
 

 

ABSTRAK 

LINA HERLIYANI (2015). Pengaruh Supervisi Akademik dan Motivasi 

Kerja Guru. (Penelitian Terhadap Guru Ekonomi SMA/MA Negeri Kota 

Tasikmalaya). Dosen Pembimbng Drs. H. Yoni Hermawan, M.Pd, Rd. Roro Suci 

Nurdianti, M.Pd. 

Hasil observasi awal dengan media angket yang dilaksanakan dengan 

melibatkan guru-guru di MA Negeri 1 Kota Tasikmalaya diperlukan 

pengoptimalan kemampuan guru dalam pemahaman mengenai landasan 

kependidikan, serta pengembangan pengajaran yang berkaitan dengan metode dan 

bahan ajar. Tujuan dari penelitian: (1) untuk mengetahui pengaruh supervisi 

akademik terhadap kinerja guru ekonomi SMA/MA Negeri Kota Tasikmalaya (2) 

untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi 

SMA/MA Negeri Kota Tasikmalaya, (3) untuk mengetahui pengaruh supervisi 

akademik dan motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi SMA/MA Negeri 

Kota Tasikmalaya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei. populasi dan 

sampel dalam penelitian merupakan guru-guru ekonomi SMA/MA Negeri Kota 

Tasikmalaya sebanyak 25 orang guru. Instrumen penelitian yang digunakan 

berupa observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data 

menggunakan bantuan program aplikasi SPSS versi 23, yaitu uji prasyarat dan uji 

hipotesis dengan taraf signifikan 5% atau 0,05.  

Berdasarkan uji hipotesis secara parsial (uji t) untuk pengaruh variabel 

supervisi akademik (X1) terhadap kinerja guru (Y) adalah sebesar 0,044 < 0,05 

dan nilai t hitung 2,135 > tabel 2,079, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang 

berarti ada pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y. Dan uji hipotesis secara 

parsial untuk pengaruh variabel motivasi kerja (X2) terhadap variabel kinerja guru 

(Y) adalah sebesar 0,048 < 0,05 dan nilai t hitung 2,096 > t tabel 2,079, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa yang berarti terdapat pengaruh variabel X2 terhadap 

variabel Y. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan koofisien determinasi 

simultan pengaruh variabel supervisi akademik dan variabel motivasi kerja  

terhadap kinerja guru adalah 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 27,861 > F tabel 

3,05, sehingga dapat disimpulkan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh 

terhadap variabel Y atau berarti signifikan. 
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