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PENGART]H ST]PERVISI PENGAJARAN DAN
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MOTTVASI BELAJAR SISWA
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Abstract The Influence ofEducation Supervision and theAbility ofTeachertoManaging the Class
toward Student Learning Motivation. The objective ofthis research is to found out the influence of
education supervision and the ability of teacher to manage the class toward student learning
motivation. This research used quantitative approach. The participants of the research are246teachers
and 368 students of l0 state high schools in Malang city. The data found using closed model
questionnaire instrument. The data analyzed using double regression analyang, with the help of
SPSS PASW Statistics 18 program. The results of the research show that there are a sigrrificance
influence between teaching supervision and the ability ofthe teacher to manage the class toward the
student learning motivation.

Kata kunci: supervisi pengajaran, kemampuan guru mengelola kelas, motivasi belajar siswa

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh supervisi pengajaran dan
kemampuan guru mengelola kelas terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Responden penelitian sebanyak 246 armgguru dan 368 orang siswa di 10
SMA Negeri Kota Malang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrumen angket model
tertutup. Analisis data yang digunakan analisis regresi ganda, dengan bantuan program SPSS PASW
Statistics /8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan supervisi
pengajaran dan kemampuan guru mengelola kelas guru terhadap motivasi belajar siswa.
Kata kunci: supervisi pengajaran, kemampuan guru mengelola kelas, motivasi belajar siswa

Supervisi merupakan suatu usaha untuk

Supervisi terutama sebagai bantuan yang

memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil
belajar mengajar (Wiyono, 2004b: 5 1 ). Supervisor
harus membimbing dan mengarahkan guru dalam

berwujud layanan profesional yang dilakukan oleh
kepala sekolah, penilik sekolah, dan pengawas
serta supervisor lainnya untuk meningkatkan proses
dan hasil belajar. Jika yang dimaksudkan supervisi
adalah layanan profesional untuk meningkatkan
proses dan hasil belajar, rnaka banyak pakar yang
memberikan batasan supervisi sebagai bantuan

hal persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan
perbaikan pembelajaran. Hal tersebut merupakan

tugas pokok guru sebagai pendidik. Tujuan
supervisi pengajaran udalah untuk meningkatkan

kemampuan dan keterannpilan guru dalam
merencanakan, melaksanakan, dan membuat

kepada staf untuk mengembangkan situasi

evaluasi program pembelajaran, sebagai upaya

menyatakan bahwa fungsi utama supervisi adalah
perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran

pembelajaran yang lebih baik. Sahertian (2000:

meningkatkan kualitas guru yang profesional.

13

1)

Soetopo dan Soemanto (1984:41) mengernukakan

serta pembinaan pembelajarcn sehingga terus

prinsipprinsip supervisi yang dipedomani seorang
supervisor dalam memberikan layanan supervisi
kepada guru, yaitu ilmiah, demokratis, kooperatif,
konstruktii dan kreatif.

dilakukan perbaikan pembelajaran. Adanya
supervisi pengajaran agar guru dapat memiliki
kemampuan dan keahlian dalam bidang keguruan,
sehingga guru m.rmpu melaksanakan tugas dan

44
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sebagai guru dengan kemampuan
'**rl. Di samping itu guru perlu mengikuti
rlrtihan-pelatihan, dengan harapan guru benar-

hgpinya
-'

b

memaharni bidang tugasny4 tentunya dalam

perubahan
ffiulum, kemajuan ilmu pengetahuan dan
ttnologi, serta pembaharuan strategi

mghadapi perubahan, seperti

pmbelajaran.
- Supervisi pengajaran diharapkan dapat

Eingkatkan kualitas mengajar guru dalam kelas,
5ng fada akhirnya berdampak pada motivasi

siswa untuk meningkatkan prestasinya'
hrubahan pola mengajar guru dari pasif menjadi
akan meningkatkan motivasi siswa pada
yang diajarkan. Neagley dan Evans (1980)
mgemukakan selalui supervisi pengajaran

nUJrt

ffi
rci

pengajaran yang dilakukan oleh

-rrykan kualitas
6ru semakin meningkat.
Islengg-akan

Supervisi pengajaran
dengan maksud membantu guru

-rgemb angkan kemampuannya profesionalnnya
memahami pengajaran, kehidupan kelas,
keterampilan mengajamya, dan

p.oses pembelajaran di sekolah' Kegiatan

uidnya.
Supervisi pengajaran diselenggarakan untuk

rcndorong guru menerapkan kemampuannya
ddam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya,
mdorong guru mengembangkan kemampuannya
mdiri, serta mendorong guru agar ia memiliki

ituasi
h131)
rdalah

datan
rterus
ilanya

miliki
pnrafi,

rs dan

ssbfr-

baiknya, sehingga selalu ada perbaikan'
Burhanuddin (2007:8) menjabarkan frrngsi-fingpr
supervisi pengajaran, yaitu: (l) mengkoordinasi
semua usaha sekolah; (2) melengkapi kepemimpinan sekolah; (3) memperluas pengalaman guru;

(4) menstimulir usaha-usaha yang kreatif; (5)
memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-

menerus; (6) menganalisa situasi belajar dan
mengajar; (7) memberikan pengetahuan dan
keterampilan kepada setiap anggota staf; dan (8)
mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu

meningkatkan kemampuan mengajar guru.
Peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas
kualitas guru dalam pembelajaran'
peningkatan
dari

Upaya meningkatkan kualitas mengajar guru
minurut Mulyasa (2005: I 1) dapat dilakukan melalui
berbagai pelatihan, seperti pelatihan menyusun
modul pembelajaran, pembuatan alat peraga,

memegang peranan penting dalam perencanaan dan
pelaksanaan kurikulum. Guru adalah perencana,

ini bisa dilakukan melalui kunjungan
-nonitor
@ala sekolah ke kelas-kelas di saat guru sedang
mgajar, percakapan pribadi dengan guru, teman
rcjawatnya, maupun dengan sebagian murid-

ntuan

memelihara program pembelajaran dengan

-t"rgembangkan
mggunakan kemampuannya melalui tekniktertentu. Supervisi pengajaran diseleng-

qiran

trkan
iyang

Fungsi supervisi pengajaran adalah ',duft

pengembangan silabus, pengembangan media, dan

grrakan dengan maksud untuk memonitor

pwas
loses
ervisi
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d.h
trik

Yar'g
toleh

Kenanry-

pcrhatian yang sungguh-sungguh (commitment)

:ftadap

tugas dan tanggungjawabnya. Supervisor

pengembangan materi pembelajaran. Guru

pelaksana, dan pengembang kurikulum bagi
kelasnya. Guru merupakan barisan pengembang
kurikulum yang terdepan, karena guru yang selalu
melakukan evaluasi dan penyempumaan terhadap
kurikulum. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan
aktivias, keativitas, kualitas, dan profesionalitas guru
sangat penting. Hal ini nampak dalam pendidikan
yang dikembangkan secara desentralisasi, yang
sejalan dengan kebijakan otonomi sekolah, karena
di sini guru diberi kebebasan untuk memilih dan
mengembangkan materi pembelajaran sesuai
dengan kondisi sertakebutuhan daeratr dan sekolatr'

Pengelolaan kelas merupakan suatu usaha
untuk menciptakan, mempertahankan, dan

dan penelitian, yang kemudian memberikan
penghargaan yang sesuai. Perilaku supervisi secara

mengembalikan kondisi proses belaj ar mengaj ar
secara optimal. Proses belajar mengajar pada
dasarnya merupakan inti dari proses pendidikan

hmgsung berpengaruh terhadap perilaku guru' Ini
berarti, melalui supervisi, supervisor mempengaruhi

satu faktor yang paling penting dalam menenulkm

mnperhatikan prestasi guru, seperti inisiatif, daya

cipa

perilaku mengajar guru sehingga perilakunya
smakin baik dalam mengelola proses pembelajlnan. Selanjutnya perilaku mengajar gxru yang

ta* itu at an mempengaruhi perilaku belajarpeserta
didik. Supervisi bertujuan memajukan dan
mengembangkan pembelajaran, sehingga proses

pembelajaran berlangsung dengan baik'

Disimpulkan bahwa tujuan akhir supervisi adalah
*rbinanya perilaku belajar peserta didik yang lebih
bsik.

secara menyeluruh, di mana guru merupakan salah

keberhasilan proses belajar mengajar

di kela*

Guru yang efektif dapat mengembangLsn
manajemen kelas dengan baik. Kemampuu
memberikan pelajaran saja, tanpa dibarcogid-gF
kemampuan guru mengelola kelas'
memberikan motivasi belajar ke'pada

tid'k

r&r

sisff' lEp:lti

yang diharapkan. Lebih-1"5i5 dalrrn pm
*od"*, yang memberikan kesernpm tEfsiswa untuk belajar sendiri" sehingg pq&
kelas memegang Peranarl Peoting &fr F
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belajar mengajar, terutama dalam memberikan
stimulus yang positif dan motivasi belajar kepada
siswa. Pengelolaan kelas menunjukkan pengaturan

siswa dan tingkah lakunya maupun pengaturan
fasilitas (ventilasi, penerangan, tempat dudulq dan
perencanaan pembelaj aran).

kedudukan pada awal belajar, proses, dan akhir
belaj ar, menginformasikan tentang kekuatan usaha

belajar bila dibandingkan dengan temannya,
mengarahkan kegiatan belajar, membesarkan
semangat belajar, dan menyadarkan tentang
adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja.

Hadi (2005:12) mengemukakan bahwa

Motivasi dalam hubungannya dengan kegiatan

tindakan pengelolaan kelas akan efektif apabila
guru dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat
masalah yang sedang dihadapi, sehingga pada

belajar mengajar, yang penting adalah bagaimana

gilirannya guru dapat memilih strategi
penanggulangan yang tepat pula. Pendekatan yang
digunakan oleh guru dalam mengelola kelas harus
sesuai dengan kondisi kelas yang ditangani. Hal
ini berarti guru terlebih dahulu harus menetapkan

kemanfaatan suatu pendekatan yang dipilih
memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin
diselesaikan. Pen{ekatan yang dapat digunakan
guru dalam mengelola kelas adalah:

(I)

pendekatan

menciptakan kondisi atau suatu proses yang
mengarahkan siswa melakukan aktivitas belajar.
Memberikan motivasi kepada siswa berarti
menggerakkan siswa untuk melakukan sesuatu
atau ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar,
sehingga akan menjadi kebiasaan dan kebutuhan
untuk mencapai tujuan. Motivasi belajar menurut
Sardiman (2001 :100) merupakan keselunrhan daya
penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan,

menjamin kelangsungan, dan memberikan arah
kegiatan belajar siswa, sehingga diharapkan tujuan

behavior modification; (2) pendekatan group
process; dan (3) pendekatan socio emotional
climate. Berdasarkan tiga pendekatan tersebut,

belajar siswa akan tercapai. Guru perlu melakukan

keberhasilan guru dalam menciptakan kondisi yang

aktivitas belajar dengan baik. Kegiatan belajar
mengajaryang dilakukan oleh guru dan siswayang
didukung oleh motivasi yang tinggi dan
menyenangkan, diharapkan akan menghasilkan
belajar yang baik.
Berdasarkan studi pendahuluan yang
dilaksanakan oleh peneliti dengan wawancara

memungkinkan proses belajar mengajar
berlangsung secara efektifl dapat memengaruhi
motivasi belajar siswa. Sehubungan dengan hal itu,
upaya guru mengembangkan pengelolaan kelasnya

agar lebih efektif akan bergantung pada
kemampuannya dalam menentukan dan
menerapkan pendekatan pengelolaan kelas sesuai
dengan kondisi di kelas.
Agar proses belajar mengajar dapat mencapai
tujuan yang ditetapkan, hendaknya motivasi siswa

dalam belajar lebih ditingkatkan. Winkel
menyatakan motivasi adalah semua yang
berhubungan dengan timbul dan berkembangnya
daya penggerak di dalam pribadi orang untuk
melakukan aktivitas tertentu guna mencapai suatu

tujuan (Zubaidah, 2001:41). Motivasi belajar
merupakan suatu dorongan yang dimiliki oleh

seseorang

untuk meningkatkan

dan

usaha-usaha

untuk menumbuhkan

dan

memberikan motivasi belajar siswa agar melakukan

kepada guru, permasalahan yang dihadapi sekolah

dalam peningkatan kualitas dan pembinaan guru

dewasa

ini yang dikaitkan dengan supervisi

pengajaran adalah guru tidak berinisiatif sendiri
"meminta" layanan supervisi pengajaran kepada
supervisor. Hal ini bukan tanpa alasan, karena
menurut pandangan guru, kegiatan supervisi hanya

mencari kesalahan-kesalahan guru dan hanya
menekankan pada aspek administratif saja,
sehinggaguru memilih diam dan tidak berinisiatif
meminta layanan supervisi kepada supervisor,
daripada nanti pada saat pelaksanaan supervisi

mempertahankan kondisi belajarnya, yang
diwujudkan dalam aktivitas bersekolah.

hanya yang dicari adalah kesalahan-kesalahan saja

Kemampuan belajar dalam rangka memperoleh

guru.

dan tidak membantu menyelesaikan persoalan

hasil belajar yang baik adalah sesuai dengan potensi

dan kemampuan yang dimiliki. Jika seseorang
mempunyai motivasi besar, maka iaakan lebih giat
untuk melakukan sesuatu tersebut dan demikian

METODE

melakukan sesuatu juga rendah pula.

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk
mengetahui pengaruh supervisi pengajaran dan
kemampuan guru mengelola kelas guru terhadap

Motivasi belajar sangat penting bagi siswa.
Pentingnya motivasi bagi siswa menurut Dimyati

motivasi belajar siswa, penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan

dan Mudjiono (2006:85) adalah menyadarkan

metode korelasional, dengan tujuan untuk

juga jika motivasinya rendah, maka untuk

Gunawan, Pengaruh Supervisi Pengoljaran dan

Pengambilan data menggunakan pen0e*m
ctos s -se ctional, yakni pengambilan daa

mengetahui hubungan tiga variabel yang dapat
haha

frja.
htan

Crambar

Lya,
rkan

lang

dilahh

diukur secara kuantitatif. Dengan kata lain
menyelidiki seberapa variasi dalam suatu variabel
berhubungan dengan variasi dari variabel lain
berdasarkan koefisien korelasi. Adapun model
rancangan dalam penelitian ini seperti dalam

secara serentak dalam waktu yang bersamam

pada subjek yang berbeda dengan cara
menyebarkan angket. Teknik penggalian data
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik

angket. Angket adalah salah satu teknik

l.

pengumpulan data yang dapat digunakan dalam
penelitian untuk memperoleh data suatu informasi

hana

Iang
hjar.

dengan cara mengajukan serangkaian pertanyaan
secara tertulis, sehingga diperoleh informasi yang
lebih luas dan mendalam dari responden. Angket

rarti
Luatu

yang digunakan adalah angket tertutup, yakni
dengan menyediakan pilihan jawaban lengkap,
sehingga pengisi tinggal memberi tanda pada
jawaban yang dipilih. Instrumen angket disusun
berdasarkan jabaran variabel, subvariabel, dan
indikator. Berdasarkan indikator dijabarkan
menjadi butir-butir pertanyaan dalam angket.
Analisis dari penelitian ini menggunakan
analisis regresi ganda. Analisis regresi ganda

lajar,

bhan
hurut
idaya
ilkan,
Lduan

m : SupervisiPengajaran
E : KemampuanMengelolaKelasGuru
Y : Motivasi Belajar Siswa

hrkan
I dan

Gubar I Rancangan

I arah

Penelitian

merupakan teknik analisis statistik parametrik yang
digunakan untuk menguji variasi variabel kiterium

bkan
Flajar

iyang

I

Populasi merupakan keseluruhan objek atau
r*jek sumber informasi yang diteliti. Populasi

elitianlebihditekan

dan

kan pada

jumlah

bilka"

hseluruhan suatu objekyang akan diteliti. Penelitian

t

ffimelibatkanpopulasiyang berasal dari guru dan
tfova SMA Negeri Kota Malang. Jumlah guru ialah

yang
hcara
I

i.X"tutt

!" s'.1
pervlsl
rendiri
kepada
ikarena
Fhanya
! hanYa

I

Kemanryt"- O

1510

I

orang dan siswa ialah 8.616 orang yang tersebar

l0 buah SMA Negeri Kota Malang. Teknik

;rngambilan sampel yang digunakan adalah
gtqn r t i on al r ando m s amp I in g. P enentuan j umlah

mpel dengan menggunakan Tabel Krejcie dan
Ltorgan. Jumlah populasi dan sampel penelitian
IampilkanpadaTabel L

oleh beberapa variabel prediktor. Penelitian ini
memiliki variabel prediktor 1 (X1) supervisi
pengaj aran, variabel prediktor 2 (X2) kemampuan
guru mengelola kelas, dan variabel kriterium (Y)
motivasi belajar siswa. Analisis regresi ganda
digunakan untuk menemukan koefisien beta dari
hubungan variabel bebas (prediktor) supervisi
pengajaran (Xl) dan kemampuanguru mengelola
kelas (X2) dengan variabel terikat (kriterium),
yakni motivasi belajar siswa (Y)
Analisis regresi dilakukan dengan program
komputer SPSS PASW Statistics /8. Winarsunu

Bbel I Jumlah Populasi dan Sampel

saja,

hisiatif
Ewisor,

lpervisi
han saja

[soalan

i

hr untuk
fan dan
ErhadaP

fiunakan

f

Nama Sekolah

I
2
3
*
5
a
7
t
,
I

SMANegeri I Malang

7l

SMA Negeri 2 Malang
SMANegeri3 Malang
SMA Negeri4 Malang
SMA Negeri 5 Malang
SMA Negeri 6 Malang
SMA Negeri 7 Malang
SMANegeri 8 Malang
SMANegeri 9 Malang

62orang

76 orang
65 orang

SMANegeri l0Malang

69 orang

731 orang
621 orang

670 orang

8.616 orang

Jumlah

orang

64 orang
67 orang

63 orang
66 orang
67 orang

986 orang
985 orang
987 orang

724 orang
1.098 orang

671 orang
869 orang

944 orang

Epnakan

n untuk

Jumlah Sampel

Jumlah Populasi

Basis Data Bidang Pendidikan Pemkot Malang

26 orang

23 orang
23 orang
25 orang
28 orang

24 orang
23
24
25
25

orang
orang
orang
orang

246orang

42orang
42orung
42orang

3l orang
47 orang
29 orang
37 orang
40 orang
3l orang

27

orug

368 orang
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Q0W:2W-2tr 0) nnenjelaskan bahwa sumbatrgan
efeldif dan sumbangan relatif rnerupakan ukuran
seberapa besar variabetr prediktor dalam analisis
regcsi gruda memiliki kortribusi tertradap variabel
kriterium. Sunrbangan relafifmemunjukkan ukuran
besarnya surrbangan suatu prediktor terhadap

jumlah kuadrat regresi, sedanglcan sumbangan
efektif rnenunlulckan ukuran sunrbangan suatu
prediktor terhadae keseluruhan efektivitas garis
regresi yang digunakan sebagai dasar prediksi.
Sebeltm meneiltukan besarnya sumhangan relatif
dan efektif dibuat Taben Kerja Anareg.

pedikir.

Penelitian ini merniliki vriabd prediloor I
(X I ) sry€rvisi pengajaran, vdabel prediktm Z (X2)

kemarnpuan guru mengelola kelas, dan variabel
laiterium ff)mdivasi belafrsisuaAnalisis regresi
grdadigrnet -'r utukrnenemulcan koefisien 6u'6
dri huhmgm variabel bebas (prediktor) $ryervisi
pe,ngajrm (Xl) dm kemampuan gunr mengelola
l@las (X2) @ru vaiabel terftd (kritoirnn) rnotivasi

bel$r sis*a(Y).
Y

: fro+ frXr+

fh

Keterangan:

HASIL DAN PEMBAIIASAI\T
Easil

'

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
rnengetahui pecgaruh supervisi pergajaran dan
kemarnpran gunr mengelola kelas gunr terhadap
motivasi belajar siswa Analisis regresi sederhana
digunakan untuk mengetahui koefisien regresi
hubungan antarvariabel penelitian (Gambar 2).
Hasitr &naliEis regresi sederhana variabel supervisi
pengajaran (X 1 ) dengan rnotivasi belajar siswa (Y)
setresar 0,5M" Hal ini menunjukkan hubungan yang

cukup kuat antara supervisi pengajaran daa
motivasi belajar siswa" Hasil analisis regresi
sederhana variabel kemarnpuan guru mengelola

kelas (X2) dengan rnotivasi belajar siswa (Y)
sebesar 0J91. Hal ini rnenuniukkan llubungan yang
cukup kuat antara kemarnpuan guru mengelola
kelas dan motivasi belajar siswa. Hasil analisis
regresi ganda variabel supervisi pengajaran (XI)
dan variabel kemampuan guru mengelola kelas
(X2) dengan motivasi Wlajan siswa (Y) sebesar
A,652. Hal ini menunjukkan hubungan yang kuat
antara supervisi pengajaran dan kernampuan guru
rne,ngelola kelas dan motivasi belajar siswa.

Y =
fro :
P, =
Xr =
P, ::
Xz

laiHium,
bilang;ankonstanta(beta0),

bilangankonstantaX,
bilanganprediktor l,

(HaXr),

4

4),

( beta
bilangan konstanta
bitrangan prediktor 2 @raper dan Smith,
1998'll.

Analisis regresi dilakukan dengan program
komputer SPSS PASW Statistics 18. LangkahIangkah analisis regresi adalah:

Mencori Persamcan Regresi
Berdasarkan hasitr analisis dalam Tabel
Coeffteients (a) didapatkan nilai konstanta (6)
sebesar 1,312; nilai koefisien variabel Xl (/,)
adalah 0,104; dan kcnstanta variabr;lX2 (f ,) adalah
0,A69" Jadi persarnaan regresinya adatrah:

Y

:

1,312 +

0,104XI + A,A69){2

Konstanta sebe ;ar 1,3 12 many atakan bahwa
terdapat kenaikan skor dari supervisi
pengajaran (X I ) dan kemampuan guru mengelola
kelas (X2), maka skormotivasi belajar siswa (Y)
adalah sebesar 1,312. Koefisien regresi sebesr
0,104 untukvariabel Xl dan 0,069 untuk variabel
X2 muryatakan bahwa setiap penambahan satu
skor supervisi pengajaran (Xl) dan kernampum

jika tidak

guru mengelola kelas (X2) akan memberikan
kenaikan sebesar O I 04 dan 0,069 secara bersama
sama" terhadap motivasi belajar siswa (Y).
Gannbar 2Model

Empirik Ilubungan Kausal

Variabel
Analisis regmi gandarnerupakaCI teknik analisis
statistik pararne8ik yang digunakan untuk rnengu.li

variasi variabel kriterium oleh beberapa variabEl

Menghitung Koe/isien Determinosi (R'z)
dengan perssmsan:
oz _(frt.br!) + (Fzhz!)
rr
-

zy-

Gunawan, Pengaruh Supemisi Pengajaran dan

t

)

I
ti

a

l
a

Berdasarkan hasil analisis dalam Thbel Model
(a) didapatkan n ilai koef isien determinasi

futoy

rdalah 0,419. Koefisien tersebut dalam persen
ucnunjukkan bahwa 4 1,9% variasi dalam variabel
motivasi belajar siswa (Y) dapat dijelaskan oleh
r:rias i dalam variabel supervi si pengaj aran (X I )
drn kemampuan guru mengelolakelas (X2).

i
Nenghilang residu alau kesalahsn ramalan
{I,cs)
B.es=(1

_R)(If)

Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel Model
Summary (a) diketahui nilai residu atau kesal,ahan
rmalan dari analisis ini adalah 1,551. Santoso

(?005:87) menyatakan bahwa semakin kecil
kesalahan ramalkan akan menghasilkan model

h,

Im

,fi,\
ilah

visi
,lola

(n

esar

&el
satu
ruan

ikan
Im&

ANOVA(a) didapatkan nilai F*r,",, adalah 69,617
dengan signifikansi 0,000(a). Harga F,*", dengan
taraf signifrkansi 5% adalah 3,04. Hasil analisis ini
diketahui bahwa harga F- -^_, lebih besar daripada
Fonu, sebesar 3,04. Hal iffi"*"nunlukkan bahwa
hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil
ditolak, dengan demikian hipotesis yang
menyatakan terdapat pengaruh yang simultan
supervisi pengajaran (Xl) dan kemampuan guru
mengelola kelas (X2) terhadap motivasi belajar

(Y) diterima. Riduwan (2007:63)

siswa

ruiabel dependen penelitian.

r

ilenghitung turaf *orelasl (R)

M

Ev'

atau

r

ltltr

Berdasarkanhasil analisis dalarn Tabel Model
Summary (a) didapatkan nilai taraf korelasi adalah
0,652. Koefisien ini adalah regresi ganda antara
ruiabel supervisi pengajaran (X I ) dan kemampuan
guru mengelola kelas (X2) dengan motivasibelajar
siswa (Y). Variabel superrrisi pengajaran (Xl) dan
kemampuan guru mengelola kelas (X2) secara

twa

supervisi pengajaran (X1) dan kemampuan gr.nu
mengelola kelas (X2) terhadap motivasi belajr
siswa (Y). Sedangkan Ho menyatakan tidak
terdapat pengaruh yang signifikan dan simutm
supervisi peagajaran (Xl) dan kemampuan guru
mengelola kelas (X2) terhadap motivasi belajar
siswa (Y).
Berdasarkan hasil analisis dalam Tabel

menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusan
signifikansi hipotesis adalah:
Jika nilai probabilitas 0,05 lebih kecil atau sama
dengan nilai probabilitas,9ig atau [0,05 d',Sig],
maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak
sigrrifikan;
Jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar dengan
nilai probabilitas,Slg atau [0,05 > ,Sl'g], maka

I
p)

19

regresi yang semakin tepat dalam mernprediksi

'h-

b€l

Kena*proir

bersama-sama sebagai satu tim prediktor
berkorelasi dengan motivasi belajar siswa (Y).
Regresi ganda antaxa supervisi pengajaran

(Xl)

rlan kemampuan gurumengelolakelas (X2) dengan

motivasi belajar siswa (1) termasuk dalam kategori
kuat.

Menghitung harga F rcgresl

F_

R'(itr

-m*l)

m(l*

Rz)

Dengan:

N:

Jumlah sampel

m : Jumlah prediktor = 2
Hipotesis penelitian ini adalah: Ha menyataka
terdapat pengaruh yang signifikan dan simultan

Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.

ian signifikansinya

dengan
membandingkan nilai ,Slg yang menunjukkan
signifikansi korelasi antara variabel supervisi
pengajaran (Xl) dan motivasi belajar siswa (Y).
Nilai Sigyang diperoleh sebesar 0,000; sehingga
dengan tarafsignifikansi 0,05 lebih besar dari nilai
Srg atau [0,05 > 0,000], rnaka Ho ditolak dan Ha
diterima. Artinya terdapat hubungan yang
signifikan antara supervisi pengajaran (Xl) dan
motivasi belajar siswa (Y).
Penguj ian signifikansinya dengan
membandingkan nilai ,Sig yang menunjukkan
si gn ifi kansi korelas i antara vari abe I kemampuan
guru mengelola kelas (X2) dan motivasi belajar
siswa (Y). Nilai,Srgyang diperoleh sebesar 0,000;
sehingga dengan taraf signifikansi 0,05 lebih besar
dari nilai Srg atau [0,05 > 0,000], makaHo ditolak
dan Ha diterima. Artinya terdapat hubungan yang
signifikan antara kernampuan guru mengelola
kelas (X2) dan motivasi belajar siswa (Y).
Penguj

Pada kolom,Srg. pada tabel ANOVA terdapat
nilai probabilitas signifikansi 0,000 lebih kecil daripada
nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,000; maka

Ho ditolak dan Ha diterima, dengan kata lain
hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang
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signifikan dan simultan antaxa supervisi pengajaran
(Xl) dan kemampuan guru mengelola kelas (X2)
terhadap motivasi belajar siswa (Y) diterima.

Sumbangan Relati! dan Efektif Supervisi

Pengajaran dan Kemampuan Guru
Mengelola Kelas terhadap Motivasi Belaiar
Siswa
Langkah-langkah menentukan sumbangan
relatif dan efektif supervisi pengajaran (Xl) dan
kemampuan guru mengelola kelas (X2) terhadap

motivasi belajar siswa (Y) sebagai berikut.
Menghitung Sumbangan Efektif (SE) dan
Sumbangan Relatif (SR). Sumbangan Relatif dari
variabel diukur menggunakan persamaan:
SR

xfi1yo
- F(b'rY)
JK,,s

Berdasarkan Tabel Anova(a) besarnya
Jumlah Kuadrat Regresi (JK,.s) atau Sum of
Square adalah 379,619; maka besarnya
sumbangan relatif variabel superv isi pengaj aran
(Xl)adalah:

rr =
^sR.,

P(Lx,y) xfioyo
JKr"e

s&, _0,104(1753,42) x loo%
379,619

s&, = 48,04Yo
Besarnya sumbangan relatif variabel
kemampuan guru mengelola kelas (X2) adalah:

sR.^ =

"

,SR-.

=

0(bry)

motivasi belajar siswa (Y) dapat dijelaskan oleh
variasi dalam variabel supervisi pengajaran (Xl)
dan kemampuan guru mengelola kelas (X2), dengan

kata lain koefisien determinasi menunjukkan
efektivitas prediksi atau efektivitas garis regresi
yangterbentuk dari prediktor Xl dan X2 terhadap
kriterium Y. Besarnya sumbangan efektif dari

masing-masing prediktor ditentukan dari
sumbangan relatifnya. Sehingga sumbangan efektif
variabel prediktor supervisi pengajaran (Xl)
terhadap variabel kriterium motivasi belajar siswa

(Y) adalah:
SX,, =

(S&,Xlt')

= 48,04Yox 0,419
=20,13Yo

Dan sumbangan efektif variabel prediktor
kemampuan guru mengelola kelas (X2) terhadap
variabel motivasi belajar siswa (Y) adalah:

SE,z=(S&rXlR')
=51,39Yox0,419
=21,53Yo

Jadi besarnya sumbangan efektif variabel
supervisi pengajaran (Xl) adalah 20,I3Yo dan
sumbangan efektif variabel kemampuan guru
mengelola kelas (X2) adalah 2l,53Yo terhadap
motivasi belajar siswa (Y) dan variabel lain yang
mempengaruhi motivasi belajar siswa (Y) di luar
variabel pene litian sebesar 58,3 4yo. Perhitungan
indeks determinasi (sumbangan efektifl variabel
penelitian diinterpretasikan pada Gambar 3.

*rcgo/o

JKrrs

0,069(2827,z3)
379,619

trxl

txl

xl00%

@ Var Lain

S&' = 5l'39Yo
Jadi besarnya sumbangan relatif variabel
supervisi pengajaran (Xl) adalah 48,04Yo dan
sumbangan relatif variabel kemampuan guru
mengelola kelas (X2) adalah 51,390 terhadap
motivasi belajar siswa (Y). Koefisien determinasi
dari variabel supervisi pengajaran (Xl) dan
kemampuan guru mengelola kelas (X2) terhadap
variabel motivasi belajar siswa (Y) adalah 0,419.
Hal ini berarti bahwa 4l,9Yovariasi dalam variabel

Gambar3 Diagram

Persentase Sumbangan

Efektif Variabel Penelitian (X1
dan X2) dan Variabel Lain
terhadap VariabelY
Memperhatikan koefisien determinasi di atas
disimpulkan bahwa kedua variabel bebas yang telah
diidentifikasi dalam penelitian ini, merupakan faktorfaktor penting yang mempengaruhi motivasi belaj ar

Gunawaru Pengaruh Supenki

siswa Faktor kemampuan grrnr mengelola kelas (X2)
merupakan detenninan utama bagi motivasi belajar

siswa (Y), yang dilandasi oleh faktor supervisi
pengajaran (X1). Oleh karena itu sudah sepatutnya
supervisor dan guru lebih intens dalam kegiatan

srpervisi pengajaran sebagai upaya peningliatan
kualitas guru untuk kemajuan pendidikan sekolah.

Pembahasan
Supervisi pengajaran sebagai layanan untuk
melakukan pembaharuan pendidikan terutama
dalam penataan kembali proses pembelajaran yang
efektif, sehingga memberikan peluang kepada guru
untuk meningkatkan kernampuan profesional guru
dal6m plsses belajar mengajar. Supervisi bertujuan

mengembangkan situasi kegiatan pembelajaran
yang lebih baik ditujukan pada pencapaian tujuan
pendidikan sekolah, membimbing pengalaman
mengajar guru, menggunakan alat pembelajaran
yang modern, dan membantu guru dalam menilai
kemajuan peserta didik.
Kegiatan pengelolaan kelas ditujukan pada
kegiatan yang menciptakan dan menjaga kondisi
yang optimal bagi terjadinya proses belajar siswa,

l
ll

!
p

g

r

p
EI

seperti membina hubungan baik antara siswa
dengan guru, reinforcement, punisment, dan
pengaturan tugas. Pengajaran menitikberatkan

atas

Elah

lfior-'
lajar

5I

meqhtu

diidentifikasi dalam penelittian ini
faktor pentingyang mempeNrguuhimdivrilElF

siswa (Y). Faktor kemampuan gwu nqdolr
kelas (X2) merupakan determinan utma b.gi
motivasi belajar siswa (Y) yang dilandasi olch
faktor supervisi pengaj aran (X I ). Sehingga d4d
disimpulkan bahwa kemampuan guru mengelola
kelas (X2) akan meningkatkan adanya motivasi
belajar siswa (Y) dengan dilandasi oleh supervisi
pengajaran (X1) yang dapat meningkatkan kualitas
kemampuan mengaj ar guru.
Berdasarkan hasil analisis regresi dapat
diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan
supervisi pengajaran dan kemampuan guru
mengelola kelas guru terhadap motivasi belajar
siswa. Sebagaimana hasil analisis data yang
dilakukan dengan analisis regresi diperoleh bahwa
supervisi pengajaran (X 1 ) memberikan sumbangan
efektifterhadap motivasi belajar siswa (Y) sebesar
20,I3Yo; dan kemampuan guru mengelola kelas

(X2) memberikan sumbangan efektif terhadap
motivasi belajar siswa (Y) sebesar 21,53Yo.
Sedangkan sisanya sebesar 58,34yo merupakan

kontribusi variabel lain di luar penelitian ini.
Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa
variabel kemampuan guru mengelola kelas (X2)

menjadi variabel yang paling efektif dalam
mempengaruhi motivasi belajar siswa (Y) daripada

variabel supervisi pengajaran (X 1 ).

untuk mencapai tujuan khusus pengajaran, seperti
men)rusun rencana pelajaran, memberi pengajaran

Sesuai dengan penjelasan di atas disimpulkan
bahwa supervisi pengajaran, kemampuan guru

yang efektif, dan melakukan evaluasi. Hal ini

mengelola kelas, dan motivasi belajar siswa
mempunyai hubungan signifikan, yang dituqiukkan

dipertegas oleh Subijanto (2006) yang menyatakan
sebagai guru profesional, hendaknya seorang guru
mampu mengelola kegiatan belajar mengaj ar.
Motivasi mempunyai peranan dan manfaat
yang sangat penting dalam kelangsungan dan
keberhasilan belajaroleh setiap siswa. Hal iniberafii
nakin tinggi motivasi belajaryang dimiliki individu

maka diharapkan siswa akan semakin tinggi pula
prestasi dan hasil belajar yang dicapai. Motivasi
rebagai penggerak atau dorongan yang terdapat
dalam diri manusiayung dapat menimbulkan,
mengarahkan, dan mengorganisasikan tingkah
t

K+-

pada kegiatan yang secara langsung dimaksudkan

sE

ln

Pengaioufut

hkunya. Hal ini terkait dengan upaya untuk
memenuhi kebutuhan yang dirasakan, baik

pada Gambar 2 tiap variabel bebas terhadap motivasi

belajar siswa, dengan nilai R variabel Xl sebesar
0,584 dan nilai Rvariabel X2 sebesar 0,591. Faktor
yang memiliki indeks determinasi atau sumbangan
efektif besar terhadap motivasi belaj ar siswa adalah

supervisi pengajaran (20,13yo), kemampuan guru
mengelola kelas (21,53Yo), dan 58,34% merupakan
konhibusi variabel lain di luar penelitian ini (Garnbar

3), seperti kegiatan ekstrakurikuler, lingkungan
keluargq dan lingkungan teman sekolah. Supervisi
pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan
guru mengelola kelas akan menumbuhkan motivasi

belajar siswa.

kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Peranan

guru untuk membangkitkan motivasi dalam diri
peserta didiknya agar semakin aktif belajar maka
seorang guru dituntut untuk mengembangkan
hralitas agar dapat berperan aktif sebagai motivator.
Memperhatikan koefisien regresi dapat
dftetahui bahwa kedua variabel bebas yang telah

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan,
dapat dikemukakan simpulan penelitian ini, adalah:
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(1) terdapat pengaruh yang signifikan supervisi
pengajaran terhadap motivasi belajar siswa; (2)
terdapat pengaruh yang signifikan kemampuan
guru mengelola kelas terhadap motivasi belajar
siswa; dan (3) terdapat pengaruh yang signifikan

kepada kelompok guru berdasarkan mata
pelajaran untuk berinisiatif meminta layanan
supervisi pengajaran, guna meningkatkan
keterampilan dasar mengajar, khususnya

supervisi pengajaran dan kemampuan guru

kegiatan pembelajaran berlangsung.

mengelola kelas guru terhadap motivasi belajar
siswa SMA Negeri Kota Malang.

Kepada Pengawas SMA Negeri Kota
Malang hendaknya menyesuaikan gaya dalam
pelayanan supervisi dengan permasalahan yang

kemampuan guru dalam mengelolakelas padasaat

dihadapi guru. Pengawas hendaknya memadukan
tiga pendekatan supervisi pengajaran (pendekatan

Saran
Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran
yang diajukan kepada para guru SMA Negeri Kota
Malang agar aktif mengikuti kegiatan seminar atau
workshop tentang strategi pembelajaran. Guru agar

menyiapkan perangkat pembelajaran dengan

ilmiah, artistik, dan klinis). Jika memerhatikan
esensi dari ketiga pendekatan tersebut, supervisor

dapat memadukan ketiga pendekatan supervisi
tersebut, sehingga dapat meningkatkan keefektifan
supervisi pembelajaran. Keefektifan supervisi akan

memerhatikan relevansi materi, media, dan metode

dapat mempengaruhi pula upaya perbaikan

pembelajaran. Guru hendaknya melakukan rce
breaking dalam pembelajaran, dengan tujuan
mengurangi kejenuhan siswa. Ice breaking dapat

pembelajaran dan prestasi siswa. Kepada peneliti
lain hendaknya memperhatikan hasil penelitian ini
untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penelitian

dilakukan pada pertengahan ataupun akhir

yang lain dengan menggunakan variabel,

pembelajaran. Kepada Kepala SMA Negeri Kota
Malang agar selalu memperhatikan, mengawasi,
danmendorong guru, baik secara individu maupun

responden, teknik penelitian yang berbeda, dan
ruang lingkup yang lebih luas sehingga dapat
berdampak lebih baik bagi motivasi belajar siswa.
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