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BAB IV 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1 Gambaran Subyek Penelitian 

 
 Penelitian dilakukan di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang terdiri dari Pengawas TK/SD 

dan dan seluruh Kepala/guru Taman kanak-kanak 

yang ada di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang,  

Pengawas memiliki tugas untuk memberikan 

pembinaan, pemantauan dan evaluasi penilaian 

terhadap kepala sekolah dan guru-guru di 

lingkungan sekolah masing-masing. Pengawas di 

daerah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang  

tergolong pada golongan senior, karena rata-rata 

mempunyai golongan 4A-4D. Jadi termasuk 

pengawas senior. 

 

4.2  Validitas Item, Reliabilitas Instrumen                   

 Normalitas Data 

 

4.2.1 Uji Validitas 
 
 Uji  validitas  dilakukan   untuk memastikan 

instrumen penelitian sebagai alat ukur yang akurat  

dan dapat dipercaya. Validitas adalah ukuran yang 

menunjukkan tingkat kevatidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi Arikunto (1998:160). Dalam 

penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas 

internal. Validitas internal adalah validitas yang dicapai 
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apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian 

instrumen secara keseluruhan Arikunto (1998:138). 

Suatu item dikatakan valid jika koefisien korelasinya ≥ 

0,25 Dalam pengujian validitas internal dapat 

digunakan dua cara yaitu analisis faktor dan analisis 

butir. Adapun cara pengukuran analisis butir adalah 

dengan skor butir dikorelasikan dengan skor total 

dengan menggunakan rumus Product Moment, yaitu : 

 

     
      –         

√                  
       

 

 

rxy = Koefisien Korelasi 

n  = Jumlah Subyek atau responden 

x  = Skor butir 

y  = Skor total 

(Arikunto, 1998: 162) 

 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan 

apakah instrumen penelitian sebagai alat ukur 

yang akurat dan dapat dipercaya. Uji reliabilitas 

menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

dilakukan terhadap aspek yang sama. Azwar 

(1999) menyatakan bahwa suatu alat ukur pada 

prinipnya dikatakan reliabel apabila mampu 

menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut 

dapat memberi hasil yang relatif tidak berbeda 

bila dilakukan pengukuran kembali terhadap 
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subyek yang sama. Untuk menguji reliabilitas 

instrumen dalam penelitian ini digunakan rumus 

Alpha seperti yang dikutip dari Arikunto (2002) 

sebagai berikut : 

  

11   [
 

   
] [   

    

   
] 

 
Keterangan: 
 

11       =  Reliabilitas Instrumen 
 
k       =  Banyaknya pertanyaan  

 

⅀α²b    =  Jumlah varian butir 
 

α²t      =  Varian total 
 

 George dan Mallery dalam Kusmedi (2003) 

mengemukakan bahwa interprestasi terhadap besarnya 

nilai Alpha adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

ditolak 

 

4.2.3 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 

 Dari perhitungan validitas dan reliabilitas angket 

Penyusunan Program pengawas , Supervisi  dengan 



56 
 

peningkatan kompetensi kepala sekolah diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

 

4.2.3.1 Validitas dan reliabilitas angket penyusunan   

    Program pengawas 

 Hasil perhitungan korelasi item total dan 

reliabilitas instrumen penyusunan program pengawas 

nampak pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Validitas dan reliabilitas 

Instrumen Penyusunan Program Pengawas 

 

Indikator 
Empirik 

Besarnya Nilai 
r 

Validitas item 

IE – 01 0,528 Valid 

IE – 02 0,407 Valid 

IE – 03 0,354 Valid 

IE – 04 0,504 Valid 

IE – 05 0,356 Valid 

IE – 06 0,310 Valid 

IE – 07 0,448 Valid 

IE – 08 0,483 Valid 

IE – 09 0,437 Valid 

IE – 10 0,385 Valid 

IE – 11 0,663 Valid 

IE – 12 0,411 Valid 

IE – 13 0,525 Valid 

Reliabilitas Alph Chronbach    0,810 

 Sumber :  Data primer, diolah Juni 2013 

 

 Dari tabel 4.1 nampak bahwa besarnya Corrected 

Item to Total Correlation Coefisien berada dalam 

rentangan dari yang terkecil 0,310 sampai dengaN 

0,663 Azwar (1999) menyatakan bahwa suatu item 

dikatakan valid apabila koefisien korelasinya ≥ 0,25 
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dari uji validitas yang telah dilakukan terhadap 13 

item, untuk mengukur konsep penyusunan program 

pengawas (X1) dan analisis dari koefisien reliabilitas 

hasil nilai Alpha Croanbach sebesar 0,810.(lihat 

lampiran). Dengan demikian instrumen penyusunan 

program pengawas yang menggunakan 13 item 

memiliki tingkat reliabilitas dalam kategori baik. 

 

4.2.3.2 Validitas dan reliabilitas angket supervisi 

 Hasil perhitungan korelasi item total dan 

reliabilitas supervisi yang diukur melalui  instrumen 

supervisi nampak seperti pada tabel 4.2 sebagai 

berikut: 

 

    Tabel  4.2 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilita instrumen supervisi  

 
Indikator 
Empirik 

Besarnya Nilai 
r 

Validitas item 

IE – 01 0,333 Valid 

IE – 02 0,554 Valid 

IE – 03 0,517 Valid 

IE – 04 0,257 Valid 

IE – 05 0,378 Valid 

IE – 06 0,271 Valid 

IE – 07 0,373 Valid 

IE – 08 0,369 Valid 

IE – 09 0,296 Valid 

IE – 10 0,507 Valid 

IE – 11 0,385 Valid 

IE – 12 0,355 Valid 

Reliabilitas Alph Chronbach    0,745 

  Sumber :  Data primer, diolah Juni 2013 
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 Dari tabel 4.2 nampak bahwa besarnya Corrected 

Item to Total Correlation Coefisien berada dalam 

rentangan dari yang terkecil 0,257 sampai dengaN 

0,554 Azwar (1999) menyatakan bahwa suatu item 

dikatakan valid apabila koefisien korelasinya ≥ 0,25 dari 

uji validitas yang telah dilakukan terhadap 12 item, 

untuk mengukur konsep supervisi (X2) dan analisis dari 

koefisien reliabilitas hasil nilai Alpha Croanbach 

sebesar 0,745. (lihat lampiran). Dengan demikian 

instrumen supervisi yang menggunakan 12 item 

memiliki tingkat reliabilitas dalam kategori dapat 

diterima. 

 

4.2.3.3 Validitas dan Reliabilitas Anget Peningkatan 

Kompetensi Kepala Sekolah.  

 Hasil perhitungan korelasi item dan reliabilitas 

instrumen peningkatan kompetensi kepala sekolah 

nampak pada tabel 4.3 sebgai berikut : 

  
  

Tabel 4.3 

Hasil Validitas dan Reliabilitas instrumen peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

 
Indikator 
Empirik 

Besarnya Nilai 
r 

Validitas item 

IE – 01 0,409 Valid 

IE – 02 0,328 Valid 

IE – 03 0,412 Valid 

IE – 04 0,392 Valid 

IE – 05 0,388 Valid 

IE – 06 0,365 Valid 

IE – 07 0,552 Valid 

IE – 08 0,476 Valid 

IE – 09 0,376 Valid 
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IE – 10 0,367 Valid 

IE – 11 0,465 Valid 

IE – 12 0,428 Valid 

IE – 13 0,344 Valid 

IE – 14 0,324 Valid 

IE – 15 0,315 Valid 

IE – 16 0,475 Valid 

IE – 17 0.401 Valid 

IE – 18 0,493 Valid 

IE – 19 0,486 Valid 

IE – 20 0,338 Valid 

Reliabilitas Alph Chronbach    0,832 

Sumber :  Data primer, diolah Juni 2013 

 

 Dari tabel 4.3 nampak bahwa besarnya Corrected 

Item to Total Correlation Coefisien berada dalam 

rentangan dari yang terkecil 0,315 sampai dengaN 

0,552 Azwar (1999) menyatakan bahwa suatu item 

dikatakan valid apabila koefisien korelasinya ≥ 0,25 dari 

uji validitas yang telah dilakukan terhadap 20 item, 

untuk mengukur konsep peningkatan kompetensi 

kepala sekolah (Y) dan analisis dari koefisien reliabilitas 

hasil nilai Alpha Croanbach sebesar 0,832. (lihat 

lampiran). Dengan demikian instrumen supervisi yang 

menggunakan 20 item memiliki tingkat reliabilitas 

dalam kategori dapat baik. 

 
 

4.2.4  Uji Normalitas data 

 

 Pengujian normalitas data dimaksudkn untuk 

mengetahui normal tidaknya distribusi data hasil 

pengukuran masing-masing variabel penelitian. 
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 Uji normalitas data penelitian ini menggunakan  

uji Kolmogorov-Smirnov (Santoso 1999:311).  

Data dianalisis dengan bantuan komputer Program 

SPSS versi 13 Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 

0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Hasil 

uji normalitas data penyusunan program pengawas, 

supervisi dengan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah, nampak dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 
Normalitas Sebaran Data Penyususnan Program Pengawas 

Supervisi dan Kompetensi kepala Sekolah 

 
Variabel Kolmogorow 

Smirnow 

Signifikansi  Keterangan 

  Penyusunan 

Program     

Pengawas   

0,736 0,650 Reliabel 

 Supervisi  0,789 0,563 Reliabel 

Peningkatan 

Kompetensi Kepala 

Sekolah 

1,190 0,118 Reliabel 

Sumber :  Data primer, diolah Juni 2013 

 

 Data Tabel 4.4 terlihat bahwa hasil uji 

Kolmogorow-Smirnow untuk  Penyusunan Program 

Pengawas, 0,736 dengan tingkat signifikansi 0,650,  

Supervisi Kepala Sekolah   diperoleh 0,789  dengan 

tingkat signifikansi 0,563  dan peningkatan kompetensi 

kepala sekolah sebesar 1,190 dengan tingkat signifikansi 

0,118, dari data tersebut terlihat bahwa semua nilai 

signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

distribusi data hasil pengukuran variabel penyusunan 
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program pengawas, supervisi dan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah berdistribusi normal, dengan 

demikian, ujikorelasi dapat menggunakan formula 

Product Moment dari Pearson.  

    

4.3 Uji Asumsi Klasik  

  

4.3.1 Uji Normalitas Data 

 Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka 

akan lebih mudah dan lancar bila varibel-variabel yang 

diteliti  mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan  apabila populasi yang diteliti  

berdistribusi normal maka konklusi bisa diterima , tetapi 

apabila populasi tidak berdistribusi normal maka 

konklusi berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab 

itu,sebelum mengambil keputusan berdasarkan teori 

tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas 

distribusinya ,apakah pada taraf signifikasi tertentu atau 

tidak. pengujian normalitas data dimaksudkan untuk 

mengetahui normal  tidaknya  distribusi penelitian 

masing-masing variabel penelitian.uji normalitas data 

penelitian ini menggunakan uji normalitas kolmogorov 

semirnof (Santoso 1999:311). Data dianalisis dengan 

bantuan komputer program SPSS versi 13,0 windows 

2000. Dasar Pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas >0,05 maka data 

penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5 

 

 

 



62 
 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas menggunakan Kolmogrov-Smirnov 

 

 

 Terlihat pada tabel 4.5 pada baris Asymp.Sig 

untuk dua sisi diperoleh nilai signifikansi variabel 

Penyusunan program pengawas (X1) sebesar 0,650, 

variabel supervisi (X2) sebesar 0,563 dan variabel 

peningkatan kompetensi Kepala Sekolah (Y) sebesar 

0,118. Nilai signifikansi dari masing-masing variabel > 

0,005 yang berarti bahwa Ho diterima atau data dari 

masing-masing variabel berdistribusi normal. 

 
4.3.3 Uji Simultan 

 
 Uji inidilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas mempunyaibpengaruh yang sama 

terhadap variabel terikat. Untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis digunakan uji distribusi F dengan 

cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F 

tabel. Apabila perhitungan F hitung > F tabel atau P 

value < 0,05 maka Ho ditolak sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas dari regresi dapat menerangkan 

variabel terikat secara serentak. Sebaliknya jika F hitung 

One-Sam ple Kolm ogorov-Sm irnov Test

32 32 32

46,53 40,91 64,53

3,529 3,226 5,919

,130 ,139 ,210

,077 ,123 ,115

-,130 -,139 -,210

,736 ,789 1,190

,650 ,563 ,118

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Penyusunan

Program (X1) Supervisi (X2)

Peningkatan

Kompetensi

(Y)

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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< F tabel maka Ho diterima sehingga dapat dikatakan 

bahwa variabel bebas tidak mampu menjelaskan 

variabel terikat. Hasil uji simultan dapat dilihat pada 

tabel 4.6 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Simultan 

 

 

Terlihat dalam Tabel 4.6 bahwa hasil pengujian 

menunjukkan bahwa F hitung = 6,533 dan nilai p value = 

0,000. Karena nilai signifikansi , 0,05 dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada 

pengaruh signifikan secara simultan penyusunan 

program pengawas dan supervisi dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah diterima. 

Berdasarkan nilai R square sebesar 0,647 menunjukkan 

bahwa secara simultan penyusunan program pengawas 

dan supervisi memberikan kontribusi terhadap 

peningkatan kompetensi kepala sekolah sebesar 64,7%, 

selebihnya faktor lain diluar dua variabel yang ada 

dalam penelitian ini. 

 

 

Model Summ aryb

,804a ,647 ,622 3,638 ,647 26,533 2 29 ,000 1,563

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

R Square

Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statis tics

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), Supervis i (X2), Penyusunan Program (X1)a. 

Dependent Variable: Peningkatan Kompetensi (Y)b. 
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4.4 Analisis Deskripsi 

 

4.4.1  Variabel Penyusunan program pengawas 

 Jumlah item penyusunan Program pengawas 

sebanyak 13 item dengan alternatif jawaban dengan skor 

terendah 1 dan skor tertinggi  4. Maka skor terendah 13 

x 1 = 13 dan skor tertinggi 13 x 4 = 52. Karena dibuat 5 

kategori, maka lebar interval masing-masing kategori 

adalah sebagai berikut : 

 

          
                            

 
 

   

           
      

 
 = 7,8 

 

4.4.2 Variabel Sypervisi 

 Jumlah item supervisi sebanyak 12 item dengan 4 

alternatif pilihan jawaban dengan skor terendah 1 dan 

tertinggi 4. Maka skor terendah : 12x1=12 dan skor 

tertinggi : 12x4=48 karena dibuat 5 kategori maka lebar 

interval masing-masing kategori adalah sebagai berikut : 

 

 

         
                            

 
 

         
      

 
 = 7,2 

 

4.4.3 variabel peningkatan kompetensi kepala sekolah 

 Jumlah item kinerja guru sebanyak 20 item 

dengan 4 alternatif jawaban, dengan skor terendah 1 
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dan tertinggi 4 . maka skor terendah adalah 20x1=20 

dan skor tertinggi 20x4=80. Karena dibuat 5 kategori 

maka lebar interval masing-masing kategori adalah 

sebagai berikut   

         
                            

 
 

         
      

 
 = 12 

 

4.5 Analisis Secara Invrensial 

 

 Pada bagian ini akan dihitung besarnya koofisien 

korelasi antara penyusunan program pengawas, 

supervisi dan peningkatan kompetensi kepala sekolah 

di Taman Kanak-kanak di Kabupaten Magelang. Proses 

pengolahan dan analisis dilakukan dengan bantuan 

SPSS Windows Version 1.3 sebagai pedoman dalam 

menafsirkan koefisien korelasi, dirujuk tolok ukur nilai 

r menurut Hardi (Arikunto,1997) sebagai berikut: 

a. Nilai r 0,80 – 1,00 : tinggi 

b. Nilai r 0,60 – 0,79 : cukup 

c. Nilai r 0,40 – 0,59 : cukup kuat 

d. Nilai r 0,20 – 0,39 : rendah 

e. Nilai r 0,00 – 0,19 :  sangat rendah 

 Dalam uji korelasi selain menggunakan uji 

korelasi sederhana juga dilakukan uji korelasi ganda 

dengan menggunakan uji Pearson. 

 

4.5.1 Korelasi Penyusunan Program Pengawas Dengan 

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

 Hasil korelasi antara penyusunan program 
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pengawas dengan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah dapat dilihat dalam tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 

Korelasi penyusunan program pengawas dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

 

 

 Angka korelasi sebesar 0,686 pada tabel 4.7 

menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel 

penyusunan program pengawas dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. Angka 0,686 berada 

diantara interval 0,60 hingga 0,79 dengan interpretasi 

tingkat hubungan “cukup” hal ini membuktikan bahwa 

apabila kualitas penyusunan program pengawas 

meningkat, maka menngkat pula kompetensi kepala 

sekolah. Demikian pula sebaliknya. Pada kolom 

signifikansi diperoleh angka probabilitas sebesar 0.000 

yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

hubungan antara penyusunan program pengawas dan 

peningkatan kompetensi kepala seolah sangat 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulakn bahwa 

hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang 

positif antara penyusunan program pengawas di 

angkatan peningkatan kompeensi kepala sekoalh 

Cor relations

1 ,686**

,000

32 32

,686** 1

,000

32 32

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Penyusunan

Program (X1)

Peningkatan

Kompetensi (Y)

Penyusunan

Program (X1)

Peningkatan

Kompetensi

(Y)

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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diterima. Dari angka korelasi 0,686 diperoleh angka 

koefisien determinasi (r2 ) sebesar 24,01% hal ini 

menunjukkan bahwa variasi sumbangan efektif yang 

dapat diberikan penyusunan program pengawas 

terhadap peningkatan kompetensi kepala sekolah 

sebesar 24,01% dan sisanya 75,99% oleh faktor lain 

diluar penyusunan program pengawas. 

 

4.5.2 Korelasi Supervisi dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah 

Hasil korelasi antara penyusunan program pengawas 

dengan peningkatan kompetensi kepala sekolah dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 

 

Tabel 4.8 

Korelasi supervisi dengan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah 
 

 
 

 Angka korelasi sebesar 0,425 pada tabel 4.7 

menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel 

penyusunan program pengawas dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. Angka 0,425 berada 

diantara interval 0,40 hingga 0,59 dengan interpretasi 

tingkat hubungan “cukup kuat” hal ini membuktikan 

bahwa apabila semakin tinggi supervisi, maka 

meningkat pula kompetensi kepala sekolah. Demikian 

Cor relations

1 ,425*

,015

32 32

,425* 1

,015

32 32

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Supervisi (X2)

Peningkatan

Kompetensi (Y)

Supervisi (X2)

Peningkatan

Kompetensi

(Y)

Correlation is s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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pula sebaliknya. Pada kolom signifikansi diperoleh 

angka probabilitas sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 

0,05. Hal ini menunjukkan hubungan antara supervisi 

dan peningkatan kompetensi kepala sekolah sangat 

signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang 

positif antara supervisi di angkatan peningkatan 

kompeensi kepala sekolah diterima. Dari angka korelasi 

0,686 diperoleh angka koefisien determinasi (r2 ) sebesar 

19,53% hal ini menunjukkan bahwa variasi sumbangan 

efektif yang dapat diberikan supervisi terhadap 

peningkatan kompetensi kepala sekolah sebesar 

19,53% dan sisanya 80,47% oleh faktor lain diluar 

supervisi. 

 

4.6 Pembahasan 

 

4.6.1 Hubungan Penyusunan Program Pengawas 

Dengan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah 

 Dari hasil uji statistik sebagai mana ditunjukkan 

pada tabel 4.7 diketahui koefisien korelasi antara 

penyusunan program pengawas dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah sebsar rxy= 0,686 pada 

probabilitas 0,000. Hal ini mengandung arti bahwa ada 

hubungan positif signifikan antara penyusunan 

program pengawas dengan peningkatan kompetensi 

kepala sekolah. 

 Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 

Kurniati (2007) yang menemukan adanya hubungan 

yang positif dan signifikan antara penyusunan program 

pengawas dengan peningkatan kompetensi kepala 
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sekolah. 

 Meskipun ada persamaan dalam kesimpulan 

hasil penelitian, namun ada perbedaan angka koefisien 

korelasi, dimana dalam penelitian Kurniati koefisien 

korelasi antara penyusunan program pengawas dengan 

peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan 

kompetensi kepala sekolah adalah 0,096 pada 

probabilitas 0,001 

 

4.6.2 Hubungan Supervisi dengan Kompetensi kepala 

sekolah 

 Dari hasil uji statistik sebagaiman ditunjukkan 

dalam tabel 4.8 diketahui koefisien korelasi antara 

supervisi dengan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah sebesar rxy = 0,425 pada probabilitas 0,015. 

Artinya ada hubungan positif signifikan antara 

supervisi dengan peningkatan kompetensi kepala 

sekolah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan 

kompetensi kepala sekolah dipengaruhi oleh supervisi, 

sehingga semakin tinggi supervisi maka akan 

meningkat pula kompetensi kepala sekolah. 

 Temuan ini bertentangan dengan hasil penelitian 

Bungan (1983) yang mengatakan tidak ada hubungan 

yang signifikan antara supervisi dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah. 

 Sebaliknya penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pasimenjeku (2003) 

terhadap kepala sekolah di SLTP Negeri 3 Getasan, yang 

menyatakan adanya hubungan positif signifikan antara 

supervisi dengan peningkatan kompetensi dengan 

koefisien korelasi sebesar rxy = 0,505  pada probabilitas 
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0,000. Begitu pula dengan hasil penelitian Laely 

Kurniati (2007) yang menyatakan adanya hubungan 

positif signifikan antara supervisi dengan peningkatan 

kompetensi kepala sekolah, dengan koefisien korelasi 

sebesar rxy = 0,065 pada probabilitas 0,035. 

 

 

 
 

 


