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Abtract
According to analysis of prime hypothesis, it can be seen that headmaster’s leadership has
significant influence to variable of teacher performance by grade Fcount that is higher than
grade Ftable (Fcount = 43,3441 > Ftable = 3,172).

A. PENDAHULUAN

Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap
negara di dunia. Sudah bukan rahasia umum bahwa maju dan tidaknya suatu negara
dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Oleh karena itu “Bangsa yang kurang menghargai
pendidik dan menomorduakan pendidikan akan terbelakang secara kualitas dan hal tersebut
akan berdampak pada terpuruknya Indeks Kemajuan Manusia (Human Development Index)nya”.
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003 Bab
II Pasal 3 menyatakan bahwa:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.”
Berdasarkan pernyataan pada Undang-Undang Sisdiknas tersebut, pendidikan
berperan penting dalam membangun masyarakat seutuhnya. Jika suatu bangsa ingin berhasil
dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang
maju di dalam segala bidang, selayaknyalah pendidikan memperoleh tempat utama.
Adanya

sistem

pendidikan

nasional

merupakan

usaha

pemerintah

dalam

mempertahankan kedaulatan bangsa demi terciptanya manusia Indonesia yang unggul dalam
intelektual dan anggun dalam moral. Walaupun disisi lain demi tercapainya tujuan tersebut
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tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya proses aktif yang dikombinasikan
dengan kerjasama baik dari semua pihak terutama seluruh stakeholders pendidikan
(Masyarakat, orang tua, peserta didik, negara/pemerintah, pengelola profesi pendidikan).
Masalah yang dihadapi pendidikan di Indonesia saat ini adalah rendahnya mutu
pendidikan. UNESCO pada tahun 2012 menyajikan laporan bahwa Indonesia ada diperingkat
ke- 64 dari 120 berdasarkan Indeks Pembangunan Pendidikan (Education Development Index/
EDI). Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu
angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka
partisipasi manurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa hingga kelas V Sekolah Dasar.
Sementara itu The United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2011
menyajikan laporan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development
Indeks (HDI) Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi
peringkat 124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Sementara menurut Sekretaris Direktorat
Jendral Perguruan Tinggi Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M. Eng, Sc di Jakarta. Dalam laporan
terbaru Program Pembangunan PBB tahun 2013, Indonesia menempati posisi 121 dari 185
negara dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan angka 0,629. Dengan angka itu
Indonesia tertinggal dari dua negara tetangga ASEAN yaitu Malaysia (peringkat 64) dan
Singapura (18), Sedangkan IPM di kawasan Asia Pasifik adalah 0,683. (http://www.prestasiiief.org/index.php/id/feature/68-kilas-balik-dunia-pendidikan-di-indonesia diakses 14 Agustus 2014)

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara
lain: (1) pengembangan kurikulum nasional dan lokal, (2) peningkatan kompetensi guru
melalui pelatihan/diklat, (3) pengadaan buku dan alat pelajaran, (4) perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan, (5) peningkatan mutu manajemen sekolah. (Ari, dkk, 2013:2)
Jika mutu pendidikan Indonesia saat ini rendah, maka kita perlu mempertanyakan
sejauh mana terwujudnya efektifitas pembelajaran di sekolah berlangsung? Karena jika
melihat realita yang terjadi saat ini, pembelajaran di sekolah belum menunjukan adanya
keefektifan. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap siswa dalam mengikuti proses pembelajaran,
ada yang tidur, sering izin keluar kelas, gaduh, main HP dan sebagainya. Terlebih dengan
sikap mereka ketika diluar sekolah dengan maraknya tawuran antar siswa, hubungan seksual
diantara siswa bahkan peredaran narkoba dikalangan siswa. Oleh karena itu jika efektivitas
pembelajaran dikelas lemah maka guru menjadi sorotan utama dimata publik.
Guru disamping sebagai subjek dan fasilitator juga sekaligus sebagai manajer di
kelas, dia memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan efektivitas pembelajaran, karena
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tugas daripada manajer adalah bagaimana mengatur waktu dengan baik agar pembelajaran
yang dilakuakan tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan bukan sebaliknya
tujuan pembelajaran tidak tercapai dan waktu yang dipergunakan untuk proses pembelajaran
terbuang dengan sia-sia dikarenakan guru masuk kelas tidak tepat waktu, guru kurang
memiliki visi dalam mengajar, pembelajaran yang dilaksanakan monoton (statis) yang
mengakibatkan kejenuhan bagi peserta didik, bahkan lebih ironis ketika ada keperluan lain
selain mengajar, guru lebih mementingkan untuk memenuhi keperluan tersebut daripada
mendidik dan mengajar peserta didik di kelas sebagai tanggung jawab utama. MAN 2 Garut
salah satunya sebagai tempat penelitian ini, kehadiran guru di tiga bulan terakhir tahun 2014,
sebagai berikut:
Tabel 1.1
Absensi Guru MAN 2 Garut
No
Bulan
Presentase Kehadiran
1
Oktober
82%
2
November
67%
3
Desember
74%
Sumber: Data Absensi Manual MAN 2 Garut
Maka dari itu efektivitas pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh kinerja guru
sebagai sumber daya manusia yang berperan aktif dalam proses pembelajaran, serta secara
langsung maupun tidak langsung kinerja guru akan berpengaruh pada produktivitas
pendidikan itu sendiri. Suatu gejala yang membuat rusaknya kondisi organisasi sekolah yang
berakibat pada rendahnya mutu pendidikan adalah rendahnya kinerja guru, seperti
kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya prestasi kerja, rendahnya
kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif lainnya. Sebaliknya jika Kinerja guru
tinggi maka produktivitas kerja akan naik sehingga efektivitas pembelajaran akan semakin
baik.
Dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen
menyatakan

bahwa

“Standar

prestasi

kerja

guru

dalam

melaksanakan

tugas

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses
pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”.
Tugas pokok guru yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar tersebut
merupakan bentuk kinerja guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Kinerja guru dapat
dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk persiapannya
dalam membuat program-program bagi kualitas peserta didiknya.
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Kinerja guru pada dasarnya merupakan aktivitas guru dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah dan hal tersebut dapat
menggambarkan prestasi kerjanya sebagai guru yang profesional, hal ini jelas bahwa
pekerjaan sebagai guru tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, tanpa memiliki keahlian
dan kualifikasi tertentu sebagai guru. Maka dalam islam, setiap pekerjaan atau tugas
semestinya dikerjakan oleh ahlinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻓﻠﯿﺢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺪﺛﻨﺎ ھﻼل ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ ﯾﺴﺎر ﻋﻦ أﺑﻲ ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل ﻗﺎل
رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إذا ﺿﯿﻌﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎل ﻛﯿﻒ إﺿﺎﻋﺘﮭﺎ ﯾﺎ رﺳﻮل ﷲ ﻗﺎل إذا أﺳﻨﺪ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ
- –رواه اﻟﺒﺨﺎري.ﻏﯿﺮ أھﻠﮫ ﻓﺎﻧﺘﻈﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ
Artinya : Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disiasiakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana
maksud amanat disia-siakan? ‘ Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada
ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari )
Kualitas kinerja guru dapat ditinjau dari segi proses dan hasil. Dari segi proses guru
dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik
fisik, mental, maupun sosial sehingga proses pembelajaran dikatakan efektif. Di samping itu
dapat dilihat juga dari gairah dan semangat mengajarnya serta adanya percaya diri. Dari segi
hasil, guru dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang dilakukan mampu mengubah
perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar dalam waktu yang
sesuai dengan yang telah direncanakan diawal.
Berbagai usaha dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Perhatian pemerintah
terhadap pendidikan sudah disosialisasikan, dengan menganggarkan 20 % dari APBN untuk
sektor pendidikan yang saat ini sudah mulai dilaksanakan. Maka kinerja guru tentunya akan
menjadi perhatian semua pihak. Guru harus benar-benar kompeten dibidangnya dan guru juga
harus mampu mengabdi secara optimal.
Baik dan buruknya kinerja guru tidak terjadi secara instan, akan tetapi dipengaruhi
oleh faktor-faktor tertentu. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua faktor,
yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang
datang dari dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah
kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman
lapangan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor
yang datang dari luar guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah (1) gaji; (2)
sarana dan prasarana; (3) lingkungan kerja fisik; (4) kepemimpinan. (Ari, dkk, 2013:2)
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Dari beberapa faktor tersebut, yang signifikan mempengaruhi kinerja guru adalah
kepemimpinan kepala sekolah karena mengingat sifat dan esensi dari kepemimpinan adalah
kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan
tindakan pada seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu serta pada situasi
tertentu.
Kepemimpinan

merupakan

salah

satu

aspek

manajerial

dalam

kehidupan

berorganisasi. Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan di sekolah disebut kepala sekolah.
Adapun peran kepala sekolah dalam organisasi pendidikannya, yaitu sebagai penyelaras
sekaligus pengontrol kinerja keberhasilan peserta didik dan guru dalam perannya masingmasing. Sehingga tujuan yang direncanakan mampu dicapai secara efektif dan efisien.
Maka dari itu kepemimpinan kepala sekolah menjadi sangat urgent, baik dia sebagai
edukator, manajer, administrator, supervisor, inovator, motivator. Karena kepala sekolah
memiliki peranan strategis untuk meningkatkan kinerja guru dan menciptakan lingkungan
sekolah yang kondusif dan positif agar guru dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan
profesional.
Faktanya saat ini, masih banyak kepala sekolah yang acuh tak acuh terhadap tanggung
jawabnya sendiri dan tidak utuh memahami tugasnya sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah
adalah manajer dalam organisasi sekolahnya akan tetapi selain daripada itu kepala sekolah
juga merupakan supervisor yang bertugas untuk memperhatikan kinerja professional gurunya
dalam menciptakan kefektivitasan pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan nasional
secara garis besar, dan tujuan sekolah itu sendiri sebagai tujuan internal.
Fenomena tersebut sangatlah mengganggu dan menghambat, karena tidak adanya
kontrol yang baik terhadap efektivitas pembelajaran yang dilaksanakan sebagai upaya untuk
meningkatkan mutu pendidikan sekolah tersebut khususnya dan secara nasional pada
umumnya.
Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi didalam lembaga sekolahnya seharusnya
mampu menjadi garda terdepan dalam membangun sekolahnya menjadi berkualitas, menjadi
uswah positif bagi seluruh elemen masyarakat sekolah, dan yang lebih penting adalah
bagaimana kemudian kepala sekolah mampu merekrut, membimbing dan mengarahkan
seluruh guru disekolahnya menjadi guru yang profesional yang akan membantu dalam
mewujudkan pendidikan yang berkualiatas dan menciptakan peserta didik yang berkualiatas
pula secara intelektual, mental dan tanggung jawabnya sebagai seorang manusia dihadapan
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Tuhan dan seluruh makhluk-Nya. Sehingga kinerja guru akan baik dan efektivitas
pembelajaran akan terwujud.
Maka dari itu melihat fakta dari kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dalam
meningkatkan efektivitas pembelajaran masih rendah penulis berkeinginan untuk menggali
lebih lanjut dan membuat penelitian tentang kinerja guru dalam mewujudkan efektifitas
pembelajaran yang dipengaruhi oleh kepala sekolah.
Berdasarkan penjelasan diatas dengan berbagai fenomena pendidikan yang perlu
pembenahan khususnya pada efektivitas pembelajaran yang belum terwujud, diduga oleh
berbagai faktor diantaranya kinerja guru yang kurang maksimal dan hal tersebut pula terjadi
diduga karena kepemimpinan kepala sekolah yang tidak opimal.
Sehubungan masalah tersebut disusunlah pertanyaan masalah utama sebagai berikut:
“Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam mewujudkan
efektivitas pembelajaran di MAN 2 Garut? ”.
Adapun pertanyaan masalah utama diatas dirinci kembali menjadi sub-sub pertanyaan
masalah sebagai berikut:
1.

Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di MAN 2 Garut?

2.

Adakah pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pembelajaran di MAN 2 Garut?

3.

Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pembelajaran di
MAN 2 Garut?

B.

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Pendidikan sangatlah urgen bagi keberlangsungan hidup manusia juga sangat penting
bagi eksistensi suatu bangsa. Sehingga setiap unsur yang terlibat dalam pendidikan haruslah
bekerja secara profesional karena hal tersebut akan menjamin kualitas mutu daripada
pendidikan itu sendiri.
Adapun faktor atau unsur-unsur yang berperan dalam pendidikan, yaitu instruktur,
peserta, materi (bahan), metode, tujuan pendidikan dan lingkungan yang menunjang
(Veithzal: 2010: 12). Selain daripada itu Veithzal (2010) mengemukakan secara umum
sepuluh komponen utama pendidikan, yaitu: 1) peserta didik (murid). 2) tenaga pendidik
(guru), 3) tenaga kependidikan, 4) paket intruksi pendidikan. 5) metode pengajaran (dalam
proses belajar mengajar), 6) kuurikulum pendidikan, 7) alat intruksi dan alat penolong
intruksi, 8) fasilitas pendidikan, 9) anggaran pendidikan, 10) evaluasi pendidikan.
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Hal-hal diatas tidak dapat berjalan masing-masing seluruhnya memiliki keterkaitan
antara satu dengan yang lain, maka dari itu dalam pendidikan terdapat manajemen pendidikan
sebagai suatu kegiatan yang berupaya untuk mengoordinasikan semua komponen pendidikan
guna mencapai tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Sebagaimana menurut Veithzal
(2010: 58) menjelaskan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses untuk
mengoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan, seperti guru, sarana dan prasarana
pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya untuk mencapai tujuan dan
sasaran pendidikan.
Adapun esensi daripada manajemen pendidikan, sama dengan manajemen secara
umum yaitu meliputi empat hal pokok sebagai berikut: (1) perencanaan pendidikan, (2)
pengorganisasian pendidikan, (3) penggiatan pendidikan, dan (4) pengendalian atau
pengawasan pendidikan.
Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti sebagian komponen-komponen
pendidikan, sekaligus sebagai variabel-variabel yang akan menjadi sumber penelitian ini
yaitu: 1. Kepemimpinan Kepala Sekolah, 2. Kinerja guru, 3. Efektivitas Pembelajaran.
1. Kepemimpinan Kepemimpinan Sekolah
Menurut Gaspersz (2007: 35-36) menyatakan bahwa Kepemimpinan adalah proses
dimana seseorang atau sekelompok orang (tim) memainkan pengaruh atau orang lain (tim)
lain, menginspirasi, memotivasi, dan mengarahkan aktivitas mereka untuk mencapai sasaran.
Adapun dimensi tugas kepemimpinan kepala sekolah dalam pendidikan Menurut
Donni Juni, dkk (2014) menyatakan bahwa Tugas professional kepala sekolah adalah sebagai
educator, manager, administrator, supervisor, innovator,

dan

motivator atau disingkat

dengan EMASLIM, yang diuraikan sebagai berikut:
1) Edukator (Educator)

Peran dan tugas kepala sekolah sebagai pendidik dapat dilihat dari kemampuan
sebagai tenaga pendidik atau guru. Sebagai seorang guru, krpala sekolah harus mampu
menyusun

program

pembelajaran,

melaksanakan

proses

belajar

mengajar,

melaksanakan evaluasi, melakukan hasil analisis belajr dan melaksanakan program
perbaikan dan pengayaan. Kemampuan kepala sekolah sebagai edukator dapat dilihat
dari kemampuan kepala sekolah dalam membimbing guru, staf dan pegawai lainnya,
kemampuan membimng peserta didik, mengikuti kemajuan IPTEK serta kemampuan
memberikan contoh dan teladan yang beik kepada semua warga sekolah.
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2) Manajer (Manager)

Kepala sekolah sebagai manajer dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun
program kerja di sekolah; menyusun organisasi kepegawaian yang tepat; kemampuan
menggerakan staf untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas; kemampuan
mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah.
3) Pelaku Administrasi (Administrator)

Peran dan tugas kepala sekolah sebagai administrator dapat dilihat dari kemampuan
kepala sekolah dalam mengelola administrasi proses belajar mengajar dan bimbingan
konseling, kemampuan mengelola administrasi keuangan yang diwujudkan dalam
kelengkapan dan akuntabilitas tentang penggunaan dan laporan keuangan.
Kemampuan kepala sekolah sebagai administrator juga dapat dilihat dari kemampuan
mengelola administrasi sarana dan prasarana serta kemampuan mengelola administrasi
persuratan.
4) Pengawas (Supervisor)

Peran dan fungsi kepala sekolah yang sangat mempunyai peran yang strategis adalah
kemampuan kepala sekolah sebagai seorang supervisor. kemampuan kepala sekolah
sebagai seorang supervisor dapat dilihat dari kemampuan program supervisi
pendidikan, kemampuan melaksankan program supervisi pendidikan yang baik saerta
kemampuan memanfaatkan hasil supervisi pendidikan untuk perbaikan dan
peningkatan kualitas pendidikan sekolah.
5) Pemimpin (Leader)

Kepala sekolah seagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan,
meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan
mendelegasikan tugas
6) Pemberi Inovasi (Inovator)

Sekolah yang efektif pasti dipimpin oleh kepala sekolah yang mempunyai
kepemimpina yang efektif pula. Di era globalisasi saat ini dimana persaingan begitu
sangat ketat menuntut sekolah sebagai lembaga pendidikan tampil sebagai organisasi
pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu,
sekolah memerlukan kepala sekolah yang mempunyai inovasi yang tinggi.
Kemampuan kepala sekolah sebagai innovator dapat dilihat dari kemampuan mencari
dan menemukan gagasan-gagasan untuk pembaharuan di sekolah serta kemampuan
untuk melaksanakan pembahaaruan di sekolah.
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7) Pemberi Motivasi (Motivator)

Peran dan fungsi kepala sekolah antara lain sebagai motivator yaitu memberikan
motivasi kepada semua warga sekolah agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas
di sekolah secara baik dan benar. Kemampuan kepala sekolah sebgai motivator dapat
dilihat dari kemampuan kepala sekolah mengatur lingkungan kerja di sekolah,
kemampuan mengatur suasana kerja sehingga suasana kerja menjadi nyaman, tenang
dan dapat menimbulkan kreativitas serta ide-ide yang cemerlang dari warga sekolah.
Disamping itu kepala sekolah harus mampu memberikan penghargaan bagi semua
warga sekolah yang berprestasi dan memberikan hukuman kepada warga sekolah yang
melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama.

2. Kinerja Guru
Kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru dalam
merencanakan, melaksanakan dan menilai pembelajaran, baik yang berkaitan dengan proses
maupun hasilnya. (Mulyasa, 2013: 103).
1)

Merencanakan Pembelajaran
Perencanaan yang baik mendorong terselenggaranya proses pembelajaran yang ideal
sehingga setiap guru harus mengetahui unsur-unsur perencanaan pembelajaran yang
baik, seperti kebutuhan peserta didik, standar kompetensi dan kompetensi dasar,
tujuan pembelajaran, strategi yang relevan untuk mewujudkan kompetensi dasar dan
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta kriteria keberhasilan pesarta didik dalam
pembelajaran (Mulyasa, 2013: 103).

2)

Melaksankan Pembelajaran
Perencanaan yang baik tidak akan menjadi baik dan tidak pula akan berpengaruh
terhadap kualitas dan efektifitas pembelajaran jika tidak ada realisasi dalam
pelaksanaannya. Namun demikian, pembelajaran yang efektif dan berkualitas tidak
akan ada jika tidak ada perencanaan awal untuk sebagai dasar dalam pembelajaran.
Oleh karena itu setiap guru profesional wajib membuat dan mengembangkan RPP
dengan baik, sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta wajib pula
mempedomaninya dalam pembelajaran (Mulyasa, 2013: 113).

3)

Menilai Pembelajaran
Mengakhiri pemebelajaran atau sering disebut penutup merupakan kegiatan akhir yang
dilakukan guru dalam pembelajaran. Dalam mengakhiri pembelajaran, sedikitnya ada
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dua hal yang tidak boleh dilupakan guru, yakni melakukan evaluasi hasil belajar dan
memberi umpan balik dan penguatan. (Mulyasa, 2013: 126).

3. Efektivitas Pembelajaran
Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibatnya,
pengaruhnya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. (Sugono, 2008: 352). Sedangkan
menurut Mulyasa (2011: 82), efektivitas merupakan adanya kesesuaian antara orang yang
melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.
Sedangkan menurut Wahyudi (2012: 91-92) efektivitas pendidikan dapat dilihat dari
sudut prestasi, yaitu mampu menghasilkan tamatan yang berkualitas dalam arti mampu
bersaing di pasaran kerja, ada relevansi antara ilmu yang didapat dengan kebutuhan
masyarakat yang sedang membangun, serta mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sesuai
dengan tingkat pendidikan yang diperoleh. Efektivitas dari segi proses pendidikan meliputi
kegairahan atau motivasi belajar pada peserta didik.
Adapun menurut Sutikno (2013) Manyatakan bahwa efektivitas pemebelajaran
berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kesesuaian tingkat pembelajaran, motivasi dan waktu
pembelajaran.
Sesuai dengan Sutikno, menurut Slavin (1994) yang dikutip Supardi mengemukakan
bahwa pembelajaran yang efektif dapat dilihat dari empat faktor, yaitu: (Kualitas
Pembelajaran, (2) Kesesuaian tingkat pembelajaran, (3) Insentif, dan (4) Waktu).
Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran di atas, maka hubungan antar variabelvariabel dalam penelitian ini cukup jelas, bahwa kepemimpinan kepala sekolah diduga
berpengaruh terhadap kinerja guru yang dampaknya adalah pada terwujudnya efektivitas
pembelajaran.
Untuk memudahkan pemahaman hubungan antara variabel dalam penelitian ini, maka
secara sistematis dapat digambarkan pada model penelitian berikut ini :
Gambar 1.1.
Model Penelitian
Kepemimpinan
Kepala Sekolah

Kinerja
Guru

Efektivitas
Pembelajaran
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Bertitik tolak dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka penulis
menetapkan hipotesis utama sebagai berikut :
H0: Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam
mewujudkan efektivitas pembelajaran di MAN 2 Garut
H1: Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam
mewujudkan efektivitas pembelajaran di MAN 2 Garut
Selanjutnya hipotesis utama diatas dijabarkan menjadi sub hipotesis sebagai berikut:
1. H0: Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di MAN
2 Garut
H1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di MAN 2
Garut
2. H0 : Tidak terdapat pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pembelajaran di MAN 2
Garut
H1 : Terdapat pengaruh kinerja guru terhadap efektivitas pembelajaran di MAN 2 Garut
3. H0 : Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas
pembeljaran di MAN 2 Garut
H1 : Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas pembelajaran
di MAN 2 Garut

C. METODOLOGI PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaif, yaitu metode penelitian
yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/
statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2009: 8).

Selain daripada itu, metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah
metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan atau memaparkan fenomena masalah
yang akan diteliti pada saat ini atau keadaan sekarang dengan tujuan mencari jawaban tentang
pemecahan masalah dan hasilnya dilaksanakan setelah kegiatan eksploratif (Iskandar,2014;
174).
Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik survey.
Nawawi (2001 : 64 – 65) mengemukakan bahwa dengan teknik survey suatu objek penelitian
diungkapkan secara menyeluruh, dimana suatu survey tidak sekedar bertujuan memaparkan
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data tentang objeknya, akan tetapi

juga

bermaksud menginterpretasikannya

dan

membandingkannya dengan ukuran standar tertentu yang sudah ditetapkan.
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (independent) yaitu
Kepemimpinan Kepala sekolah (X) Variabel antara (intervening) yaitu Kinerja Guru (Y),
serta variabel terikat (dependent) yaitu Efektivitas Pembelajaran (Z).
Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru yang aktif mengajar
di MAN 2 Garut. Mengingat berbagai pertimbangan, maka tidak dilakukan penarikan
sampel, seluruh populasi penelitian dijadikan responden sebanyak (57 orang).

D. HASIL UJI DAN PEMBAHASAN
1.

Pengujian Hipotesis Utama (Pengaruh X terhadap Y dan Z)
Untuk menjawab hipotesis utama, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan

menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien
jalur sebesar 0,8429.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah
terhadap Kinerja Guru dan Efektivitas Pembelajaran, maka dilakukan pengujian yaitu dengan
melihat perbandingan antara Fhitung dan Ftabel. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai Fhitung
lebih besar dari nilai Ftabel yaitu Fhitung = 43,3441 > Ftabel = 3,172. Dari nilai tersebut
diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah
berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Guru

dan Efektivitas

Pembelajaran.
Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien
Determinasi (R2YZX) sebesar = 0,7104. Nilai ini menunjukkan bahwa Kepemimpinan Kepala
Sekolah berpengaruh terhadap Kinerja Guru dan Efektivitas Pembelajaran sebesar 71,04%,
sedangkan sisanya (PZ2)2 sebesar 28,96% artinya bahwa efektivitas pembelajaran tidak
hanya dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru melainkan
dipengaruhi oleh variabel lain (faktor epsilon) yang tidak dimasukan ke dalam model.

2.

Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh X terhadap Y)
Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian, yaitu

dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai
koefisien jalur sebesar 0,7759.
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Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah
terhadap Kinerja Guru, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara
thitung dan ttabel. Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (t0,975 ; 55)
yaitu thitung = 9,1222 > ttabel = 2,006. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak,
sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap Kinerja Guru.
Signifikansi nilai hasil pengujian di atas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien
Determinasi (R2YX) sebesar= 0,6021. Nilai ini menunjukan bahwa Kepemimpinan Kepala
Sekolah berpengaruh terhadap Kinerja Guru sebesar 60,21%. Sedangka sisanya (PY1)2
sebesar 39,79% artinya variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel lain (faktor epsilon)
yang tidak dimasukan ke dalam model.

3.

Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh Y terhadap Z)
Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian, yaitu

dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai
koefisien jalur sebesar 0,5047.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kinerja Guru terhadap Efektivitas
Pembelajaran, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara t hitung dan
ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (t0,975 ;55) yaitu thitung
= 4,0379 > ttabel = 2,006. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga
variabel Kinerja Guru berpengaruh terhadap variabel Efektivitas Pembelajaran. Besar
pengaruh variabel kinerja guru berpengaruh terhadap variabel efektivitas pembelajaran secara
langsung adalah sebesar 40,70%.

4.

Pengujian Sub Hipotesis (Pengaruh X terhadap Z)
Untuk menjawab sub hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian, yaitu

dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai
koefisien jalur sebesar 0,3888.
Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah
terhadap Efektivitas Pembelajaran, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat
perbandingan antara thitung dan ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar
dari nilai ttabel (t0,975 ;56) yaitu thitung = 3,3184 > ttabel = 2,006. Dari nilai tersebut diperoleh
keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh
terhadap variabel Efektivitas Pembelajaran.
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Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa Kepemimpinan Kepala Sekolah
memberikan pengaruh nyata terhadap Efektivitas Pembelajaran. Besar pengaruh secara
langsung Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Pembelajaran adalah sebesar
15,12%, sedangkan pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Efektivitas
Pembelajaran melalui Kinerja Guru

adalah sebesar 15,23%. Sehingga jumlah pengaruh

langsung dan tidak langsung variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap Efektivitas
Pembelajaran sebesar 30,35%.

E. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan deskripsi tentang pengaruh kepemimpinan kepala
sekolah terhadap kinerja guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
Pertama, Penilaian responden pada kepemimpinan kepala sekolah berada pada kriteria
sangat baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada item yang menunjukan
bahwa kepala sekolah memiliki kepribadian jujur, amanah, rendah hati, tanggung jawab
sebagai sikap teladan seorang pemimpin bagi para guru, murid dan karyawan sekolah yang
lain. Sedangkan nilai persentase terendah terdapat dalam item yang menunjukan bahwa
kepala sekolah melaksanakan program perbaikan dan pengayaan bagi para guru dan siswa.
Jika item tersebut menjadi yang terendah hal itu menunjukan bahwa kepala sekolah belum
optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan perbaikan dan pengayaan bagi para
guru dan siswa.
Kedua, penilaian responden pada kinerja guru berada pada kriteria sangat baik.
Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat pada item yang menunjukan bahwa guru
menyusun tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran secara relevan dan guru senantiasa
memberikan motivasi terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Sedangkan nilai
persentase terendah terdapat pada item yang menunjukan bahwa guru membuat silabus
pembelajaran. Jika item tersebut menjadi yang terendah, maka hal tersebut menunjukan
bahwa guru belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk membuat dan menyusun
silabus pembelajaran.
Ketiga, penilaian responden pada efektivitas pembelajaran menunjukan pada kriteria
sangat baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi terdapat dalam item yang menunjukan
bahwa guru mampu membangun komunikasi yang baik agar peserta didik dapat merespon
dengan baik materi yang disampaikan saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan nilai
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persentase terendah terdapat pada item yang menunjukan bahwa guru selalu mempelajari dan
memastikan kesiapan setiap peserta didik saat mengikuti proses pembelajaran. Jika item
tersebut menjadi yang terendah hal itu menunjukan bahwa guru belum optimal dalam
melaksanakan tugasnya untuk mempelajari dan memastikan kesiapan setiap peserta didik saat
mengikuti proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dapat disimpulkan bahwa
kepemimpinan kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh secara nyata dan positif terhadap
kinerja guru dan efektivitas pembelajaran. Hal ini diperlihatkan oleh hasil pengujian yaitu
dengan memperlihatkan perbandingan bahwa thitung lebih besar dari ttabel, maka H0 ditolak.
Selain itu dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan penting lainnya,
yang dapat dikemukakan sebagai berikut:
Pertama, Pada Kepemimpinan Kepala sekolah: kepala sekolah belum optimal dalam
melaksanakan tugasnya untuk melakukan perbaikan dan pengayaan bagi para guru dan siswa.
Kedua, Pada Kinerja Guru: guru belum optimal dalam melaksanakan tugasnya untuk
membuat dan menyusun silabus pembelajaran
Ketiga, Pada Efektivitas Pembelajaran: guru belum optimal dalam melaksanakan
tugasnya untuk mempelajari dan memastikan kesiapan setiap peserta didik saat mengikuti
proses pembelajaran.
Implikasi dari hasil penelitian terhadap fenomena masalah adalah: hasil penelitian
menunjukan bahwa masing-masing variabel mengindikasikan hasil yang sangat baik, namun
kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari jawaban
responden sebagaimana temuan-temuan permasalahan yang diperoleh selama penelitian.
Sementara implikasi secara teoritis, referensi yang digunakan sebagai dasar teori bagi
variabel-variabel penelitian pada prinsipnya dapat berfungsi apabila kepemimpinan kepala
sekolah, kinerja guru dan efektivitas pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan teori-teori
yang ada.
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