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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah, (ii) motivasi kerja guru, (iii) kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri, (iv) pengaruh pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri. (v) pengaruh pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri setelah memperhitungkan motivasi kerja guru, (vi) pengaruh antara motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri, setelah memperhitungkan pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru.
	Penelitian ini penelitian survei. Populasinya adalah guru matematika di  sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Area Proportional Random Sampling. Data supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru dan motivasi kerja guru matematika diambil dengan menggunakan angket dengan model Skala Likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban, dan kompetensi profesional guru matematika menggunakan instrumen tes pilihan ganda. Kemudian dianalisis dengan menggunakan korelasi parsial dan regresi.
	Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah termasuk kategori tinggi, motivasi kerja guru termasuk kategori tinggi dan kompetensi profesional guru matematika berada pada kategori sangat tinggi. Hasil penelitian inferensial menunjukan: (i) supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru matematika, (ii) pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri, setelah memperhitungkan motivasi kerja guru matematika, (iii) setelah memperhitungkan pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah terdapat pengaruh motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri.
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ABSTRACT
The study aims to discover; (i) the implementation of academic supervision of school supervisor; (ii) teachers’ work motivation, (iii) professional competence of Mathematics teachers of SMAN (Public Senior High School), (iv) the influence of the implementation of academic supervision of school supervisor and teachers, work motivation simultaneously toward professional competence of Mathematics teacher of SMAN, (v) the influence of implementation of academics supervision of school supervisor toward professional competence of Mathematics teachers after considering teachers’ work motivation, (vi) the influence between teachers’ work motivation and professional competence  of Mathematics teachers of SMAN after considering the implementation of academic supervision of school supervisor based on teachers’ perception.
	The study is a survey research. The populations were Mathematics teachers at SMAN in Pinrang and Sidrap District. The samples were obtained by employing Area Proportional Random Sampling. The data of academic supervision of school supervisor based on teachers’ perception and Mathematics teachers’ work motivation was obtained by using questionnaire with Likert Scale model which consisted of five answer choices test instrument. The data was analyzed by using partial correlation and regression.
	The result of the descriptive analysis indicates that the implementation of academic supervision of school supervisor is in high category, teachers’ work motivation is in high category, and professional competence of Mathematics teachers is in very high category. The results of the research reveal that: (i) academic supervision of school supervisor and teachers’ work motivation simultaneously give influence toward professional competence of Mathematics teacher, (ii) the implementation of academic supervision of school supervisor give influenced towards professional of Mathematics teachers at SMAN after considering Mathematics teachers’ work motivation, (iii) after considering the implementation of academic supervision of school supervisor, there is influence of teachers’ work motivation toward professional competence of Mathematics teachers at SMAN.
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PENDAHULUAN

Latar  Belakang
Pendidikan merupakan salah satu  upaya mengembangkan potensi individu agar dapat mandiri. Mandiri dalam arti mampu mengenal dan mengarahkan diri sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik yang bersifat fisik maupun psikis, guna membantu terpenuhinya hal ini, guru sebagai tenaga professional di sekolah perlu memberikan berbagai kemampuan bagi peserta didik baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. Mulyasa (2011: 3) menyatakan bahwa “Sedikitnya ada tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yakni: 1) sarana gedung,  2) buku yang berkualitas, 3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional.
Kompetensi guru sebagai tenaga profesional merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, salah satu wujud kompetensi tersebut adalah kinerja guru.  Menurut sutikno dalam jurnal PTK Dikmen (2014:10) berpendapat bahwa salah satu indikator rendahnya kinerja guru dapat dilihat dari rendahnya prestasi atau hasil belajar peserta didik. Semakin berkualitas kompetensi guru, maka semakin tinggi persentase pencapaian kriteria ketuntasan minimal pada peserta didik. Yang kemudian ditujukan pula oleh pencapaian standar kelulusan bagi peserta ujian nasional dan ujian sekolah. Sedangkan wujud dari kinerja guru direalisasikan oleh kompetensi (Widoyoko, 2012:201). 
Rendahnya kompetensi guru dapat dilihat dari hasil ujian nasional tahun ajaran 2015 dimana Kabupaten Pinrang berada pada peringkat 16 dari 24 Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan dengan rata-rata 63,74 % .(Palopopos.co.id & Tribun-Timur, Mei 2015, sumber: Dinas Pendidikan Sul-Sel). Informasi lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang, hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2012 berdasarkan jenjang pendidikan SMA Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Pinrang memperoleh hasil ujian kompetensi profesional guru dengan rata-rata 30,9 % dari 7.165 peserta. Ini berarti bahwa hasil UKG guru di Kabupaten Pinrang rendah.
Kenyataan lain dilapangan bahwa maraknya jual beli gelar yang menghasilkan gelar dan ijazah palsu. Yang lebih ironisnya  lagi penjual dan pembeli gelar palsu dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya kabupaten Pinrang diduga ada guru yang menggunakan ijazah palsu sehingga seluruh PNS tak terkecuali guru harus mengumpulkan ijazah dan berkas lain untuk diselidiki keasliannya (Radio suara simpati angkasa Kab.Pinrang).
Salah satu upaya untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan cara mengoptimalkan fungsi pengawas sekolah dalam memberikan pembinaan, pemantauan  dan penilaian dalam bentuk supervisi akademik kepada guru sebagai bantuan profesional yang diarahkan pada peningkatan kompetensinya. Menurut Depdiknas (2011:19-20) Tujuan Pembinaan oleh pengawas adalah untuk meningkatkan pemahaman kompetensi guru terutama kompetensi pedagogik  dan kompetensi profesionalisme menyangkut tugas pokok dan fungsi guru, kompetensi guru, dan pemahaman KTSP.  Peningkatan kompetensi profesional guru tidak hanya melalui penataran atau pelatihan semata , akan tetapi perlu juga diperhatikan dari segi peningkatan disiplin, pemberian pembinaan  melalui supervisi. 
Permendikbud nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, mengatakan bahwa tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan standar nasional pendidikan, penilaian dan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawas di daerah khusus. Supervisi akademik yang berkualitas adalah supervisi  yang sesuai keinginan, kebutuhan, dan melebihi harapan guru. Menentukan kualitas supervisi akademik bisa dilakukan dengan pengukuran yang didasarkan atas persepsi guru,  hal ini didasarkan pada pandangan yang menempatkan guru sebagai pelanggan/penerima jasa supervisi akademik. 
Bertitik tolak dari paparan yang telah dikemukakan, hingga saat ini belum diketahui secara jelas bagaimana sebenarnya pengawas Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Pinrang melaksanakan supervisi akademik kepada guru di sekolahnya. Demikian pula motivasi kerja guru matematika yang ada di sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu melalui penelitian ini penulis ingin melihat pelaksanaan supervisi  akademik pengawas sekolah yang diberikan berdasarkan persepsi guru dan motivasi kerja yang dimiliki seorang guru matematika dalam kaitannya terhadap kompetensi profesionalitas guru tersebut, khususnya dalam penguasaan materi dan pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan. 

Rumusan Masalah
Pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:
	Bagaimanakah  pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru matematika SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap?

Bagaimanakah motivasi kerja guru matematika SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap?
Bagaimanakah kompetensi profesional guru matematika SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap?
Apakah ada pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah memperhitungkan motivasi kerja guru SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap?
Apakah ada pengaruh motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah memperhitungkan supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru matematika SMAN di kabupaten pinrang dan Sidrap?
Apakah ada pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika SMAN secara simultan di Kabupaten Pinrang dan Sidrap?
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :
	Untuk mengetahui pelaksanaan supervisi akademik pengawas SMA Negeri Kabupaten Pinrang dan Sidrap menurut persepsi guru matematika.

Untuk mengetahui motivasi kerja guru matematika SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan sidrap.
Untuk mengetahui kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap.
Untuk mengetahui pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah memperhitungkan motivasi kerja guru matematika SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap
Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah memperhitungkan supervisi akademik pengawas SMAN di kabupaten pinrang dan Sidrap menurut persepsi guru matematika
Untuk mengetahui  pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru dan motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika SMAN di Kabupaten Pinrang dan Sidrap

METODE PENELITIAN

Jenis dan Disain Penilitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan menguji hipotesis dan mengukur efek variabel bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun simultan. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui besaran pengaruh variabel bebas yaitu supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru (X1 ) dan motivasi kerja guru (X2 ) terhadap variabel terikat kompetensi profesional guru matematika (Y) maka dibutuhkan data kuantitatif.
Penelitian ini merupakan penelitian regresi dengan metode expost facto, karena penulis tidak memanipulasi keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan pengaruh variabel yang direfleksikan dalam koefisien regresi. Analisis yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis inferensial yaitu korelasi dan regresi. Penelitian ini dilaksanakan pada SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri yang berstatus pegawai negeri sipil di Kabupaten Pinrang yang tersebar pada 11 sekolah dan Kabupaten Sidrap yang tersebar pada 10 sekolah. Guna memperoleh sampel yang repsesentatif, dengan populasi yang berjumlah 76 guru matematika PNS. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik area proporsional random sampling. Jumlah sampel 64 orang, tetapi untuk mengantisipasi ketidakhadiran responden maka sampel yang diambil berjumlah 65 responden.

Variabel  Penelitian
Variabel penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yaitu 1) supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru dan 2) motivasi kerja guru, sedangkan variabel terikat yaitu kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan sidrap.

HASIL PENELITIAN  DAN  PEMBAHASAN
	
PEMBAHASAN

Pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah terhadap Kompetensi Profesional guru Matematika di Kabupaten Pinrang dan Sidrap setelah memperhitungkan motivasi kerja guru

Berdasarkan hasil deskriptif diperoleh bahwa umumnya 75,7% guru matematika berpendapat bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah cenderung tinggi. Hal ini memberikan harapan yang besar terhadap guru matematika dalam mempertahankan kompetensinya yang akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten pinrang dan Sidrap. Hasil analisis inferensial dengan analisis regresi r2 = 0,244, angka ini mengartikan bahwa sumbangan pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru matematika terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah mengontrol motivasi kerja guru matematika sebesar 24%, sedangkan sisanya sebesar 76% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Berarti ada pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah mengontrol motivasi kerja guru menurut persepsi guru matematika.
Oleh karena itu persepsi merupakan proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Persepsi juga timbul karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah bergantung kepada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan.
Dengan demikian persepsi setiap guru terhadap pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah akan berbeda-beda, hal ini bergantung kepada proses pelaksanaan supervisi akademik serta berbagai data dan informasi yang diterima setiap guru selama dan setelah proses supervisi. Perbedaan persepsi dari setiap guru tentu akan menyebabkan perbedaan perilaku atau tindakan yang dilakukan pada proses selanjutnya, yaitu dalam proses belajar mengajar. Supervisi akademik pengawas merupakan aspek yang paling strategis karena bersentuhan langsung dengan kompetensi profesional guru. Kegiatan supervisi akademik pengawas sekolah menaruh perhatian utama pada bantuan yang dapat meningkatkan kemampuan profesional guru. Kemampuan profesional ini tercermin pada kemampuan guru matematika memberikan bantuan belajar kepada peserta didik. Oleh karena itu seorang supervisor harus memahami sepenuhnya kemampuan dasar guru dan kompetensi guru termasuk di dalamnya kompetensi profesional yang diperoleh guru melalui profesi. Dapat ditarik benang merah bahwa kegiatan supervisi akademik pengawas sekolah ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kompetensi profesional guru terutama pada guru matematika jika dilaksanakan dengan kesadaran tinggi. Olehkarena itu, kompetensi professional guru akan meningkat apabila pengawas sekolah senantiasa melakukan pembimbingan, pemantauan, serta penilaian melalui kegiatan supervisi akademik. Dengan demikian jelaslah kiranya bahwa kompetensi profesional guru matematika merupakan hal utama yang harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri guru dengan jalan berupaya memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya supervisi akademik pengawas sekolah.
Beberapa hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini diantaranya:
jurnal Internasional memuat tulisan Akalu Dele (2014:88) menyimpulkan bahwa persepsi, sikap dan kepuasan guru mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengembangan profesional guru. Artinya bahwa jika seorang guru memiliki persepsi yang baik tentang tingginya pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah, maka persepsi tersebut dapat menumbuhkan kesadaran bagi guru khususnya guru matematika untuk terus mengembangkan kompetensinya secara profesional sebagai wujud pengabdian untuk peningkatan mutu pendidikan.

Pengaruh Motivasi Kerja Guru terhadap Kompetensi Profesional guru Matematika di Kabupaten Pinrang dan Sidrap setelah memperhitungkan pelaksanaan supervisi akademik pengawas 

Berdasarkan hasil deskriptif , sebagian besar motivasi kerja guru matematika 76,12% masuk pada kategori tinggi. Sedangkan hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh r2 = 0,165. Nilai ini memberikan pengertian bahwa sumbangan pengaruh motivasi kerja guru terhadap kompetensi professional guru sebesar 17%, sedangkan sisanya sebesar 83% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini. Hasil ini menegaskan bahwa motivasi kerja memiliki peranan terhadap tinggi rendahnya kompetensi profesional guru matematika setelah mengontrol supervisi akademik pengawas sekolah. Guru matematika harus mencintai profesinya sebagai guru, dan mengetahui tujuan utama dari seorang guru, karena dari kecintaan dan tujuan itu salah satu faktor yang dapat mendorong guru melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai tenaga pendidik. Jika guru matematika telah sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, maka dengan sendirinya guru matematika akan meningkatkan kompetensi dirinya sebagai seorang guru yang profesional di bidangnya. Pernyataan itu diperkuat lagi dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Eres Figen (2011:3) yang menyatakan bahwa motivasi adalah pengaruh internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku dan prioritas sesorang. Motivasi internal itu salah satunya adalah kecintaan pekerjaan sebagai guru matematika dan motivasi ekternalnya dapat berupa tujuan yang hendak dicapai sebagai guru matematika.
Sedangkan kemampuan dalam journal for education Research  yang berarti bahwa pengalaman dalam  mengendalikan sikap yang berpengaruh terhadap perilaku. Hal tersebut membantu guru untuk mengoptimalkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan apapun. Seperti halnya dengan guru matematika, jika motivasi yang ada dalam dirinya ditingkatkan secara berkesinambungan dan ditambah lagi dengan motivasi yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya, maka perilaku atau tindakan guru sebagai wujud dari kompetensinya dapat dilaksanakan secara profesional. Dengan tanggung jawab yang penuh, prestasi yang tinggi dan kemandirian yang kuat, maka seorang guru matematika akan terdorong untuk meningkatkan penguasaan materi matematika, mengembangkan materi secara kreatif sebagai wujud dari kompetensi profesional guru matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara motivasi kerja dan kompetensi itu mempunyai pengaruh yang signifikan atau keberartian. Jika motivasi kerja guru matematika tinggi, maka akan berdampak pada peningkatan kompetensi profesionalnya juga.

Pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika di Kabupaten Pinrang dan Sidrap
Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap kecenderungannya berada pada kategori  tinggi, motivasi kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap kecenderungannya berada pada kategori sangat tinggi, dan Kompetensi profesional guru matematika di SMA Negeri di Kabupten Pinrang dan Sidrap juga kecenderungannya pada kategori sangat tinggi. Seperti tiga mata rantai yang saling memberikan pengaruh antara satu dengan yang lainnya, seperti itu juga supervisi akademik pengawas sekolah harus selalu menjadi pusat perhatian bagi pengawas maupun bagi guru. Pelaksanaan supervisi akademik pengawas yang dilaksanakan sesuai aturan dan berkesinambungan terhadap guru, maka akan menggerakkan guru khususnya guru matematika untuk terus dan terus membenahi diri meningkatkan kompetensinya dalam menguasai materi yang diajarkan. Untuk memaksimalkan peran guru, maka guru dituntut memiliki profesional yang tinggi, dalam istilahnya guru yang memiliki sertifikat sebagai tenaga profesional. Setidaknya ada lima hal yang mesti dimiliki agar dapat dikatakan sebagai profesional salah satu diantaranya adalah guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara mengajarnya kepada siswa (mansyur, 2015:57). Pernyataan tersebut sejalan dengan Undang-Undang guru dan dosen.
Oleh karena itu jika supervisi akademik dari pengawas selalu dilaksanakan, maka akan berdampak pada motivasi kerja yang berkontribusi untuk meningkatkan kompetensi profesional guru khususnya guru matematika. Diperkuat lagi dengan hasil analisis inferensial dengan uji regresi ganda menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kompetensi profesional guru matematika. Dengan demikian pelaksanaaan supervisi akademik pengawas sekolah dan motivasi kerja guru dapat dilakukan secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kompetensi professional guru matematika di SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap.
Sejalan dengan hasil penelitian Akhar (2012:71) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara sikap guru terhadap pekerjaan dengan kompetensi professional guru SMA Negeri di Kabupaten Soppeng. Sikap dalam hal ini dimaksudkan juga mengandung motivasi yang mempunyai daya dorong bagi individu untuk berperilaku secara tertentu terhadap obyek. Peningkatan kemampuan profesional guru dapat tercapai apabila pengawas sekolah meningkatkan frekuensi kegiatan pembinaan terhadap guru-guru binaannya. Salah satu yang bisa dilakukan oleh pengawas sekolah dengan memberikan bantuan dan bimbingan kepada guru secara rutin dan berkelanjutan. Efektivitas dalam pembelajaran di kelas melalui tingginya frekuensi dan jangka waktu supervisi yang akan membangun nilai-nilai yang diharapkan. Oleh karena itu kegiatan supervisi memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan kompetensi profesional guru khususnya guru matematika. 

	SIMPULAN DAN SARAN	

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
	Pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru matematika SMAN di kabupaten Pinrang dan Sidrap cenderung pada kategori tinggi

Motivasi kerja guru matematika SMAN di kabupaten Pinrang dan Sidrap sebagian besar pada kategori tinggi
Kompetensi profesional guru matematika SMAN di kabupaten Pinrang dan Sidrap berada pada kategori sangat tinggi.
Ada pengaruh supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru terhadap kompetensi professional guru matematika setelah memperhitungkan motivasi kerja guru matematika SMAN di kabupaten Pinrang dan Sidrap.
Motivasi kerja guru mempunyai pengaruh terhadap kompetensi profesional guru matematika setelah memperhitungkan supervisi akademik pengawas SMAN di kabupaten Pinrang dan Sidrap.
	Supervisi akademik pengawas sekolah menurut persepsi guru dan motivasi kerja guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri di Kabupaten Pinrang dan Sidrap.

Berdasarkan simpulan maka disarankan.
	Hasil penelitian  ini akan menjadi bahan kajian bagi semua pihak khususnya  sekolah dalam melakukan peningkatan kualitas supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi profesional guru matematika SMA Negeri di Kabupaten Pinrag dan Sidrap.
	Memberikan pelayanan jasa kepada guru di sekolah menengah bukanlah pekerjaan mudah. Berbagai persepsi akan muncul dari kalangan guru, oleh karena itu pengawas perlu senantiasa melakukan refleksi terhadap apa yang telah dilakukan dan melakukan perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan.
	Sebagai seorang guru senantiasa mendorong diri untuk terus bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab. Dorongan dari diri dan lingkungan akan memberikan semangat bagi guru untuk kerja. Semangat itu pada akhirnya akan berdampak pada kompetensi profesional guru tersebut.

Kualitas pelaksanaan pelatihan/pembimbingan terhadap guru harus ditingkatkan khususnya yang terkait dengan metode pembelajaran.
	Khususnya Pemerintah perlu melaksanakan peningkatan kinerja pengawas melalui pelatihan atau workshop, khususnya yang terkait dengan supervisi akademik pada bidang pembimbingan dan pelatihan terhadap guru.
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