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ABSTRAK 
Dalam upaya mengatasi permasalahan penilaian kinerja kepala sekolah di 

daerah binaan I sasaran pengawas SDKecamatan Jepon Kabupaten Blora, 

dilakukan penelitian tindakan sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan penilaian kinerja kepala sekolah melalui 

pendampingan supervisi Pengawas SD Dabin 1 Semester 2 Tahun 2017/2018 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Dirumusan masalah adalah bagaimanah 

meningkatkan penilaian kinerja kepala sekolah Semester 2 Tahun 2017/2018 

melalui pendampingan supervisi Pengawas SD di Dabin 1 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora?. Dalam penelitian tindakan sekolah dengan setiap siklus 

meliputi 4 tahapan yaitu (1) membuat perencanaan,(2) melakukan tindakan,(3) 

melakukan pengamatan,(4) merefleksi dan dengan menggunakan analisis data 

deskripsif komperatif. Hasil penelitian penilaian kinerja kepala sekolah, data pada 

kondisi awal nilai terendah 21 menjadi 40, nilai tertinggi 71 menjadi 75 dan nilai 

rat-rata 41 menjadi 53. Sedangkan hasil kompetensi nilai terendah 26 menjadi 42, 

nilai tertinggi 74 menjadi 75 dan nilai rata-rata 44 menjadi 58. Digabungkan 

secara teoritik dan empirik ternyata terdapat peningkatanpenilaian kinerja kepala 

sekolah. Dari analisis data tindakan dengan dua siklus ini mengalami peningkatan 

penilaian kinerja kepala sekolah. Simpulan penelitian ini adalah pendampingan 

supervisi Pengawas SD dapat meningkatkan peningkatan penilaian kinerja kepala 

sekolah di Daerah binaan 1 Semester 2 Tahun 2017/2018 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora.  

 

Kata Kunci : Penilaian, Kinerja, Pembinaan, Pengawas Sekolah 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 
Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 

sekolah melalui program program yang dilakukan secara berencana dan 

bertahap.Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 39 (1) dan (2) dinyatakan 

bahwa: Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 
pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan.Guru yang profesional adalah guru yang 

menguasai kurikulum, menguasai materi pelajaran, menguasai model-model dan 



Titik Suwarti   462 
 

atau metode-metode pembelajaran, menguasai penggunaan media pembelajaran, 

menguasai teknik penilaian pembelajaran, dan komitmen terhadap tugas. Dengan 

demikian diharapkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru, dapat dicapai 

tanpa pemborosan waktu, tenaga, material, finansial, dan bahkan pemikiran 

sehingga pada gilirannya tujuan sekolah dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Dalam rapat kerja pengawas SD di sekolah dasardengan materi pembahasan 

Standar Nasional Pendidikan, dihadiri oleh 11 kepala sekolah dasar. Materi 

pembahasan IHT(InHouseTraining), dengan pembahasan Standar Pengelolaan 

diikuti oleh 11 kepala sekolah Dasar. Belum dilakukan refleksi, kekurangan dan 

kelebihan pencapaian targetpeningkatan penilaian kinerja kepala sekolah yang 

telah ditetapkan yaitu 75% kepala sekolah mempunyai penilaiankinerja yag 

baik.Pada kondisi sebelum ada tindakan pengawas SD dengan menggunakan 

teknik supervisi perorangan dengan percakapan pribadi, kepala sekolah yang 

mempunyai penilaian kinerja yang cukup baik ada 8kepala sekolah atau (75%), 3 

kepala sekolah atau (25%) kinerja kategori baikdan rata-rata menunjukkan nilai 

50,98 atau masuk dalam kategori sedang.  

Kinerja kepala sekolah sasaran Pengawas SD Dabin 1 semester 2 tahun 

pelajaran 2017/2018 sebelum tindakan masih sangat rendah. Kondisi nyata yang di 

harapkan pengawas SD dengan pembinaan secara terus menerus dan 

berkesinambungan, serta mengapresiasi peningkatan kinerja kepala sekolah. 

Peningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian penataran, pelatihan. Tugas 

pengawas sekolah selaku pembina adalah melakukan penilaian terhadap kinerja 

kepala sekolah. Penilaian ini penting untuk dilakukan bagi pimpinan kepada 

kepala sekolah maupun bagi pengawas sekolah itu sendiri. Belum ada tindak lanjut 

dan analisis hasil penilaian kinerja kepala sekolah, danrendahnya kinerja kepala 

sekolah sasaran. Belum ada tindakan menyelesaikan permasalahan oleh pengawas 

SD, upaya peningkatan kinerja kepala sekolah. Pelaksanaan tindakan sekolah 

denganpendampingan supervisi pengawas SD. Secara umum persoalan tersebut 

meliputi: kualitas dan kuantitas pembinaan supervisi dari pengawas sekolah yang 

masih tergolong rendah. Dari uraian di atas, penulis menyusun Penelitian 

Tindakan Sekolah dengan judul “Peningkatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 

Melalui Pendampingan Supervisi Pengawas SD Dabin 1 Semester 2 Tahun 

2017/2018 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora”. 

 

Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimanah meningkatkan 

penilaian kinerja kepala sekolah Semester 2 Tahun Pelajaran 2017/2018 melalui 

pendampingan supervisi Pengawas SD di Dabin 1 Kecamatan Jepon Kabupaten 

Blora?. 

 

Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan peningkatan penilaian kinerja kepala sekolah melalui 
pendampingan supervisi Pengawas SD Dabin 1 Semester 2 Tahun 2017/2018 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 
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Manfaat Penelitian 
Pelaksanaan Penelitian Tindakan Sekolah ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Guru, meningkatkan kinerja guru dalam merencanakan, melaksanakan, 

menilai dan evaluasi serta mengelola pembelajaran di kelas yang menjadi 

tanggungjawabnya sebagai guru profesional.  

2. Bagi Kepala Sekolah, mampu mengembangkan inovasi sekolah agar dapat 

meningkatkaan penilaian kinerja kepala sekolah SD, dan profesionalisme guru 

maupun kepala sekolah SD.  

3. Bagi Dinas Pendidikan, memacu guru dan kepala sekolah, memiliki komitmen 

dan kinerja tinggi agar proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar 

sesuai harapan semua pihak dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional.  

4. Bagi peneliti lain, hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang  

Peningkatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Melalui Pendampingan 

Supervisi Pengawas SD.  

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kinerja Kepala Sekolah 

Istilah kinerja atau prestasi kerja dari job performance yaitu prestasi kerja 

yang dicapai seseorang didalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Dengan demikian kinerja kepala 

sekolah ditunjukkan dengan hasil kerja dalam bentuk konkrit, dapat diamati, dan 

dapat di ukur baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Pengertian Kinerja, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia . Kinerja berarti sesuatu yang dicapai, prestasi 

diperlihatkan atau kemampuan kerja. Dalam sebuahartikel yang diterbitkan oleh 

lembaga administrasi negara, merumuskan kinerja merupakan terjemahan bebas 

dariistilah performance adalah prestasi kerja atau pelaksanaankinerja atau 

pencapaian kerja atau hasil kerja. Pendapat dan teori kinerja kepala sekolah di atas, 

bahwa kinerja kepala sekolah adalah perencanaan,pelaksanaan, dan pencapaian 

kepala sekolah dalam melaksanakan tupoksi kepala sekolah dalam pengembangan 

sekolah. Kinerja mengandung unsur-unsur-unsuryaitu: unsur waktu, unsur hasil, 

unsur metode. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja antara lain : individual, 

situasional, fisik dan pekerjaan, meliputi :metode kerja, desain dan kondisi alat-

alat kerja, penataan ruang kerja danlingkungan kerja (seperti penyinaran, 

kebisingan dan fentilasi).Penilaian kinerja kepala sekolah dinyatakan bahwa suatu 

ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang kepala sekolah agar 

berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, 

kualifikasi dan jenjang pendidikan. Para pakar pendidikan seringkali menegaskan 

bahwa guru adalah sumber daya manusia yang sangat menentukan keberhasilan 

program pendidikan. Pada umumnya kegiatan guru hanya mentrasfer pengetahuan 

atau pengalamannya dengan sedikit memberi kesempatan siswa untuk berdiskusi 

dan diakhiri dengan pemberian tugas atau latihan tanpa menggunakan media dan 

sumber belajar yang memadai.  
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Supervisi  

Aktivitas supervisi seorang pengawas diharapkan menuju pada peningkatan 

mutu sekolah dan mutu pendidikan secara umum. Secara spesifik supervisi 

ditujukan bagi peningkatan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Salah 

satu sasaran dalam supervisi manajerial adalah bagaimana cara kepala sekolah 

mewujudkan pengelolaan sekolah yang bermutu. Untuk mengetahui secara tepat 

terkait dengan pengelolaan sekolah yang bermutu sangat ditentukan oleh cara 

merencanakan supervisi.  

Secara etimologi kata supervisi berasal dari kata super dan visi yang artinya 

melihat dan meninjau dari atas,yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas 

dan kreatifitas serta kinerja bawahan. Secara istilah dalam Carter Goods 

Dictionary Educationdinyatakan bahwa pengertian supervisi adalah usaha-usaha 

dari petugas –petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya 

dalam memperbaiki pengajaran termasuk member stimulus ,menyeleksi 

pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru merevisi tujuan – tujuan 

pendidikan, bahah-bahan pengajaran,serta metode mengajar dan evaluasi 

pengajaran.Supervisi atau pembinaan adalah serangakaian kegiatan memberikan 

bantuan mengembangkan kemampuan mengelola proses demi mencapai tujuan 

tertentu.  

Pengertian Supervisi Pengawas Sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 

12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah/madrasah disyaratkan bahwa 

pengawas sekolah dituntut untuk menguasai kompetensi supervisi manajerial yang 

esensinya adalah berupa kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan 

terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya didalam mengelola, 

mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktifitas sekolah sehingga dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah serta 

memenuhi standar pendidikan nasional. 

Pemantauan manajemen perubahan mengarah pada pencapaian 8 standar 

nasional pendidikan (SNP) dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu 

kepala sekolah mempersiapkan akreditasi sekolah. Penilaian terhadap kinerja 

kepala sekolah dalam hal menjadi agen perubahan pertama di sekolah dalam 

implementasi kurikulum 2013 sesuai dengan standar nasional pendidikan. 

Pembinaan dilakukan pengawas tentang pengelolaan sekolah meliputi antara lain 

penyusunan KTSP 2013, peminatan, penerimana peserta didik baru, dsb. Supervisi 

manajerial dalam implemetasi kurikulum berkaitan langsung dengan 

terselenggaranya kurikulum, di antaranya : manajemen KTSP, dan pembelajaran 

saintifik dan penilaian otentik, manajemen ekstrakurikuler wajib dan pilihan, 

administrasi buku guru dan buku siswa analisis ratio PTK dalam program 

peminatan, manajemen keuangan, serta hubungan sekolah dan masyarakat serta 

layanan khusus peminatan. 



Titik Suwarti   465 
 

 

Tabel 1. Supervisi Pengawas Sekolah 

Supervisi. supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil 

pembelajaran yang dilakukan melalui antara lain, 

pemberian contoh, diskusi, konsultasi, atau pelatihan. 

Supervisi akademik supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan 

membantu guru mengembangkan kemampuannya 

mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran  

Supervisi artistik 

 

model supervisi yang mendasarkan diri pada bekerja 

untuk orang lain (working for the other), bekerja 

dengan orang lain (working.with the other), dan 

bekerja melalui orang lain (working trough the other).  

Supervisi ilmiah 

 

model supervisi yang digunakan oleh supervisor untuk 

menjaring data atau informasi dan menilai kinerja 

kepala sekolah dan guru dengan cara menyebarkan 

angket 

Supervisi 

konvensional 

 

model supervisi yang menganut paham.bahwa 

supervisor sebagai seseorang yang memiliki power 

untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru 

Supervisi klinis 

 

supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan 

atau masalah dari guru yang disampaikan kepada 

supervisor 

Sumber : Permendiknas Nomor 12 tahun 2007 

 

 

METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian Tindakan 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:(1) Tahap refleksi 

awal, (2) Tahap perencanaan, (3) Tahap pelaksanaan tindakan, (4) Tahap observasi 

dan (5) Tahap refleksi. Penelitian ini terlaksana sebanyak dua siklus, yaitu siklus 

pertama melaksanakan tindakan penilaian kinerja kepala sekolah secara individu. 

Siklus kedua melaksanakan tindakan penilaian kinerja kepala sekolah dengan 

materi pembahasan Standar Nasional Pendidikan, dihadiri oleh 11 kepala sekolah 

dasar. Materi pembahasan IHT(InHouseTraining), dengan pembahasan Standar 

Pengelolaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SD 

Sedangkan data penelitian adalah data kualitatif yang diperoleh dari : (1) 

Pengamatan Partisipatif: Pengamatan partisipatif dilakukan oleh orang yang 

terlibat secaraaktifdalam proses pelaksanaan tindakan dengan menggunakan 

lembar pengamatan.  

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek penelitianini adalah kepala sekolah sasaran di Dabin I sebanyak 11 

orangterdiri 5 orang laki-laki, 6 orang perempuan, pendidikan S 1. Unit kerja di 

SDN 1 Turirejo, SDN 2 Turirejo, SDN 1 Semampir, SDN 2 Semampir, SDN 
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Palon,SDN 1 Bangsri,SDN 2 Bangsri,SDN Sumurboto,SDN Ngampon, SDN 1 

Jomblang,SDN 2 Jomblang ada di wilayah Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari sampai April 2018. Dengan alasan 

antara lain : dilakukan secara bertahap, mulai pertengahan Pebruari sampai April 

2018. Penelitian ini dilaksanakan di sekolah sasaran pengawas SD, penulis 

bertugas sebagai pengawas SD di Daerah Binaan 1 semester 2 tahun pelajaran 

2017/2018 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan data 

lapangan, dan catatan hasil refleksi / diskusi yang dilakukan oleh peneliti dan 

kepala sekolah. Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan, peneliti menggunakan teknik validasi. 

Validasi kinerja kepala sekolah . Validasi kinerja kepala sekolahdilakukan 

terhadap instrumen penelitian yang berupa tes. Validasi ini meliputi validasi 

teoritis dan validasi empiris. Validasi teoritis artinya mengadakan analisis 

instrumen yang terdiri atas face validity (tampilan tes), content validity (validitas 

isi) dan construct validity (validitas kostruksi). Sedangkan validitas empiris artinya 

analisis terhadap butir-butir tes, yang dimulai dari penggunaan silabus, 

penggunaan RPP, penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Validasi pendampingan supervisi. Validasi pendampingan supervise 

dilakukan dengan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber dan 

triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan observasi terhadap 

subjek penelitian yaitu materi pembahasan Standar Nasional Pendidikan, dihadiri 

oleh 11 kepala sekolah dasar. Materi pembahasan IHT (InHouseTraining), dengan 

pembahasan Standar Pengelolaan diikuti oleh 11 kepala sekolah Dasar.Adapun 

triangulasi metode dilakukan dengan penggunaan lembar observasi angket.  

 

Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah mencari dan merangkum dan menyusun secara 

sistimatis data yang diperoleh dari catatan hasil lapangan dan bahan – bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisaikan data, 

menjabarkannya kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2008:337) 

 

Indikator Kinerja/Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus sebagai indikator kinerja kepala 

sekolahyang ada sekolah sasaran pengawas SD daerah binaan 1 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora. Penyusunan program sekolah, pelaksanaan program sekolah, 

penilaian program sekolah, pelaksanaan supervisi administrasi dan pembelajaran, 

pengembangan profesi, pemahaman wawasan kependidikan, penguasaan bahan 
kajian akademik (sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dari hasil indikator 

kinerja tersebut keberhasilan target pencapaian kinerja kepala sekolah yaitu 75% 

dari pengawas sekolah mempunyai penilaian yang baik. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pra Siklus 

 Dalam penelitian ini sebelum dilakukan tindakan, peneliti perlu terlebih dahulu 

mengetahui kondisi awal yang ada terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah 

yang ada di Dabin 1 semester 2 tahun pelajaran 2017/2018 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora. Adapun hasil penilaian kondisi awal kinerja kepala sekolah 

secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1.Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Pra Siklus 

No Predikat Skor Jumlah Persentase Rata-Rata 

1. Amat baik 90 - 100 0 0 % 

50,98 

Sedang 

2. Baik 75 - 90 0 0 % 

3. Cukup 61-74 9 75 % 

4 Sedang 51 – 60 3 25 % 

5. Kurang ≤ 50 0 0 % 

 Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

  

Penilaian pra siklus yang cukup baik ada 8 orang (75%)sedangkan nilai 

sedang terdapat 3 kepala sekolah (25%)dan rata-rata menunjukkan nilai 50,98 atau 

masuk dalam kategori sedangartinya sebelum adanya tindakan supervisi pengawas 

sekolah masih rendah.Pada kondisi awal (pra siklus) dengan menggunakan teknik 

supervisi perorangani melakukan : percakapan pribadi .dapat diketahui bahwa 

kepala sekolah yang mempunyaipenilaian kinerja yang cukup baik ada 8 orang 

(75%) sedangterdapat 3 kepala sekolah (25%) dan rata-rata menunjukkan nilai 

50,98 atau masuk dalam kategori sedang bahwa kinerja kepala sekolah yang ada di 

Dabin 1 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahunpelajaran 2017/2018 sebelum 

adanya tindakan supervisi pengawas sekolah masih sangat rendah. 

 

Siklus I 

Dalam pelaksanaan supervisi pengawas sekolah pada siklus I dilakukan 

dengan menggunakan teknik supervisi kelompok Yaitu rapat dabin dan IHT 

Tabel 2. Penilaian Kinerja Kepala sekolah Siklus I 

No Predikat Skor Jumlah Persentase Rata-Rata 

1. Amat baik 90 - 100 0 0 % 

60,74 

cukup 

2. Baik 75 - 90 5 41,7% 

3. Cukup 61-74 7 58,3 % 

4 Sedang 51 – 60 0 0 % 

5. Kurang ≤ 50 0 0 % 

Sumber : Data primer yang diolah(2018) 

 

Pada siklusI nilai motivasi yangcukup baikada 7 orang (58,3%)dan nilai 
baik terdapat 5 kepala sekolah (41,7%) serta rata-rata menunjukkan nilai 60,74 

ataumasuk dalam kategori cukup baik.Pada siklus I penilaian kinerja yangcukup 

baik ada 7 orang(58,3%)dan yang baik terdapat 5orang (41,7%)serta rata-rata 
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penilaian kinerja kepala sekolah pada siklus I menunjukkan nilai 60,74, masuk 

dalam kategori cukup baik artinya kinerja kepala sekolah yang ada di Dabin 1 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahunpelajaran 2017/2018, mengalami 

peningkatan setelah dilaksanakannyasupervisi kepala sekolah. Dari yang semula 

rata-rata penilaian 50,95meningkat menjadi 60,74. 

 

Siklus II 

Dalam pelaksanaansupervisi pengawas sekolah pada siklus II adalah refleksi 

siklus sebelumnya pada dasarnya sama dengan apa yangtelah dilaksanakan pada 

siklus Idengan menggunakan teknik supervisi perorangani melakukan : percakapan 

pribadi . 

Tabel 3. Penilaian Kinerja Kepala sekolah Siklus II 

No Predikat Skor Jumlah Persentase Rata-Rata 

1. Amat baik 90 - 100 0 0 % 

75,20 

Baik 

2. Baik 75 - 90 10 83,3% 

3. Cukup 61-74 2 16,7 % 

4 Sedang 51 – 60 0 0 % 

5. Kurang ≤ 50 0 0 % 

 Sumber : Data primer yang diolah (2018) 

 

Berdasarkan penilaian motivasi pada siklusII dapat diketahui bahwa kepala 

sekolah yang mempunyai penilaian motivasi yang cukup baikada 2 orang (16,7%) 

yang baik terdapat 9 kepala sekolah ( 83,3% ) dan rata-rata penilaian motivasi 

kepala sekolah pada siklus II menunjukkan nilai 75,20 atau masuk dalam kategori 

baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa motivasi kepala sekolah yang ada di 

Dabin 1 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora tahun pelajaran 2017/2018 

pelaksanaan supervisi pengawas sekolah yang dilakukansecara lebih terstruktur 

terbukti dapat meningkatkan motivasi kepala sekolah di Dabin 1 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora . Dengan hasil penelitian ini terbukti bahwapelaksanaan supervisi 

pengawas sekolah dapat meningkatkan motivasi kepala sekolah terbukti siklus I 

dan pada kondisisiklus II menunjukkan rata-rata penilaian yang cukup baik 

meningkat menjadi baikdan yang semula mempunyai rata-rata penilaian 60,74 

meningkat menjadi 75,20. Pada siklus II dapat diketahui bahwa kepala sekolah 

yang mempunyai penilaian kinerja yangcukup baik ada 2 orang (16,7%) dan 

kinerja yang baik terdapat 10 kepala sekolah (83,3%)serta rata-rata 

menunjukkannilai 75,20 atau masuk dalam kategori baik. Dengan demikian dapat 

diketahuibahwa kinerja kepala sekolah yang ada di Dabin 1 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora tahun pelajaran2017/2018 mengalami peningkatan dari yang 

semula mempunyai rata-ratapenilaian 60,74meningkatmenjadi 75,20. 

Hasil penelitian tindakan sekolah ini, membuktikan mampu 

memberikankontribusi yang positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja 

kepala sekolah yang adadi Dabin 1 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 

2017/2018 . 
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Tabel 4. Peningkatan Penilaian Kinerja Kepala sekolah Pra Siklus, Siklus I, 

Siklus II ) 

Predikat Skor 

Kondisi awal Siklus I Siklus II 

Jml % 
Rata-

Rata 
Jml % 

Rata-

Rata 
Jml % 

Rata-

Rata 

Amat 

Baik 

90 - 

100 
0 0 

50,98 

Sedang 

0 0 

60,74 

Cukup 

Baik 

0 0 

75,2 

Baik 

Baik 75 - 90 0 0 5 41,7 10 83,3 

Cukup 61-74 9 75 7 58,3 2 16,7 

Sedang 
51 – 

60 
3 25 0  0 0 

Kurang ≤ 50 0 0  0   0 0  

 Sumber : Hasil Penelitian diolah(2018) 

 

Berdasarkan hasil pelaksanaan supervisi pengawas SD terbukti 

dapatmeningkatkan kinerja kepala sekolah sebagai subjek penelitian sebanyak 

11orang. Dengan adanya pelaksanaan pendampingan supervisi pengawas SD 

dapatmeningkatkan kinerja kepala sekolah, untuk pencapaian visi, misi dan tujuan 

sekolah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 
Simpulan penelitian ini adalah :pendampingan supervisi Pengawas SD dapat 

meningkatkan peningkatan penilaian kinerja kepala sekolah di Dabin 1 Semester 2 

Tahun 2017/2018 Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Pelaksanaan supervisi 

pengawas SD dapatdilaksanakan secara efektif di Dabin 1 Kecamatan Jepon 

Kabupaten Blora Tahun 2017/2018. Pelaksanaan pendampingan supervisi 

pengawas SD terbukti dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah di Dabin 1 

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Tahun 2017/2018 . 

Saran 

Berdasarkan pada simpulan penelitian ini, maka saran penelitian iniadalah 

sebagai berikut: (1) Pelaksanaan pendampingan supervisi pengawas SD 

dilaksanakan dalam rangkameningkatkan kinerja guru dan kepala sekolah. (2) 

Pelaksanaan pendampingan supervisi pengawas SD, dapat dilaksanakan dengan 

perencanaan dan dilaksanakan dengan efektif. 
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