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ABSTRAK 

 
Maskuroni, Muhammad Imron, 2019. Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan 

Profesionalisme Guru Terhadap Mutu Pendidikan Di Pondok Modern 
Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo, Tesis, Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muhammad Ali, M.Pd. 

 
Kata Kunci: Kepemimpinan Kyai, Profesionalisme Guru, Mutu Pendidikan. 
 

Memiliki lembaga pendidikan yang bermutu adalah suatu keharusan bagi 
lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang bermutu akan mampu bertahan dan 
bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lain di era globalisasi yang pesat ini. 
Pesantren adalah lembaga pendidikan khas Indonesia yang menyatukan antara 
pendidikan umum dan agama, sehingga pesantren menjadi benteng pertahanan dari 
budaya budaya luar yang memiliki pengaruh negatif. Dengan keunikannya pesantren 
dituntut untuk menjadi lembaga pendidikan yang bermutu agar tetap mampu bersaing 
dan diminati oleh konsumennya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi mutu 
pendidikan di pesantren diantaranya adalah kepemimpinan kyai dan profesionalisme 
guru. Mutu pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo yang dinilai 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pasca alih setatus dari pondok persiapan 
untuk masuk ke gontor menjadi pondok yang mandiri, dan hal ini mendorong penulis 
untuk melakukan penelitian bagaimana pengaruh kepemimpinan kyai dan 
profesionalisme guru terhadap Mutu pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah 
Slahung Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh 
kepemimpinan kyai terhadap Mutu pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah Slahung 
Ponorogo, (2) pengaruh profesionalisme guru terhadap Mutu pendidikan  di Pondok 
Modern Arrisalah Slahung Ponorogo, dan (3) pengaruh secara bersama-sama antara 
pengaruh kepemimpinan kyai dan profesionalime guru terhadap Mutu pendidikan  di 
Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian ini 
di Pondok Modern Arrisalah Slahung Gundik Ponorogo. Pengambilan sampel pada 
penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling. Subyek yang dianalisis 
dalam penelitian ini adalah guru Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo dengan 
sampel sebanyak 80 guru. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. 
Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji prasarat 
analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji 
multikolinieritas. Uji hipotesis menggunakan uji regresi linier sederhana yaitu uji t 
dan f dan uji regresi berganda menggunakan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan: 
(1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kyai terhadap Mutu 
pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo ditunjukkan dengan hasil 
uji t diperoleh harga  thitung > ttabel (18,877 > 1,664) dengan koefisien determinan 
sebesar 0,820, sehingga dapat disimpulkan mutu pendidikan dipengaruhi oleh 
kepemimpinan kyai sebesar 82%. (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 
profesionalisme guru terhadap Mutu pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah 
Slahung Ponorogo ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh harga  thitung > ttabel (9,367 
> 1,664) dengan koefisien determinan sebesar 0,523, sehingga dapat disimpulkan 
mutu pendidikan dipengaruhi profesionalisme guru sebesar 52,3%,  dan (3) terdapat 
pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan kyai dan 
preprofesionalisme guru terhadap Mutu pendidikan  di Pondok Modern Arrisalah 
Slahung Ponorogo yang dibuktikan dengan hasil uji F yaitu nilai Fhitung> Ftabel 

(206,803. > 3,120). dengan sumbangan efektif sebesar 84,3%. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mutu pendidikan baik secara parsial 
maupun simultan. 
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ABSTRACT 

 
Maskuroni, Muhammad Imron, 2019. The Influence of Kyai Leadership and Teacher 
Professionalism on Educational Quality in islamic boarding school Arrisalah Slahung 
Ponorogo City, Thesis, Islamic Education Management Study Program, Postgraduate 
Program, State Islamic Institute Ponorogo. Advisor: Dr. Muhammad Ali, M.Pd. 
 
Key Words: Kyai Leadership, Teacher Professionalism, Educational Quality. 
 
 Having a quality education institution is a must for educational institutions. 
Quality education institutions will be able to survive and compete with other 
educational institutions in this era of rapid globalization. Islamic boarding schools are 
a typical Indonesian educational institution that combines general education and 
religion, so that pesantren become a stronghold of external cultural, cultures that have 
a negative influence. With the uniqueness of pesantren, it is required to become a 
quality educational institution in order to remain able to compete and be attracted by 
consumers. Many factors can affect the quality of education in pesantren including 
the leadership of the kyai and the professionalism of teachers. The quality of education 
in the Arrisalah Islamic boarding schools Slahung Ponorogo is considered to have 
increased from year to year after the status of the preparatory hut to enter Gontor 
became an independent pesantren, that may lead to the author to conduct research on 
how the influence of kyai leadership and teacher Professionalism on Educational 
Quality in islamic boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo City. This study aims 
to determine: (1) influence of kyai leadership toward Educational Quality in islamic 
boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo City, (2) influence of teacher 
Professionalism toward Educational Quality in islamic boarding school Arrisalah 
Slahung Ponorogo City, and (3) the same between the influence of kyai leadership 
and teacher Professionalism on Educational Quality in islamic boarding school 
Arrisalah Slahung Ponorogo City. 
 This study uses a quantitative approach. The location of this research is in 
islamic boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo. Sampling in this research by 
using random sampling technique. Subjects analyzed in this study were teachers of 
islamic boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo City with a sample of 80 
teachers. Data collection techniques using questionnaires. Validity test data used is 
the test of validity and reliability test. The test of prasarate analysis includes normality 
test, linearity test, heteroscedasticity test, and multicollinearity test. Hypothesis test 
using simple linear regression test that is t test and multiple regression test using F 
test. 
 The results of this study indicate: (1) there is a positive and significant 
influence between kyai leadership on Educational Quality in islamic boarding school 
Arrisalah Slahung Ponorogo City is shown with t test result obtained tcount price> ttable 

(18,877 > 1,664) with determinant coefficient equal to 0,820, so it can be concluded 
Educational Quality is influenced by kyai leadership of 82%, (2) ) there is a positive 
and significant influence between Teacher Professionalism toward Educational 
Quality in islamic boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo City is shown with t 
test result obtained tcount price> ttable (9,367 > 1,664) with determinant coefficient equal 
to 0,523, so it can be concluded the Educational Quality is influenced by Teacher 
Professionalism of 52,3%, and (3) there is a positive and significant influence 
simultaneously between kyai leadership and teacher Professionalism on Educational 
Quality in islamic boarding school Arrisalah Slahung Ponorogo City as evidenced by 
F test result that is Fcount> Ftable (206,803 > 3,120).  with effective contribution by 
84,3%. This study shows that kyai leadership and Teacher Professionalism have a 
positive and significant influence on Educational Quality either partially or 
simultaneously. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan di era ini, mutu menentukan kualitas 

dari lembaga atau pesantren yang kita kelola. Dalam dunia bisnis 

mutu dapat diartikan “something that contains a meaning of 

degree from superiority of the product, as well as good or 

service”1. Dalam konteks pendidikan, mutu yang diorientasikan 

pada barang dan jasa, pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan 

tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan bagi pelanggannya. 

Corby dan Sallies  menyatakan bahwa: “quality is unification of 

product attributes that showing its ability on fulfilling 

requirements from direct or indirect costomers, implicit or 

unimplicit requirements”2. Dalam konteks mutu sebagai sebuah 

kebutuhan dapat dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak hanya 

dapat dipakai untuk masa kini akan tetapi juga untuk masa yang 

akan datang. Artinya kepuasan masyarakat terhadap hasil 

pendidikan yang dicapai lembaga pendidikan sesuai dengan 

harapan masyarakat di masa kini dan masa depan, dan itu yang 

                                                           
1 Kaoro Ishikawa, Guide to Quality Control (Tokio: Asian Producktifity 

Organization 1986), 11. 
2 Philip B. Crosby, Quality is free (New York: McGrow-Hill, 1979), 7. 
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disebut dengan mutu. Lembaga pendidikan yang bemutu tidak 

hanya mampu melahirkan keunggulan akademik namun juga 

terkelola secara integrated quality sehingga dapat menghasilkan 

jasa pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan 

pelanggannya.3  

Di era milineal seperti saat ini Indonesia membutuhkan 

pendidikan yang bermutu dan berkualitas untuk dapat bersaing 

dan bertahan, pendidikan yang bermutu hanya bisa didapat 

melalui usaha dan cara yang strategis. Banyak cara dan strategi 

yang dilakukan untuk menjadikan pendidikan bermutu 

diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah, PP 

No. 19 Tahun 2005 tentang 8 Standar Nasional Pendidikan yang 

harus dipenuhi untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu. 

Kedelapan standar tersebut meliputi: standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan.4 Tujuan dari kebijakan pemerintah ini adalah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. 

                                                           
3 Muhammad Thoyib, Manajemen Mutu Pendidikan Islam Kontemporer 

:Teori, Fakta, Aksi Mutu Pendidikan Islam dalam konteks Internasionalisasi 

Pendidikan Islam (Direktorat Pendidikan Tinggi Islam 2012), 18. 
4 Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Panduan Kerja 
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Penetapan standar mutu pendidikan merupakan 

kebijakan yang sangat penting dan strategis untuk pemerataan 

dan peningkatan kualitas mutu pendidikan. Melalui standar 

kebijakan ini pihak pimpinan dan guru maupun stakeholder 

sekolah dapat menentukan bagaimana seharusnya mereka 

bekerja, berusaha dan berjuang untuk menjadikan lembaga yang 

dikelola menjadi lembaga yang berkualitas dan bermutu. Tapi 

pada kenyataanya banyak realita yang menunjukkan rendahnya 

mutu pendidikan di Indonesia. Seperti data yang dirilis Jaringan 

Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melakukan penelitian 

Right to Education Index (RTEI) pada bulan Maret 2017 guna 

mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara. 

Hasil penelitian menyatakan kualitas atau mutu pendidikan di 

Indonesia masih di bawah Ehtopia dan Filipina.5 Begitu juga 

data yang dirilis news.okezone.com, 25 November 2017 Sebagai 

anggota ASEAN, Indonesia sendiri ternyata masih berada di 

bawah negara tetangga Malaysia dan Brunei Darussalam dalam 

dunia pendidikan. Sebagaimana seperti dilansir Deutsche Welle. 

Saat ini Indonesia berada di posisi 108 di dunia dengan skor 

                                                           

Kepala Sekolah (Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2017), 

37. 
5Cici Marlina Rahayu, “JPPI Indeks Pendidikan Indonesia di Bawah Ethopia 

Dan Filipina”, news detik.com, 23 Maret 2017, https://news,detik,com 

/berita/d-3454712/jppi-indeks-pendidikan-indonesia-di-bawah-ethiopia-dan-

filipina, diakses 28 februari 2018. 
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0,603. Secara umum kualitas pendidikan di tanah air berada di 

bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. Hanya sebanyak 44% 

penduduk menuntaskan pendidikan menengah. Sementara 11% 

murid gagal menuntaskan pendidikan alias keluar dari sekolah.6 

Menurut data di atas bahwa pendidikan Indonesia belum 

memuaskan dan mutu masih rendah, butuh kerja keras untuk 

dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia lebih bagus 

dan memuaskan. 

 Terkait kenyataan hasil pendidikan di atas banyak 

permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia terkait 

lemahnya mutu pendidikan dan lambannya tercapainya mutu 

pendidikan di Indonesia, menurut Mulyasa permasalahannya 

adalah:7 1) Adanya sumber daya manusia yang belum memadai 

atau tidak profesional, baik pimpinannya, gurunya maupun 

stafnya. 2) System pendidikan yang menitikberatkan pada 

kuantitas dari pada kualitas pendidikan. 3) Kurikulum yang tidak 

konsisten dan menyebabkan kebingungan, bahkan kegaduhan. 

4) Manajemen pendidikan dan kinerja guru yang lebih 

mementingkan pada tuntutan administratif dari pada 

                                                           
6Ahmad Sahroji, “Daftar Negara ASEAN Dengan Peringkat Pendidikan 

Tertinggi”, newsokezone.com, 25 November 2017, https://news,okezone,com 

/read/2017/11/24/18/1820178/daftar-negara-asean-dengan-peringkat-pendid 

ikan-tertinggi, diakses 28 februari 2018. 
7 Dedi Mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 16-22. 
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menciptakan pembelajaran yang unggul dan bermutu. 5) 

Perubahan berbagai kebijakan dan kurikulum belum mampu 

menjawab kualitas proses dan lulusan. 6) Peningkatan anggaran 

belum mempunyai dampak yang signifikan pada peningkatan 

kualitas kinerja guru dan budaya belajar siswa. 7) Pelaksanaan 

standar nasional pendidikan belum didukung system yang 

memadai, kultur dan kinerja, serta budaya belajar secara 

komprehensif. 8) Pendidikan belum didesain untuk mencetak 

manusia yang benar, adil, jujur dan bermartabat. 

Dari fenomena tersebut di atas menunjukkan bahwa 

mutu pendidikan umumnya dan mutu pendidikan Islam 

khususnya di Indonesia masih tergolong rendah dan kurang 

memuaskan. Rendahnya mutu pendidikan khususnya 

pendidikan Islam dapat disebabkan dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, seperti yang diungkapkan oleh Sudarwan 

Danim bahwa faktor yang dapat mempengaruhi mutu 

pendidikan diantaranya adalah: kepemimpinan, guru, siswa, 

kurikulum, dan jaringan kerja sama.8 Dari faktor-faktor yang 

disampaikan ahli tersebut di atas menurut penulis faktor yang 

paling dominan dan yang paling penting dalam meningkatkan 

mutu pendidikan adalah faktor kepemimpinan dan faktor guru, 

                                                           
8 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), 56. 
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ibarat badan manusia kepemimpinan adalah kepalanya yang 

mempunyai otoritas dan kemampuan untuk mengerakkan semua 

anggota badannya dan guru adalah badannya sebagai pelaksana 

dan eksekutor perintah dari  apa yang dinginkan kepala. Dan hal 

ini senada dengan pendapat J Arcaro bahwa jika mutu 

pendidikan ingin di tingkatkan ada dua hal yang harus dimiliki 

lembaga pendidikan yaitu: kepemimpinan yang baik dan 

berkualitas dan guru yang baik dan profesional.9 

Kepemimpinan (leadership) berasal dari kata leader 

artinya pemimpin atau to lead artinya memimpin. Stephen P 

Robbins: “ leadership as ability to influence a group toward the 

achievement of goals”10. Definisi dari kepemimpinan adalah 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke 

arah tercapainya suatu tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai 

proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam 

usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu11.   

Dalam dunia pesantren Kyai adalah pemimpin dan 

merupakan salah satu unsur terpenting yang harus ada, ia adalah 

                                                           
9 Arcaro J Jerome, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan 

dan Tata Langkah Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 4. 
10 Stephen P, Robbins, Organisational Behavior (Mexico: Prentice Hall, 

2003), 314. 
11 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan, Dasar Teoristis Untuk Praktek 

Profesional (Bandung: Angkasa, 1982), 254. 
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sosok yang paling berperan dalam memimpin pesantren. Di 

dalam diri Kyai terdapat beberapa kemampuan, diantaranya ia 

sebagai perancang (arsitektur), pendiri dan pengembang 

(developer), dan sekaligus seorang pemimpin dan  pengelola 

(leader dan manager) pesantren.12 Keberadaan seorang Kyai 

sebagai pemimpin pesantren, ditinjau dari tugas dan fungsinya 

dapat dipandang sebagai fenomena kepemimpinan yang unik. 

Dikatakan unik, Kyai sebagai pemimpin sebuah lembaga 

pendidikan Islam tidak sekedar bertugas menyusun kurikulum, 

membuat peraturan tata tertib, merancang sistem evaluasi, 

sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar di lembaga 

yang diasuhnya, melainkan bertugas pula sebagai pembina dan 

pendidik umat serta menjadi pemimpin masyarakat.13 Selain itu 

Kyai juga sebagai social actor, mediator, dinamisator, 

katalisator, mativator, maupun sebagai power dengan 

kedalaman ilmunya dan wawasan barunya dituntut untuk 

mampu mengembagkan pendidikan pesantren  sesuai dengan 

perkembangan zaman tanpa menghilangkan kecirikhasan 

                                                           
12 Pengertian pondok pesantren menurut KH, Imam Zarkasyi adalah 

“lembaga Pendidikan Islam dengan sistem asrama, Kyai sebagai sentral 

figurnya dan masjid sebagai titik pusat yang menjiwainya”, lihat KH, Imam 

Zarksyi, pra saran pada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia tahap 

pertama, di Yogyakarta, 4-7 Juli 1965. 
13 Arifin Imron, Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng 

(Malang: Kalimasahada Press,1993), 45. 
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pondok pesantren, dan dengan keilmuannya dan kealimannya 

dan dengan semua kelebihannya Kyai juga dituntut mampu 

mempertahankan mental dan akhlak santri di era globalisasi 

yang pesat ini, sehingga dengan ini semua pesantren tetap eksis, 

maju dan bermutu tanpa meninggalkan ciri khas pondok 

pesantren sesuai dengan perkembangan zaman.14 

Istilah profesionalisme guru bukan merupakan istilah 

asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional 

berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang 

profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas 

jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun 

aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan 

guru.15 

Bila ditinjau secara lebih detail, ada beberapa 

karakteristik profesionalisme guru. Rebore mengemukakan 

bahwa karakteristik profesionalisme guru bisa ditinjau dari enam 

komponen, yaitu: pemahaman dan penerimaan dalam 

melaksanakan tugas, kemauan melakukan kerja sama secara 

                                                           
14 Ridlwan Nasir, Mencari Tipologi Format Pendidikan Ideal (Yogyakarta: 

Pustaka Peajar, 2005), 7. 
15 Derektorat Tenaga Kependidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Sumber Daya di Sekolah Dasar (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 2007), 26. 
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efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat, 

kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan 

secara terus menerus, mengutamakan pelayanan dalam tugas, 

mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola perilaku siswa, 

serta melaksanakan kode etik jabatan.16 

Guru yang profesional adalah mutlak adanya bagi 

lembaga pendidikan yang bermutu, karena mutu terbentuk 

dengan adanya kerja tim yang solid dan profesional, antara 

pimpinan lembaga pendidikan  sebagai pihak pemegang 

kebijakan dan guru sebagai eksekutor pelaksana kebijakan 

pendidikan. Guru yang profesional sangat penting adanya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, guru yang profesional memiliki 

peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Secara 

yuridis hal ini tercantum dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 

Tentang guru dan dosen dan PP RI No.19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Dengan begitu kondisi tersebut 

memberikan penjelasan bahwa guru memiliki hak untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, hal ini sebagai 

pengakuan secara resmi bahwa profesi guru dapat disejajarkan 

dengan profesi lainnya sebagai tenaga profesional 

                                                           
16 Ibid., 27. 
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Kehadiran pondok pesantren memiliki peran sentral 

dalam membangun moral bangsa. Kehadiran pesantren 

diharapkan bisa mencetak generasi pemimpin bangsa yang 

amanah dan bermoral. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil 

Presiden Jusuf Kalla, di Pamagong Lombok. ''Pesantren 

merupakan institusi pendidikan yang penting untuk bisa 

mencetak kader-kader pemimpin yang bermoral dan amanah,'' 

katanya dalam siaran pers yang diterima Republika, di 

Pamangong, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Meski 

berperan besar dalam melahirkan calon pemimpin bangsa yang 

bermoral, Jusuf Kalla mengingatkan agar pendidikan pesantren 

bermutu dan juga harus bisa bersaing dengan lembaga 

pendidikan umum. Pesantren harus bisa membuat kurikulum 

pendidikan yang bermutu yang  bisa melahirkan lulusan yang 

mampu bersaing dalam arus globalisasi.17 Presiden dan Wakil 

Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menjanjikan perbaikan mutu 

pendidikan pesantren sebagai bagian dari upaya meningkatkan 

mutu pendidikan nasional.  "Yang namanya mutu pendidikan di 

pesantren harus kita tingkatkan apabila ingin mutu pendidikan 

                                                           
17Agung Sasongko ,  “Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren”, 

Republika.co.id ,  20 Juli 2016, https://www.republika.co.id/ 

berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/07/20/oalukm313-perkuat 

-mutu-pendidikan-pesantren, 28 Februari 2018  
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nasional juga naik," kata Jokowi, dalam acara jumpa pers di 

Hotel Holiday Inn di Kota Bandung, Jawa Barat.18 

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa 

pendidikan Islam yang bermutu khususnya pondok pesantren 

mempunyai peranan penting dalam perkembangan pendidikan 

di Indonesia, pendidikan pesantren memiliki peran sentral dalam 

membangun moral bangsa. Kehadiran pesantren diharapkan bisa 

mencetak generasi pemimpin bangsa yang amanah dan 

bermoral, meski berperan besar dalam membangun pendidikan 

Indonesia, pesantren harus bermutu dan juga harus bisa bersaing 

dan eksis dengan lembaga pendidikan umum. Pesantren harus 

bisa membuat kurikulum pendidikan yang bisa melahirkan 

lulusan yang mampu bersaing dalam arus globalisasi. 

Kyai/pimpinan pesantren dan guru mempunyai pengaruh besar 

dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan pesantren 

agar tetap eksis dan berdaya saing global sesuai dengan tuntutan 

masyarakat dan perkembangan zaman. 

Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo adalah 

lembaga pendidikan Islam modern, dalam menghadapi 

tantangan masa depan global pesantren ini tidak saja 

                                                           
18Dian Aharani, “Jokowi JK Janjikan Peningkatan Mutu 

Pesantren”, Nasional.kompas.com, 3 Juli 2014, https://nasional. 

kompas.com/read/2014/07/03/ 1035070 /JokowiJK.Janjikan. 

Peningkatan.Mutu.Pendidikan.Pesantren, 28 Februari 2018  
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menekankan arah pendidikannya kepada aspek kecerdasan 

intelektual, tapi yang lebih penting adalah mengajarkan ilmu-

ilmu agama (tafaqquh fi al-din) dan pendidikan sikap mental 

(mental attitude) sebagai bekal mengabdi di tengah masyarakat. 

Tidak heran bila sistem pendidikannya dijalankan menyangkut 

totalitas kehidupan pesantren selama 24 jam penuh. Apa yang 

didengar, dilihat dan dirasakan di pondok ini semua bernilai 

pendidikan dan wawasan.19 

Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo adalah 

salah satu dari pondok alumni gontor, yaitu Pondok Wali songo 

Ngabar, Pondok Arrisalah Slahung, dan Pondok Babussalam 

Kerjo Madiun yang berdiri tidak jauh dari Pondok Modern 

Gontor Ponorogo. Pondok-pondok pesantren alumni ini dulunya 

mempunyai santri atau siswa yang sangat banyak, dikarenakan 

adanya kerja sama untuk menampung santri dari Pondok 

Modern Gontor yang tidak lulus dalam ujian masuk gontor yang 

kemudian diarahkan ke pondok-pondok alumni sekitar, 

sehingga menjadi berkah bagi pondok- pondok alumni di sekitar 

Pondok Modern Gontor.20 

                                                           
19 Osamah Hanif, Wawancara, Slahung Ponorogo, 27 April 2018. 
20 Azharullah, Wawancara, Slahung Ponorogo, 27 April 2018. 
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Akan tetapi di awal tahun 2000 dengan banyaknya 

pendirian pondok cabang Gontor menjadikan Gontor hampir 

menerima semua calon santri dengan menempatkanya di seluruh  

pondok cabang yang berada di seluruh Indonesia, sehingga 

dengan adanya kebijakan ini menjadi masalah bagi pondok-

pondok alumni sekitar yang tidak mendapatkan calon 

santri/siswa dari Pondok Modern Gontor, dan dengan 

berjalannya waktu pondok-pondok alumni ini banyak 

mengalami kemrosotan dalam penerimaan santri maupun dalam 

pengembangan sarana prasarana pesantren.21 

Seiring berjalannya waktu Pondok Modern Arrisalah 

Slahung Ponorogo yang dipimpin oleh Drs. KH. M. Ma’sum 

Yusuf, dengan kepemimpinannya, pemikiran, inovasinya dan 

ide-ide kreatif beliau yang dulunya Pondok Modern Arrisalah 

Slahung Ponorogo mengalami banyak permasalahan, di bawah 

kepemimpinan beliau sekarang Pondok Modern Arrisalah 

Slahung Ponorogo mampu berkembang dan survive, hingga 

sekarang memiliki seribu lebih santri dari tingkat TK, SD dan 

KMI.22 

Banyak cara dan inovasi yang dilakukan pimpinan 

pondok dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di 

                                                           
21 Osamah Hanif, Wawancara, Slahung Ponorogo, 27 Februari 2019 
22 Sahroni, Wawancara, Slahung Ponorogo, 3 Maret 2019. 
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Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo, yaitu dengan 

memadukan dua kurikulum antara kurikulum Departeman 

Agama (Depag) dengan kurikulum  Pesantren, dengan tujuan 

agar  pembelajaran agama dan pembelajaran umum dapat 

dipelajari dengan seimbang dan dapat mengahasilkan 

pendidikan yang bermutu baik agama maupun umum. Selain 

kurikulum dalam menjaga mutu pendidikan pondok pesantren, 

pembelajaran di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo 

dilakukan selama 24 jam penuh dengan berbagai kegiatan dan 

pelatihan-pelatihan, baik olah fisik maupun pikir dengan tujuan 

pemberian bekal kehidupan bagi semua santrinya agar lebih baik 

dan dapat berdaya saing lokal maupun global.23 

 Selain pembelajaran yang baik, dalam meningkatkan 

mutu Pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Slahung 

Ponorogo, guru juga menentukan mutu pendidikan di Pesantren, 

profesionalisme guru adalah penting dalam menjaga mutu 

pendidikan di pondok pesantren, banyak cara yang dilakukan 

pondok dalam meningkatkan profesionalisme gurunya, yaitu 

sertifikasi guru adalah hal yang harus diikuti guru di Pondok 

Modern Arrisalah Slahung Ponorogo bagi guru yang sudah 

memenuhi syarat, mengadakan supervisi cara mengajar guru di 

                                                           
23 Azharullah, Wawancara, Slahung Ponorogo, 20 Maret2019. 
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kelas, mengadakan evaluasi guru setiap hari kamis, mengadakan 

dan mengikuti pelatihan-pelatihan dan workshop untuk 

meningkatkan kemampuan guru dan yang paling penting dari 

cara yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme guru 

pondok menganjurkan gurunya untuk melanjutkan pendidikan 

keguruannya ke jenjang S1, dan S2 baik dalam negeri maupun 

luar negeri. Hal ini semua dilakukan bukan hanya untuk 

meningkatkan profesionalisme guru, akan tetapi juga untuk 

meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan di Pondok Modern 

Arrisalah Slahung Ponorogo agar dapat berdaya saing baik 

lulusanya maupun lembaganya.24 

Adapun prestasi Pondok Modern Arrisalah Slahung 

Ponorogo terkait dengan mutu pendidikanya, banyak lulusannya 

yang meneruskan pendidikanya di perguruan tinggi ternama 

baik dalam negeri maupun luar negeri, dan banyak dari 

lulusannya menjadi orang-orang besar dan sukses baik sebagai 

pendidik maupun pengusaha. dan banyak prestasi-prestasi lain 

baik dari segi pendidikannya maupun kegiatannya.25 

Berdasarkan alur dan temuan di atas peneliti merasa 

tertarik untuk meneliti dan membuktikan lebih dalam ada atau 

tidaknya pengaruh yang signifikan kepemimpinan seorang Kyai 

                                                           
24 Andre, Wawancara, Slahung Ponorogo, 03 Maret 2019. 
25 Azharullah, Wawancara, Slahung Ponorogo, 20 Maret 2019. 
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dan profesionalisme guru secara persial maupun simultan 

terhadap mutu pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan Kyai berpengaruh signifikan secara 

langsung terhadap mutu pendidikan di Pondok  Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019? 

2. Apakah profesionalisme guru berpengaruh signifikan secara 

langsung terhadap mutu pendidikan di Pondok  Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran 

2018/2019? 

3. Apakah kepemimpinan Kyai dan profesionalisme guru  

berpengaruh signifikan secara langsung terhadap mutu 

pendidikan di Pondok  Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan 

secara langsung kepemimpinan Kyai terhadap mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 
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Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan 

secara langsung profesionalisme guru terhadap mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan 

secara langsung kepemimpinan Kyai dan profesionalisme 

guru  terhadap mutu pendidikan di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada 

penelitian di masa yang akan datang khususnya menyangkut 

mengetahui pengaruh kepemimpinan Kyai dan 

profesionalitas guru  terhadap peningkatan mutu pendidikan 

di pondok pesantren  

2. Manfaat secara praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak manajemen pendidikan di 

Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

terutama tentang kepemimpinan, profesionalitas guru dan 

peningkatan mutu pendidikan pondok pesantren. 

 



 

18 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Terdahulu 

Disamping memanfaatkan berbagai teori yang relevan 

dalam penelitian ini juga melakukan kajian penelitian terdahulu. 

Yakni penelitian yang dilakukan oleh Sumarno dengan judul, 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Dasar 

Negeri Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”26 Hasil 

temuannya Secara deskriptif hasil penelitian menunjunkan 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah di SD Negeri di 

Kecamatan Paguyangan termasuk dalam kategori baik dengan 

skor rata-rata 58,8028, profesionalisme guru dalam kategori 

profesional 58,0915, kinerja guru masuk dalam kategori baik 

dengan rata-rata 61,4155.  

Dengan analisis regresi sederhana diketahui: terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan 

sebesar 25,8%, profesionalisme berpengaruh positif dan 

                                                           
26 Sumarno, “pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme 

guru terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes”. (Tesis, Universitas Negeri Semarang, 2009), ii. 
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signifikan terhadap kinerja guru dengan koefisien determinasi 

sebesar 39,4 %. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan 

adanya pengaruh bersama-sama secara positif dan signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 

terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan 

dengan koefisien determinasi sebesar 43,8%.  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sumarno 

dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas yaitu 

kepemimpinan dan profesionalisme guru, sedangkan perbedaan 

penelitian yang ditulis Sumarno dengan penelitian ini adalah 

terletak pada variabel terkait yaitu kinerja guru dan penelitian 

dilakukan di SD negeri. Sedangkan penelitian ini variabel terkait 

adalah mutu pendidikan dan penelitian diadakan di pondok 

pesantren, dan variabel kepemimpinan yang diteliti adalah 

kepemimpinan Kyai. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Philip Fatma 

Dewi yang berjudul “Pengaruh Guru Profesional dan Iklim 

Sekolah Terhadap Mutu Pembelajaran SD Muhammadiyah 

Terpadu Siman Ponorogo 2016/2017”27 

                                                           
27 Philip Fatma Dewi, “Pengaruh Guru Profesional dan Iklim Sekolah 

Terhadap Mutu Pembelajaran SD Muhammadiyah Terpadu Siman 

Ponorogo 2016/2017”. (Tesis, Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017), 

ii. 
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Hasil penelitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan guru profesional terhadap mutu 

pembelajaran yang ditunjukkan dengan thitung 15,368 > ttabel 1,98 

dengan koefesien determinasi 0,7. Dan terdapat pengaruh yang 

positif dan signifikan iklim sekolah terhadap mutu pembelajaran 

yang ditunjukan dengan thitung 22,745 > ttabel 1,98 dengan 

koefesien determinasi 0,837. Dan terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan secara bersama-sama antara guru profesional dan 

iklim sekolah terhadap mutu pembelajaran yang ditunjukan 

dengan dengan Fhitung 257,963 > Ftabel 3,09 dengan sumbangan 

efektivitas sebesar 83,8%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa 

guru profesional dan iklim sekolah mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap mutu pembelajaran. 

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Philip Fatma 

Dewi terletak pada variable bebas yaitu tentang guru dan metode 

penelitianya. Dan banyak perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian yang ditulis peneliti dari segi variabel bebas maupun 

terkait dan lokasi penelitian. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Tiara Anggia 

Dewi yang berjudul “Pengaruh Profesionalisme Guru Dan 
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Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi Sma Se-Kota 

Malang 2016/2017”28 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan secara 

parsial profesionalisme guru berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru ekonomi dengan nilai sig. t sebesar (0,000) 

< α (0,05) dan thitung (4,361) > t tabel (1,666). Analisis 

pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi secara 

parsial berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai sig. t 

sebesar (0,000) < α (0,05) dan t hitung (3,650) > t tabel (1,666). 

Secara simultan profesionalisme guru dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

ekonomi dengan nilai sig. F sebesar (0,000) < α (0,05). 

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Tiara Anggia 

Dewi terletak pada variable bebas yaitu tentang profesionalisme 

guru dan metode penelitianya. Dan banyak perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian yang ditulis peneliti dari segi 

variabel bebas maupun terkait dan lokasi penelitian. 

 

 

 

                                                           
28 Tiara Anggia Dewi, “Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Ekonomi Sma Se-Kota Malang 2016/2017”. (Tesis, 

Universitas Muhammadiyah Metro, 2017), ii. 
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B. Landasan Teori 

1. Mutu/Kualitas Pendidikan 

a. Pengertian Mutu Pendidikan 

Defenisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-

macam bergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari 

bahasa latin yakni “Qualis” yang berarti what kind of 

(tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut 

Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut 

Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan.29   

Menurut Hari Sudradjad pendidikan yang bermutu 

adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang 

memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi 

akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh 

kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, 

yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill), 

lebih lanjut Suderadjat megemukakan pendidikan 

bermutu  adalah pendidikan yang mampu menghasilkan 

manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan 

                                                           
29 Usman Husaini, Manajemen Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), 407. 
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pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang 

mampu mengintegralkan iman, ilmu, dan amal.30 

 

b. Ciri-ciri Pendidikan Bermutu 

Menurut J.S. Arcaro pendidikan yang bermutu ditandai 

dengan “Pilar Mutu” untuk pendidikan. Pilar-pilar tersebut 

merupakan ramuan penting bagi setiap prakarsa mutu yang 

berhasil. Pilar mutu ini bersifat universal dapat diaplikasikan di  

dalam kegiatan ruang kelas maupun dalam sarana prasana, pilar-

pilar mutu ini adalah: 

1) Fokus pada kostumer 

2) Keterlibatan total 

3) Pengukuran 

4) Komitmen 

5) Perbaikan berkelanjutan.31   

Empat belas langkah Crosby yang mendasar dalam 

membentuk pendidikan yang bermutu yaitu, (1) komitmen 

manajemen; (2) tim peningkatan mutu; (3) pengukuran mutu; (4) 

mengukur biaya mutu; (5). Membangun kesadaran mutu; (6) 

                                                           
30 Hari, Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; 

Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK (Bandung: Cipta 

Lekas Garafika, 2005), 17. 
31 Arcaro J Jerome, Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan 

dan Tata Langkah Penerapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 39. 
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kegiatan perbaikan; (7) perencanaan tanpa cacat; (8) pelatihan 

pengawasan; (9) menyelenggarakan hari tanpa cacat; (10) 

menyusun tujuan; (11) penghapusan sebab kesalahan; (12) 

pengagakuan; (13) mendirikan dewan mutu; (14) lakukan lagi.32 

Mutu Sekolah Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan 

adalah Mutu pendidikan di lembaga pendidikan dapat dicapai 

apabila lembaga pendidikan dapat memenuhi atau melampaui 

standar nasional pendidikan (SNP) secara bertahap dan 

berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUSPN Nomor 20 Tahun 

2003, Pasal 1 ayat (17). SNP meliputi delapan standar, yaitu (1) 

standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan 

(SKL); (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) 

standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) 

standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan. 

Dalam hal ini, kepala sekolah bertugas untuk meningkatkan 

mutu sekolah melalui pencapaian SNP sesuai dengan 

kewenangannya. 

Fungsi standar nasional pendidikan adalah sebagai dasar 

dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pendidikan 

                                                           
32 Edward Sallis, Terjemahan  total Quality Management In Education 

(Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 113-118. 
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dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. 

Sementara itu standar nasional pendidikan ini bertujuan 

menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban 

serta watak bangsa yang bermartabat.33 

 

c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Pesantren 

Menurut Subagio faktor-faktor yang mempengaruhi 

mutu pendidikan di pesantren terdiri dari man, money, policy, 

dan hal ini dapat berupa: 

1) Sumber daya manusia sebagai pengelola pendidikan terdiri 

dari:  

a) Kepemimpinan, Kyai merupakan guru dan pimpinan 

pendidikan di pesantren yang mempunyai wewenang 

sebagai pembuat keputusan dan kebijakan untuk 

tercapainya suatu tujuan pendidikan. 

b) Guru adalah merupakan pendidik profesional yang tugas 

utamanya mendidik, mengajar, membimbing, 

                                                           

33 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan 

Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dan Menengah, Panduan Kerja 

Kepala Sekolah (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 

37. 
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mengarahkan dan melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik.  

c) Tenaga kependidikan.  

2) Sarana prasarana   

Sarana prasarana pendidikan merupakan media belajar atau 

alat bantu yang pada hakikatnya akan lebih mengefektifkan 

komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3) Kesiswaan  

Siswa merupakan salah satu input yang turut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan. Penerimaan siswa 

berdasarkan pada kriteria yang jelas transpran dan akuntabel.  

4) Pembiayaan  

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap 

peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan adalah 

pembiayaan pendidikan yang memadai. Sekolah harus 

memiliki dana yang cukup untuk menyelenggarakan 

pendidikan. Oleh karena itu pembiayaan harus dikelola 

secara transparan.34 

                                                           
34 Subagio Atmodiwirio, Manajemen Pendidikan Indonesia (Jakarta: 

Ardadizya Jaya, 2002), 22. 
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Mortimore, dalam bukunya Hendyat Soetopo 

mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi mutu 

pendidikan: 

1) Kepemimpinan yang positif dan kuat. Tidak dapat 

dipungkiri, bahwa faktor kepemimpinan yang di terapkan 

sangat menentukan peningkatan mutu pendidikan. Kyai 

sebagai pemimpin di Pondok Pesantren memiliki pengaruh 

yang besar terhadap kemajuan dan mutu pendidikan yang 

dipimpinnya, semakin berkualitas dan kuat kepemimpinan 

Kyai akan semakin baik, berkualitas dan bermutu 

pendidikan di lembaga yang ia pimpin. 

2) Harapan yang tinggi: Tantangan bagi berpikir siswa. Mutu 

pendidikan dapat di peroleh jika harapan yang diterapkan 

kepada peserta didik memberikan tantangan kepada mereka 

untuk berkompetisi mencapai tujuan pendidikan. 

3) Monitor terhadap kemajuan siswa aspek monitor menjadi 

penting karena keberhasilan siswa tak akan terekam dengan 

baik tanpa adanya aktivitas monitoring. 

4) Tanggung jawab siswa dan keterlibatannya dalam kehidupan 

pesantren. Pendidikan akan berkualitas jika menghasilkan 

lulusan yang bertanggungjawab, disiplin, kreatif, dan 

terampil. 
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5) Intensif dan hadiah. Penerapan pendidikan yang 

memberikan hadiah dan intensif bagi keberhasilan 

pendidikan akan meningkatkan usaha belajar siswa. 

6) Keterlibatan orang tua dalam kehidupan sekolah. Faktor ini 

telah menjadi klasik sebagai realisasi dari tanggung jawab 

pendidik. 

7) Perencanaan dan pendekatan yang konsisten.35 

Selain dari faktor di atas ada juga terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan antara 

lain: 

1) Faktor tujuan pendidikan pesantren. 

2) Faktor masukan atau input pendidikan. 

3) Faktor manajemen dan supervisi pendidikan. 

4) Faktor personel pendidikan SDM (siswa, guru, staf, 

pimpinan, pengawas) 

5) Faktor sarana dan prasarana pendidikan (kurikulum, 

fasilitas, peralatan, belajar, gedung, bengkel, perpustakaan 

dan lain-lain). 

6) Faktor instansional (semua pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan pendidikan). 

                                                           
35 Hendyat Soetopo, Pendidikan dan pembelajaran: teori, permasalahan, dan 

praktik Cet: I (Malang: UMM Malang, 2005), 94-96. 
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7) Faktor ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dipelajari 

siswa.36 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di pesantren, 

Sudarwan Danim mengatakan bahwa jika sebuah institusi 

hendak meningkatkan mutu pendidikannya maka minimal harus 

melibatkan lima faktor yang dominan, yaitu:  

1) Kepemimpinan; Kyai merupakan pemimpin pendidikan di 

pesantren harus memiliki dan memahami visi kerja secara 

jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan 

kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikan layanan yang optimal, dan disiplin kerja yang 

kuat.  

2) Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan 

meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam 

kegiatan seminar, lokakarya serta pelatihan sehingga hasil 

dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah.  

3) Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak 

sebagai pusat” sehingga kompetensi dan kemampuan siswa 

dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir 

kekuatan yang ada pada siswa.  

                                                           
36 Ibid., 96. 
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4) Kurikulum; adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan 

terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar 

mutu yang diharapkan sehingga goals (tujuan) dapat dicapai 

secara maksimal.  

5) Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas 

pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua 

dan masyarakat) tetapi dengan organisasi lain, seperti 

perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari 

sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.37 

 

d. Indikator Mutu Pendidikan Pondok Pesantren 

Menurut Hasan ada empat indikator yang dapat 

dikategorikan sebagai pendidikan yang baik “sekolah 

unggul/bermutu”, yaitu: (1) Memiliki SDM pendidik dan 

kependidikan yang profesional, (2) memiliki manajemen yang 

efektif dan profesional, (3) mempunyai lingkungan pendidikan 

yang kondusif, dan (4) mampu membangun kepercayaan kepada 

masyarakat.38 

                                                           
37 Sudarwan Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 

2007), 56. 
38M Tholchah Hasan, Pendidikan Islam Sebagai Upaya Sadar Penyelematan 

dan Pengembangan Fitrah Manusia: Pidato ilmiah pada Penganugerahan 

Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) Dalam Bidang 

Pendidikan Islam pada 30 April 2005 di Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 
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Menurut Nanang Fattah ada enam indikator sekolah 

dikatakan unggul dan bermutu yaitu: (1) memiliki visi dan misi 

untuk meraih prestasi atau mutu yang tinggi, (2) semua personel 

sekolah memiliki komitmen yang tinggi untuk meraih prestasi, 

(3) adanya program pengadaan staf sesuai dengan 

perkembangan iptek, (4) adanya kendali mutu yang terus-

menerus (quality control), (5) adanya perbaikan mutu yang 

berkelanjutan, (6) adanya dukungan dan komunikasi yang 

intensif dari orang tua dan masyarakat.39 

Pondok pesantren merupakan bagian dari model 

lembaga pendidikan yang ada di Indonesia yang berazaskan 

pendidikan Islam pondok pesantren adalah lembaga pendidikan 

khas budaya yang ada di Indonesia.40 Banyak model pondok 

pesantren yang ada di Indonesia di antaranya Pondok Pesantren 

Modern yang mana pondok pesantren selain menyelenggarakan 

pendidikan agama juga menyelengarakan pendidikan formal dan 

kegiatan-kegiatan kreatif sebagai bekal hidup di masyarakat.41 

                                                           

Dalam Derektorat Tenaga Kependidikan, Pendidikan dan Pelatihan Budaya 

Mutu Sekolah Dasar (Departemen Pendidikan Nasional 2007), 21. 
39 Nanang Fattah, Sistem Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013). 114. 
40 Marwan et all, sejarah pondok pesantren di Indonesia (Jakarta: Dharma 

Bhakti, 1980), 19. 
41 Departemen Agama RI, Profil Pondok Pesantren Muadalah (Jakarta: 

Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan 

Pondok Pesantren, Proyek Peningkatan Pondok Pesantren, 2004), 15-17. 
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Keberadaan pondok pesantren dan  pendidikan formal lainya 

sama pentingnya bagi pendidikan di Indonesia, sehingga dalam 

peningkatan mutu pendidikan dari segi kurikulum, SDM 

maupun sarana-prasarana mempunyai hak yang sama dengan 

pendidikan formal di mata pemerintahan maupun masyarakat, 

sehingga tidak ada perbedaan antara pendidikan formal maupun 

pesantren dalam meningkatkan mutu pendidikanya.42  

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa pendidikan secara umum maupun pendidikan pesantren 

mempunyai kesamaan indikator dalam menentukan sekolah atau 

pesantren yang bermutu dan unggul. Dalam pembahasan ini 

peneliti mengambil enam indikator pondok pesantren yang 

bermutu sebagaimana disampaikan Nanang Fattah bahwa enam 

indikator tersebut adalah: 43 (1) pondok Pesantren memiliki visi 

dan misi untuk meraih prestasi atau mutu yang tinggi; (2) semua 

personel Pondok Pesantren memiliki komitmen yang tinggi 

untuk meraih prestasi; (3) adanya program peningkatan guru dan 

staff sesuai dengan perkembangan iptek; (4) adanya kendali 

evaluasi mutu yang terus menerus (quality control); (5) adanya 

                                                           
42 Mukti Ali, Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia (Yogyakarta: 

Yayasan Nida,1971), 19. 
43 Fattah, Sistem Manajemen Mutu, 114. 



 

33 

 

perbaikan mutu yang berkelanjutan; (6) adanya dukungan dan 

komunikasi yang intensif dari orang tua dan masyarakat. 

 

2. Kepemimpinan Kyai 

a. Pengertian Kepemimpinan Kyai 

Kepemimpinan (leadership) berasal dari kata leader 

artinya pemimpin atau to lead artinya memimpin. Stephen P 

Robbins: “leadership as ability to influence a group toward the 

achievement of goals”44 definisi dari kepemimpinan adalah 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke 

arah tercapainya suatu tujuan dan dapat pula dirumuskan sebagai 

proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam 

usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu45.   

Dalam teori kepemimpinan, Islam juga menawarkan 

konsep karakteristik seorang pemimpin sebagaimana yang 

terdapat pada pribadi para rasul, adapun sifat-sifat itu adalah: 

1) Siddiq adalah sifat yang dimiliki Nabi Muhammad artinya 

benar dan jujur, artinya seorang pemimpin harus berperilaku 

benar dan jujur dalam sepanjang kepemimpinannya. 

                                                           
44 Stephen P, Robbins, Organisational Behavior (Mexico: Prentice Hall, 

2003), 314. 
45 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan: Dasar Teoristis Untuk Praktek 

Profesional (Bandung: Angkasa, 1982), 254. 
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2) Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan 

kredibel. 

3) Tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. 

4) Fatonah dapat diartikan sebagai intelektual, kecerdasan, dan 

kebijaksanaan.46 

Selain sifat-sifat tersebut di atas, beberapa ayat dalam al-

Quran menjelaskan tentang beberapa sifat terpuji yang harus 

dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu meliputi: 1) 

berpengetahuan luas, kreatif inisiatif, peka, lapang dada, dan 

selalu tanggap;47 2) bertindak adil, jujur, dan konsekuen;48 3) 

bertanggung jawab;49 4) selektif terhadap informasi;50 5) 

memberikan peringatan, teguran;51 6) mampu memberikan 

petunjuk dan pengarahan;52 7) bermusyawaroh;53 8) istiqomah 

dan teguh pendirian;54 9) senang berbuat kebaikan;55 10) 

kreatif;56 11) semangat kompetitif;57 12) estetik, berkepribadian 

                                                           
21 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai Dalam Memelihara Budaya Organisasi 

(Malang: Aditiya Media, 2013), 61. 
47 al-Quran, AL-Mujadala: 11. 
48 al-Quran, Annisa: 58. 
49 al-Quran, AL-Ana’m: 164. 
50 al-Quran, AL-Hujrot: 16. 
51 al-Quran, Adz-Zariyat: 55. 
52 al-Quran, AS-Sajadah: 24. 
53 al-Quran, Ali Imron: 159. 
54 al-Quran, AL-Ahqof: 13. 
55 al-Quran, AL-Baqoroh: 195. 
56 al-Quran, AL-Qosshos: 77. 
57 al-Quran, AL-Baqoroh: 148. 
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menarik dan rapi;58 13) harmonis dan proposional;59 14) disiplin 

dan edukatif.60 

Dalam dunia pesantren Kyai adalah pemimpin dan 

merupakan salah satu unsur terpenting yang harus ada, ia adalah 

sosok yang paling berperan dalam memimpin pesantren, Kyai 

yang merencanakan, mengatur, mengendalikan, menggerakkan 

dan menggiatkan keseluruhan kehidupan pondok baik ke luar 

maupun ke dalam. Untuk mengatur dan mengembangkan 

pendidikan dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki 

kualifikasi sebagai berikut: 1) ikhlas;  2) sungguh-sungguh; 3) 

memiliki wawasan dan pengalaman yang banyak dan matang, 

wawasan pemikiran dan wawasan keilmuan; 4) memiliki nyali 

yang besar dan keberanian yang tinggi; 5) mampu bertindak 

tegas sesuai dengan aturan dan disiplin; 6) memiliki idealisme 

yang tinggi; 7) memiliki pandangan yang jauh ke depan 

visioner; 8) selalu banyak mengambil inisiatif; 9) mampu 

membuat dan memanfaatkan jaringan kerja; 10) bisa dipercaya 

karena bisa berbuat; 11) jujur serta transparan.61 

 

                                                           
58 al-Quran, AL-A’rof: 31. 
59 al-Quran, AL-Baqoroh: 190. 
60 al-Quran, AL-Ashr: 103. 
61 Abdullah Sukri Zarkasi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok 

Modern Gontor (Gontor: Trimurti Press, 2005), 209. 
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b. Peran dan Fungsi Kyai dalam Pendidikan Pesantren 

Peran Kyai sebagai pimpinan dan manajer di pondok 

pesantren antara lain: 

1) Peran Antar pribadi 

a) Figurehead (pemimpin lambang); Tugas Kyai dalam 

mewakili pondok pesantren baik dalam maupun luar 

pesantren. 

b) Leader (pemimpin); Tugas Kyai memberikan motivasi dan 

pengarahan yang bersifat internal untuk mengembangkan 

dan mengendalikan pondok pesantren. 

c) Liaison (penghubung); Tugas Kyai untuk berinteraksi 

dengan pihak luar pondok pesantren untuk mendapatkan 

sesuatu yang dibutuhkan pondok pesantren. 

2)  Peran informasional 

a) Monitor, Tugas Kyai untuk mengumpulkan informasi dari 

dalam dan luar pondok pesantren agar dapat 

mengembangkan suatu pengertian yang baik dalam 

internal pondok pesantren dan mempunyai pemahaman 

yang lengkap tentang lingkungan pondok pesantren. 

b) Dessiminator. Tugas Kyai untuk melakukan transmisi 

informasi dalam internal pondok pesantren. 

c) Spokesperson. Tugas Kyai untuk menyampaikan informasi 

ke luar pondok pesantren. 
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3) Peran pembuat keputusan. 

a) Entrepreneur. Tugas Kyai  untuk memprakarsai dan 

merancang berbagai  perubahan yang terkendali dalam 

pondok pesantren.  

b) Disturbance handler: Tugas Kyai untuk mengatasi secara 

tepat dan cepat sejumlah problem yang muncul agar pondok 

pesantren terbebas dari gangguan dan krisis. 

c) Resource allocator. Tugas Kyai untuk mengatur sumber dana 

dan distribusinya untuk pelaksanaan program pesantren. 

d) Negosiator. Tugas Kyai untuk menentukan strategi dalam 

negosiasi dengan pihak-pihak luar pesantren.62 

Kyai sebagai pemimpin di pondok pesantren yang bukan 

hanya sebagai  perancang (arsitektur), pendiri dan pengembang 

(developer), dan seorang pemimpin dan  pengelola (leader dan 

manager) pesantren, seorang Kyai juga berperan besar dalam 

memajukan mutu pendidikan pondok pesantren, Kyai  sebagai 

pemimpin pendidikan di pondok pesantren, secara garis besar 

kualitas dan kompetensinya dapat dinilai dari kinerjanya dalam 

mengaktualisasikan fungsi dan peranya sebagai seorang 

                                                           
62 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi, 

214. 
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pemimpin pendidikan di pesantren, fungsi dan perannya yang 

efektif  yaitu meliputi:  

1) Sebagai pendidik (edukator) 

a) Dapat melaksanakan program pembelajaran dengan baik 

b) Kemampuan membimbing guru dalam melaksanakan 

tugas 

c) Mampu memberi alternatif pembelajaran yang efektif 

d) Mampu membimbing karyawan dalam melaksanakan 

tugas 

e) Kemampuan membimbing stafnya untuk lebih maju dan 

berkembang 

f) Kemampuan membimbing bermacam-macam aktivitas 

kegiatan kesiswaan. 

g) Mampu mengikuti perkembangan kemajuan IPTEK dan 

infomasi. 

2) Sebagai pemimpin (leader) 

a) Memiliki kepribadian yang kuat.  

b) Memahami semua personalnya, guru, karyawan dan 

siswa. 

c) Memiliki upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru 

dan karyawan.  

d) Mau mendengar kritik, saran dan usulan yang konstruktif 

baik dari semua pihak. 
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3) Memiliki visi misi yag jelas dari lembaga yang dipimpinya. 

a) Kemampuan berkomunikasi yang baik, mudah 

dimengerti, teratur, dan sistematis. 

b) Kemampuan mengambil keputusan bersama secara 

musyawarah. 

c) Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, 

membagi tugas yang merata dan dapat diterima oleh 

semua pihak. 

4) Sebagai inovator 

a) Memiliki gagasan baru untuk inovasi dan perkembangan 

lembaga pendidikannya. 

b) Kemampuan mengimplementasikan ide yang baru dengan 

baik. 

c) Kemampuan mengatur lingkungan kerja sehingga lebih 

kondusif untuk bertugas lebih baik. 

5) Sebagai motivator    

a) Mampu memberi motivasi dan inspirasi kepada guru 

karyawan dan siswa untuk menjadi yang lebih baik. 

b) Mampu memberikan semangat dan pengaruh untuk 

bekerja lebih giat dan semangat.63 

                                                           
63 Triyo S dan Marno, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam 

(Bandung: Rafika Aditama, 2013), 37-38. 



 

40 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi 

pemimpin pendidikan, kepemimpinan yang baik harus memiliki 

lima kompentensi yang harus ada pada diri seorang pemimpin 

pendidikan yaitu: 1) kompetensi kepribadian; 2) kompetensi 

manajerial; 3) kompetensi kewirausahaan; 4) kompetensi 

supervise; dan 5) kompetensi sosial.64 

Melihat beratnya beban dan tanggung jawab Kyai 

sebagai seorang pemimpin pendidikan dalam mengembangkan 

dan memajukan lembaga pendidikan yang dikelolanya, maka 

kompetensi yang luas dan memadai perlu dimiliki oleh seorang 

Kyai dalam memajukan dan meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan. Berikut ini adalah standar kompetensi menurut 

Jamal. M.A yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

pendidikan yang profesional yaitu: (1) kompetensi kepribadian; 

(2) kompetensi manajerial; (3) kompetensi kewirausahaan; (5) 

kompetensi supervisi; (6) kompetensi sosial; (7) kompetensi 

pemikiran; (8) kompetensi sepiritual.65 

Kyai adalah seorang pemimpin lembaga pendidikan 

pesantren yang juga mempunya tugas untuk memimpin dan 

                                                           
64Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah. 
65 Jamal M.A, Tips Menjadi Kepala sekolah Profesional (Jogjakarta: Diva 

Press, 2012), 86-98. 
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mengembangkan pendidikan di pesantren tersebut untuk lebih 

maju dan bermutu.  Dalam menjalankan tugas dan fungsi 

kepemimpinan seorang Kyai harus mempunyai kemampuan 

untuk menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, 

membina, memberi teladan, memberi dorongan, dan memberi 

bantuan terhadap semua sumber daya manusia yang ada di 

pesantren sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.66  

 

c. Indikator Kepemimpinan Kyai 

Dalam penelitian ini akan dikaji kepemimpinan seorang 

Kyai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

pemimpin pendidikan yang berpengaruh terhadap mutu 

pendidikan di pesantern yang dikelolanya. Berdasarkan pada 

uraian di atas yang dimaksud kepemimpinan Kyai dalam 

penelitian ini adalah pola kepemimpinan Kyai yang efektif 

dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di pondok pesantren, pada penelitian ini peneliti 

mengambil pendapat Mardiyah dalam menentukan indikator 

kepemimpinan Kyai dengan indikator sebagai berikut67 :  

                                                           
66 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 83. 
67 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi, 

227-236. 
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1) Kyai memiliki visi misi yang jelas dari lembaga yang 

dipimpinya, 

2) Kyai memiliki upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

guru dan karyawan,  

3) Kyai dapat melaksanakan program pembelajaran dengan 

baik, 

4) Kyai mampu membimbing guru dan karyawan dalam 

melaksanakan tugas, 

5) Kyai mampu menggerakan guru, stafnya dan segala 

sumber daya yang ada di Pondok Pesantren,  

6) Kyai mampu menyusun program supervisi pendidikan 

lembaganya dan dapat melaksanakan dengan baik, 

7) Kyai mampu berkomunikasi yang baik, mudah dimengerti, 

teratur, dan sistematis, 

8) Kyai memiliki gagasan baru untuk inovasi dan 

perkembangan lembaga pendidikannya, 

9) Kyai mampu memberi motivasi dan inspirasi kepada guru 

karyawan dan siswa untuk menjadi yang lebih baik, 

 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kyai Terhadap Mutu 

Pendidikan 

Kyai sebagai pemimpin mempunyai ciri proaktif, 

mengangkat tingkat kesadaran para pengikut akan kepentingan-
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kepentingan kolektif inspiratif, dan membantu pengikut meraih 

hasil performa yang luar biasa tinggi.68 Kepemimpinan Kyai  

diharapkan mampu  memberdayakan setiap komponen 

pesantren, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki 

sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam 

rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan.  Suryohadiprodjo 

dalam Suparlan menegaskan bahwa rendahnya kesadaran 

pemimpin bangsa terhadap pendidikan dan rendahnya dana yang 

dialokasikan untuk pendidikan maka faktor kepemimpinan 

memegang peranan penting maju tidaknya dunia pendidikan.69  

Kyai merupakan pemimpin yang memiliki ambisi besar 

untuk melakukan perubahan-perubahan di pesantren agar 

diperoleh tingkat produktivitas pesantren yang lebih tinggi.70 

Kyai memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya 

memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat 

ini saja, tetapi di masa mendatang. Kepemimpinan kyai 

melibatkan usaha mengangkat pandangan orang melampaui 

kepentingan diri sendiri menuju usaha bersama, demi tujuan 

                                                           
68 Hoy Wayne K dan Miskel Cecil G, Administrasi Pendidikan Teori, Riset, 

dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 669. 
69 Suparlan, Membangun Sekolah Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 

2008), 2. 
70 Agus Wibowo, Manager & Leader Sekolah Masa Depan: Profil Kepala 

Sekolah Profesional dan Berkarakter (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

70. 
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bersama. Kyai sebagai pemimpin yang visioner, pemimpin yang 

mempunyai ambisi untuk memajukan pendidikan karena tanpa 

adanya visi tidak akan mampu menampilkan kepemimpinan 

yang ideal.     

Kyai diharapkan mampu memberdayakan dan 

menggerakkan semua sumber daya yang ada baik berupa 

masukan pendidikan maupun proses pendidikan. Proses 

pendidikan pesantren yang bermutu harus dilakukan secara 

profesional dan terprogram, sehingga output pondok pesantren 

mampu bersaing dengan sekolah lain. Output yang bermutu 

akan dipercayai orang tua maupun masyarakat luas untuk 

menyekolahkan putra putrinya ke pondok pesantren untuk 

mewujudkan impiannya. Lembaga pendidikan yang bermutu 

menjadi pilihan orang tua maupun masyarakat luas dengan 

mempercayakan putra-putrinya mendapatkan pendidikan yang 

bermutu di dalamnya.71 

Kyai merupakan pemimpin pada sebuah lembaga 

pendidikan islam karena itu harus memenuhi syarat-syarat. Kyai 

juga harus menguasai kompetensi-kompetensi umum yang 

dipersyaratkan dan kompetensi lainnya dalam memimpin 

pesantrenya. Kepemimpinan mengandung nilai yang tinggi 

                                                           
71 Andang, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah: Konsep, Strategi, 

& Inovasi Menuju Sekolah Efektif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 157. 
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dalam sebuah manajemen organisasi merupakan jantung suatu 

organisasi.72 Kyai diharapkan mampu memanfaatkan dan 

mengerakkan potensi pesantren yang ada dan tidak hanya 

menangani masalah administratif, memonitor keadan guru dan 

siswa, akan tetapi lebih dari pada itu kyai diharuskan mampu 

sebagai leader dan manager. Kyai sebagai pemimpin pesantren 

dengan segala kelebihanya dan kedalaman agamanya 

menjadikanya sangat berpengaruh dalam mewujudkan 

pendidikan yang bermutu bagi pesantren yang dipimpinya.  

Dari uraian tersebut di atas peneliti simpulkan bahwa 

kepemimpinan Kyai mempunyai pengaruh yang sangat besar 

dalam menentukan tercapainya mutu pendidikan di Pesantren 

yang ia pimpin. 

 

4. Profesionalisme Guru 

a. Pengertian Profesionalisme Guru 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki 

arti orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar.73 Ada beragam julukan yang diberikan kepada sosok 

                                                           
72 Agus Wibowo, Manager & Leader Sekolah Masa Depan: Profil Kepala 

Sekolah Profesional dan Berkarakter (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 

58. 
73Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Gramedia, 

2008), 478. 
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guru, salah satunya pahlawan tanpa tanda jasa.74 Guru adalah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah.75  Guru juga disebut sebagai figur pemimpin, hal ini 

dikarenakan guru adalah salah satu sosok arsitek yang dapat 

membentuk jiwa dan watak peserta didik.76 Di sekolah guru 

merupakan penentu kegiatan di dalam kelas dan ruang kelas 

merupakan tempat untuk membangun metode mengajar dan 

organisasi kelas menjadi efektif.77 

Sebagai seorang guru menurut Pasal 40 ayat 2 UU 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

dinyatakan bahwa guru sebagai pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki kewajiban sebagai berikut:78 (1) 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. (2) mempunyai 

                                                           
74Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah 

Jalan Hidup Siswa (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1. 
75UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 
76Tim Learning, Asistence Program for Islamic Schools (Profesi Keguruan, 

Ponorogo, 2009), 1. 
77Popi Sopiatin, Manajemen Belajar Berbasis Kepuasan Siswa (Yogyakarta: 

Ghalia Indonesia, 2013), 44. 
78Tim Learning, Assitence Program for Islamic Schools, 26. 
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komitmen secara professional untuk meningkatka mutu 

pendidikan. (3) memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. 

Istilah profesionalisme guru bukan merupakan istilah 

asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional 

berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang 

profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas 

jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun 

aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan 

guru.79 

Ada beberapa kriteria pokok pekerjaan yang bersifat 

profesional sehubungan dengan profesionalisme seseorang, 

Nana Sudjana memberikan kriteria sebagai berikut. Bahwa 

pekerjaan itu dipersiapkan   melalui   proses   pendidikan  dan  

latihan, mendapat pengakuan dari masyarakat, adanya 

organisasi profesi, mempunyai kode etik.80 

                                                           
79 Derektorat Tenaga Kependidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Sumber Daya di Sekolah Dasar (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 2007), 26. 
80 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung:  PT, 

Remaja Rosdakarya, 2000), 14. 
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Lebih lanjut terdapat beberapa pengertian 

profesionalisme guru diantaranya adalah: Ibrahim Bafadal 

mendefinisikan bahwa profesionalisme guru adalah 

kemampuan guru dalam mengelola dirinya sendiri dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari.81 

Dalam bukunya Nana Sudjana menjelaskan bahwa 

pengertian profesionalisme berasal dari kata sifat yang berarti 

pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang 

mempunyai keahlian, seperti guru, dokter, hakim dan 

sebagainya. Dengan   kata   lain   pekerjaan   yang   bersifat   

profesional   adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan 

oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan 

pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat 

memperoleh pekerjaan lain. 82 

Achmadi  dalam  bukunya  Islam  Sebagai  Paradigma  

Ilmu Pendidikan  mendefinisikan  bahwa  Profesionalisme  

pada  dasarnya berasal dari kata profesi yang berarti suatu 

pekerjaan yang memiliki tanda dengan terkait ketrampilan yang 

lihai/intelektual.83 

                                                           
81 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru (Jakarta: PT, Bumi 

Aksara, 2000), 5. 
82 Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, 80. 
83 Achmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Semarang: Aditya 

Media,1992), 271. 
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A. M Sardiman mengartikan bahwa profesionalisme 

merupakan kemahiran yang dimiliki seseorang, baik 

bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.  Profesionalisme 

itu  merupakan organisasi profesi yang kuat, gunanya untuk 

memperkuat dan mempertajam profesi itu.84 

b. Karakteristik Profesionalisme Guru 

Bila ditinjau secara lebih detail ada beberapa 

karakteristik profesionalisme guru. Rebore mengemukakan 

bahwa karakteristik profesionalisme guru bisa ditinjau dari 

enam komponen, yaitu: (1) pemahaman dan penerimaan dalam 

melaksanakan tugas; (2) kemauan melakukan kerja sama secara 

efektif dengan siswa, guru, orang tua siswa, dan masyarakat; (3) 

kemampuan mengembangkan visi dan pertumbuhan jabatan 

secara terus menerus; (4) mengutamakan pelayanan dalam 

tugas; (5) mengarahkan, menekan dan menumbuhkan pola 

perilaku siswa; serta (6) melaksanakan kode etik jabatan.85 

Lebih lanjut, Welker mengemukakan bahwa 

profesionalisme guru dapat dicapai bila guru ahli (expert), dalam 

melaksanakan tugas, dan selalu mengembangkan diri (growth). 

Lebih lanjut, Glatthorm mengemukakan bahwa dalam melihat 

                                                           
84 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: CV, 
Rajawali,1993), 28. 
85 Derektorat Tenaga Kependidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Sumber Daya di Sekolah Dasar, 30. 
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profesionalisme guru, di samping kemampuan dalam 

melaksanakan tugas, juga perlu mempertimbangkan aspek 

komitmen dan tanggung jawab (responsibility), serta 

kemandirian (autonomy).86 

Berdasarkan berbagai kajian teori tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum ada empat karakteristik 

profesionalisme guru, yaitu: (1) ahli dalam melaksanakan tugas 

(expert); (2) memiliki rasa tanggung jawab (responsibility); (3) 

memiliki kemandirian (autonomy); dan (4) selalu berusaha 

untuk mengembangkan diri (professional growth). 

Profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas tercermin pada 

keahlian, tanggung jawab, kemandirian, dan kemauan guru 

untuk terus mengembangkan diri secara terus-menerus dalam 

melaksanakan tugas-tugas jabatan guru.87 

Moctar Buhori, menyebutkan tiga pilar yang harus 

melekat pada profesionalisme yang baik mengenai etos 

kerjanya, (1) keinginan untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan 

(Job quqlity), (2) menjaga harga diri dalam melaksanakan 

pekerjaan, (3) keinginan untuk memberikan layanan kepada 

masyarakat melalui karya profesinya.88 

                                                           
86 Ibid.,  31. 
87 Ibid., 30. 
88 Mochtar Buhori, Pendidikan Dalam Pembangunan (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1994), 41. 
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Gilbert H. Hunt dalam bukunya Effective Teaching 

sebagaimana dikutip Dede Rosyada menyatakan bahwa guru 

yang efektif, unggul dan berkualitas  memenuhi tujuh kriteria 

yaitu: 

1) Sifat,  guru yang baik harus mempunyai sifat-sifat antusias, 

stimulatif, mendorong siswa untuk maju, hangat, berorentasi 

pada tugas, bekerja keras, jujur, sopan, teleran, bijaksana dan 

lain-lain. 

2) Guru yang baik memiliki pengetahuan yang memadai dan 

mengikuti kemajuan keilmuan pada bidangnya. 

3) Guru yang baik memberi jaminan bahwa materi yang 

diberikan mencakup semua unit bahasan yang dibutuhkan 

siswa secara maksimal. 

4) Bagamana mengajar, bahwa guru yang baik mampu 

menjelaskan berbagai informasi yang jelas dan terang. 

5) Harapan, yakni guru yang baik mampu memberikan  

harapan kepada siswa, maupun membuat siswa akuntabel, 

dan mendorong partipasi orang tua dalam memajukan 

akademik siswanya. 

6) Reaksi guru terhadap siswa, yakni guru yang baik bisa 

menerima masukan, resiko, kritik, dan tantangan. 
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7) Manajemen, yakni guru yang baik menunjukan keahlinya 

dalam perencanaan, pengorganisasian kelas, pelaksanaan 

program dan mengevaluasinya.89  

Dari uraian tersebut di atas ada 4 dimensi umum 

kompetensi yang saling menunjang membentuk profesionalisme 

guru yaitu kompetensi profesional, kompetensi personal, 

kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik.90 Hal ini senada 

dengan yang dikatakan Ali Mudlofir  bahwa profesionalisme 

guru adalah guru yang memili seperangkat kompetensi 

(pengetahuan, keterampilan, dan prilaku) yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ayat 91, yang menyatakan 

bahwa “kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial.91 

Keempat bidang kompetensi tersebut tidak berdiri 

sendiri-sendiri dalam pribadi guru akan tetapi saling 

                                                           
89 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis (Jakarta: Kencana 

2004),  113-114. 
90 M Barizi, dan M Idris, Menjadi Guru Unggul (Jogjakarta: Arr-Ruzz Media, 

2010), 148. 
91 Ali Mudlofir, Pendidik Psrofessional (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 

75. 
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berhubungan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu 

sama lain dan mempunyai hubungan hirarkis, artinya saling 

mendasari antara komponen yang satu dengan yang lainnya 

dalam membetuk profesionalisme guru.92 

 

c. Indikator Profesionalisme Guru 

Dalam penelitian ini akan dikaji profesionalisme guru 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai eksekutor 

pendidikan yang berpengaruh langsung terhadap mutu 

pendidikan di pesantren yang dikelolanya. Berdasarkan pada 

uraian  di atas yang dimaksud profesionalisme guru dalam 

penelitian ini adalah seluruh kompetensi yang ada pada seorang 

guru yang merupakan satu kesatuan dalam diri guru yang tidak 

dapat dipisah-pisahkan dalam membentuk profesionalisme guru 

dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dipondok pesantren. Pada penelitian ini peneliti 

mengambil pendapat Ali Mudlofir dalam menentukan indikator 

profesionalisme guru di pondok pesantren, dengan indikator:  

1) Guru memehami peserta didik secara mendalam 

2) Guru merancang dan melaksanakan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran 

                                                           
92 Ibid.,  75. 
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3) Guru mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya 

4) Guru memiliki kepribadian yang arif, bijaksana dan 

berwibawa 

5) Guru memiliki motivasi dan kemauan yang tinggi 

6) Guru berahlaq mulia dan dapat menjadi teladan 

7) Guru mampu berkomunikasi dan bergaul dengan baik dan 

efektif terhadap peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar. 

8) Guru menguasai struktur keilmuan/mapel yang diajarkan 

dan memahami kurikulum, silabus dan RPP mapel yang 

diajarkan.93 

 

5. Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Mutu 

Pendidikan Pondok Pesantren 

Pewujudan Pesantren yang bermutu, selain faktor 

kepemimpinan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor guru. 

Kompetensi guru sangat menentukan peningkatan mutu 

pendidikan karena tugas dan tanggung jawab yang mulia dalam 

mendidik agar terjadi perubahan pola pikir dan perilaku sesuai 

                                                           
93Ibid., 115. 
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yang diharapkan. Guru yang mempunyai profesionalisme yang 

tinggi menunjuk pada kemampuan penguasaan pembelajaran 

secara luas dan mendalam baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Profesionalisme guru merupakan guru yang memahami 

tugas dirinya secara utuh baik dari segi keilmuanya, 

kepribadianya, sosialnya dan keadaan siswanya.94   

Tugas guru secara profesional menuntut guru untuk 

mengembangkan profesionalisme diri sesuai perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan 

melatih anak didik adalah tugas guru sebagai profesi.95 Tugas 

guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup kepada siswa. Tugas guru sebagai pengajar 

berarti mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

siswa. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan 

keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa 

depan siswa. 

Pentingnya peningkatan mutu pendidikan di pesantren 

melalui profesionalisme guru merupakan salah satu upaya tepat. 

Profesionalisme guru adalah seluruh kemampuan guru yang ada 

pada diri guru baik pedagogik, profesional, sosial dan 

                                                           
94 Aan Hasanah, Pengembangan Profesi Guru (Bandung: Pustaka Setia, 

2012), 56. 
95 Suyanto dan Djihad Asep, Bagaimana Menjadi Calon Guru dan Guru 

Profesional (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 3. 
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kepribadian yang merupakan satu kesatuan yang ada pada diri 

guru, yang mampu untuk meningkatkan guru sebagai pelaksana 

pendidikan yang merupakan ujung tombak tercapainya mutu 

pendidikan di pesantren. Karena pendidikan pesantren 

dilakukan selama 24 jam penuh, apa yang dilihat, didengar dan 

dirasakan adalah pelajaran, sehingga kehadiran  guru yang 

memiliki profesionalisme yang tinggi di pondok pesantren 

memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil pendidikan yang 

bermutu di pondok pesantren.96 

Dari uraian tersebut di atas dapat peneliti simpulkan 

adanya profesionalisme guru dalam suatu lembaga pendidikan 

akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam 

tercapainya peningkatan mutu pendidikan di lembaga 

pendidikan pondok pesantren. 

 

6. Pengaruh Kepemimpinan Kyai Dan Profesionalisme 

Guru Terhadap Mutu Pendidikan Pondok Pesantren 

Supardi mengartikan Pesantren yang bermutu sebagai 

Pesantren yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap 

komponen yang ada, baik secara internal maupun eksternal, 

serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan dan 

                                                           
96 Koswara Deni dan Halimah, Bagaimana Menjadi Guru Kreatif (Bandung: 

Pribumi Mekar, 2011), 44. 
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akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pesantren yang 

bermutu.  Pesantren yang bermutu dipimpin seorang pemimpin 

yang tegas, terbuka, dan diikuti oleh para guru, pegawai 

tatausaha, dan semua siswanya. Pemimpin mampu  dalam 

mengambil keputusan yang tepat, pemimpin mampu memberi 

keteladanan kepada semua warga pesantren,  melaksanakan 

manajemen secara terbuka, dan melibatkan peran semua 

komponen sekolah secara aktif.97    

Sulham mengartikan pesantren yang bermutu sebagai 

Pesantren yang mampu mengordinasikan dan menyerasikan 

serta memandu input sekolah meliputi guru, siswa, kurikulum, 

uang, dan peralatan secara harmonis sehingga mampu 

menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu 

memotivasi minat belajar, mampu memberdayakan siswa.98 

Kyai sebagai pemimpin pesantren pihak yang paling 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran di 

pesantren. Pemaksimalan sumber daya pondok pesantren baik 

manusia maupun sarana prasarana serta pemaksimalan proses 

pembelajaran dan pengordinasikan tenaga administrasi, guru, 

                                                           
97 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), 2. 
98 Sulhan Najib, Pembangunan Karakter Pada Anak Manajemen 

Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif (Surabaya: Surabaya Intelektual 

Club 2010), 113. 
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warga sekolah, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam 

proses penigkatan mutu pendidikan di pesantren merupakan 

tanggung jawab kyai sebagai pemimpin pesantren, semakin baik 

kepemimpinan kyai dalam memaksimalkan sumber daya 

pesantren dan selalu memberikan ide-ide kreatif dan pemikiran 

dalam pendidikan akan semakin baik mutu pendidikan pesantren 

yang akan dicapai. Pesantren yang bermutu pada umumnya 

mempunyai kualitas output yang tinggi dan lebih efketif 

beradaptasi terhadap lingkungan dan masalah internal maupun 

external dan mampu bersaing terhadap tantangan global di era 

melenial ini.99   

Guru merupakan SDM kedua yang paling penting dalam 

pendidikan pesantren. Guru adalah sebagai eksekutor atau 

pelaku dari kebijakan dan keputusan pemimpinan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan di 

pondok pesantren guru merupakan sumber utama pendidikan di 

pesantren, karena pola pendidikan di pesantren yang 24 jam 

menjadikan guru sebagai objek pembelajaran bagi siswa apa 

yang dikatakan, dan dilakukan akan dilihat dan dicontoh oleh 

siswa. Profesionalisme guru sangat dibutuhkan dalam 

mempercepat peningkatan mutu pendidikan di pondok 

                                                           
99 Hoy, Wayne K dan Miskel Cecil G, Administrasi Pendidikan Teori, Riset, 

dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), 448. 
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pesantren, Supardi menjelaskan bahwa profesionalisme guru 

adalah dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang 

menjadi bidang spesialisasinya baik penguasaan teoretis 

maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, 

keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan 

mengevaluasi hasil belajar mengajar. Hal inilah yang 

menjadikan pentingnya memiliki guru yang mempunyai 

profesionalisme tinggi, karena semakin profesional guru yang 

kita miliki akan memberikan dampak yang baik dalam 

kehidupan di pondok pesantren dan juga akan menjadikan 

pendidikan di pondok akan semakin bermutu..100 

Dari uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa kepemimpinan Kyai dan profesionalisme guru sangat 

memberikan pengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Pesantren karena antara kepemimpinan dan guru merupakan 

faktor penting dalam pendidikan pesantren yang harus saling 

bersinergi dan bekerja sama dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di pondok pesantren. 

 

 

 

                                                           
100 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya, 105. 
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C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir untuk pengaruh kepemimpinan Kyai 

dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan pondok 

pesantren, dinyatakan dalam diagram alur sebagai berikut:  

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah, kajian teoretis dan kajian 

empiris yang relevan maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

1 Ha : Kepemimpinan Kyai berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap mutu pendidikan di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

tahun pelajaran 2018/2019 

2 Ha : Prosesionalisme Guru berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap mutu pendidikan di Pondok 

Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo  

tahun pelajaran 2018/2019 

3 Ha : Kepemimpinan Kyai dan Prosesionalisme Guru 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo  tahun pelajaran 2018/2019 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.101 

Penelitian ini merupakan penelitian expost-facto yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang 

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor 

yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian expost-

facto bertujuan untuk melacak kembali, jika dimungkinkan, apa 

yang menjadi faktor penyebab terjadinya sesuatu. Pada 

penelitian ini variabel bebas dan variabel terikat sudah 

dinyatakan secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan 

sebagai penelitian korelasi atau diprediksi jika variabel bebas 

mempunyai pengaruh tertentu terhadap variabel terikat.102 

Rancangan penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk 

paradigma sebagai berikut: 

 

                                                           
101Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 1 

(Bandung: Alfabeta, 2012), 3. 
102Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 15. 
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Gambar 3.1 Paradigma Penelitian.      

   

B. Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel. 

1. Variabel Penelitian.  

Variabel adalah suatu atribut atau karakteristik dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya.103 Dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 

kepemimpinan Kyai (X1) dan profesionalisme guru (X2). 

Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

mutu/kualitas pendidikan (Y). 

 

 

                                                           
103Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan 

Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 58. 

Kepemimpinan Kyai 

(X1). 

Mutu 

Pendidikan 

(Y). 

Profesionsalisme Guru 

(X2) 
 

R X1 X2 Y 
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2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional menurut Singarimbun adalah suatu 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah 

karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu 

yang menjadi pusat perhatian.104 

 

1. Mutu pendidikan Pesantren (Y) 

Mutu berasal dari bahasa latin yakni “Qualis” yang 

berarti what kind of (tergantung kata apa yang mengikutinya). 

Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan 

Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan. 

Senada dengan yang dikatakan Thoyib bahwa mutu 

pendidikan pesantren jika diorentasikan pada barang dan jasa 

dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dapat diarasakan. 

Artinya ada ukuran tertentu dimana dimensi mutu tersebut dapat 

memberikan rasa kepuasaan terhadap para pengguna jasa 

pendidikan tersebut.105 

Jika mutu dimaknai sebuah kebutuhan, bahwa mutu 

adalah kebutuhan yang tidak hanya untuk masa kini tetapi juga 

                                                           
104Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey 

(Jakarta: LP3ES, 2001), 33. 
105 Muhammad Thoyib, Model Otonomi Manajemen Mutu Perguruan 

Tinggi Islam di Indonesia (Jogjakarta: Cetta Media, 2015), 40. 
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untuk masa depan. Artinya kepuasan masyarakat terhadap hasil 

pendidikan yang dicapai pondok pesantren sesuai dengan 

harapan masyarakat di masa kini dan masa depan itulah yang 

disebut dengan pesantren yang bermutu.106 

Menurut Nanang Fattah ada enam indikator Pondok 

Pesantren dikatakan bermutu yaitu: (1) pondok Pesantren 

memiliki visi dan misi untuk meraih prestasi atau mutu yang 

tinggi; (2) semua personel Pondok Pesantren memiliki 

komitmen yang tinggi untuk meraih prestasi; (3) adanya 

program peningkatan guru dan staff sesuai dengan 

perkembangan iptek; (4) adanya kendali evaluasi mutu yang 

terus menerus (quality control); (5) adanya perbaikan mutu yang 

berkelanjutan; (6) adanya dukungan dan komunikasi yang 

intensif dari orang tua dan masyarakat.107 

 

2. Kepemimpinan Kyai (X₁) 

Kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan 

dan dapat pula dirumuskan sebagai proses mempengaruhi 

                                                           
106 Ibid., 41. 
107 Nanang Fattah, Sistem Manajemen Mutu Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2013), 114. 
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kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha ke arah 

pencapaian tujuan dalam situasi tertentu.108   

Dalam dunia pesantren, Kyai adalah pemimpin dan 

merupakan salah satu unsur terpenting yang harus ada, ia adalah 

sosok yang paling berperan dalam memimpin pesantren, Kyai 

yang merencanakan, mengatur, mengendalikan, mengerakkan 

dan mengiatkan keseluruhan kehidupan pondok baik ke luar 

maupun ke dalam.109 

Berdasarkan pada uraian  di atas yang dimaksud kepemimpinan 

Kyai dalam penelitian ini adalah pola kepemimpinan Kyai yang 

efektif dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di pondok pesantren dengan indikator: (1) kyai 

memiliki visi misi yag jelas dari lembaga yang dipimpinya; (2) 

kyai memiliki upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru 

dan karyawan; (3) kyai dapat melaksanakan program 

pembelajaran dengan baik; (4) kyai mampu membimbing guru 

dan karyawan dalam melaksanakan tugas; (5) kyai mampu 

menggerakan guru, stafnya dan segala sumber daya yang ada di 

Pondok Pesantren; (6) kyai mampu menyusun program 

supervisi pendidikan lembaganya dan dapat melaksanakan 

                                                           
108 Oteng Sutisna, Administrasi Pendidikan: Dasar Teoristis untuk Praktek 

Profesional (Bandung: Angkasa, 1982), 254. 
109 Abdullah Sukri Zarkasi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok 

Modern Gontor (Gontor: Trimurti Press, 2005), 209. 
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dengan baik; (7) kyai mampu berkomunikasi yang baik, mudah 

dimengerti, teratur, dan sisitematis; (8) kyai memiliki gagasan 

baru untuk inovasi dan perkembangan lembaga pendidikannya; 

(9) kyai mampu memberi motivasi dan inspirasi kepada guru 

karyawan dan siswa untuk menjadi yang lebih baik.110 

 

3. Profesionalisme guru (X₂) 

Istilah profesionalisme guru bukan merupakan istilah 

asing dalam dunia pendidikan. Secara sederhana, profesional 

berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang 

profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas 

jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun 

aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki 

kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan 

guru.111 Profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas 

tercermin pada kemampuan, keahlian, tanggung jawab, 

kemandirian, dan kemauan guru untuk terus mengembangkan 

                                                           
110 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai Dalam Memelihara Budaya Organisasi 

(Malang: Aditiya Media, 2013), 227-236 
111 Derektorat Tenaga Kependidikan, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Sumber Daya di Sekolah Dasar (Jakarta: Departemen 

Pendidikan Nasional 2007), 29. 
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diri secara terus-menerus dalam melaksanakan tugas-tugas 

jabatan guru.112 

Berdasarkan pada uraian  di atas yang dimaksud 

profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah seluruh 

kemampuan dan kompetensi yang ada pada seorang guru yang 

merupakan satu kesatuan dalam diri guru yang tidak dapat 

dipisah pisahkan dalam membentuk profesionalisme guru dalam 

melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

di pondok pesantren.113 

Mudlofir menegaskan bahwa indikator profesionalisme 

guru yang baik adalah: (1) memahami peserta didik secara 

mendalam; (2) merancang dan melaksanakan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran; (3) mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya; (4) memiliki 

kepribadian yang arif, bijaksana dan berwibawa; (5) memiliki 

motivasi dan kemauan yang tinggi; (6) berahlaq mulia dan dapat 

menjadi teladan; (7) guru mampu berkomunikasi dan bergaul 

dengan baik dan efektif terhadap peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, dan orang tua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar; (8) guru menguasai struktur keilmuan/mapel 

                                                           
112 Ibid., 30. 
113 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru (Jakarta: PT, Bumi 

Aksara, 2000), 5. 
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yang diajarkan dan memahami kurikulum, silabus dan RPP 

mapel yang diajarkan .114 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada dasamya merupakan suatu 

kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian 

penelitian yang sebenarnya. Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket.  

Angket merupakan alat pengumpul data yang diajukan 

pada responden dalam bentuk tertulis disampaikan secara 

langsung ke alamat responden, kantor atau tempat lain.115 

Dengan metode ini penulis ingin memperoleh data tentang 

kepemimpinan Kyai dan profesionalisme guru (variabel X) serta 

mutu pendidikan pesantren (variabel Y). Jenis angket yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu 

angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah memiliki 

altenatif jawaban (option) yang tinggal pilih oleh responden. 

Skala yang digunakan adalah skala likert yaitu skala 

yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

                                                           
114 Ali Mudlofir, Pendidik Psrofessional (Jakarta: PT Raja Grafindo, 

2013),115. 
115 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 55. 
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seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dalam penelitan ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut dengan variabel penelitian.116 

Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan 

diukur dalam penelitian ini dijabarkan menjadi indikator. 

Indikator-indikator dijadikan titik tolak untuk membuat item 

angket yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang perlu 

dijawab oleh responden, dan yang menjadi responden adalah 

semua guru Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo yang mengajar di Kulliyatul Muallimin al Islamiyah 

(KMI), yang berjumlah 200 guru.  

Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan 

atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata serta 

mempunyai nilai sebagai berikut:117 

Tabel 3.1 Skor Jawaban Item Skala Likert 

Jawaban Skor Positif Sekor Negatif 

Selalu 5 1 

Sering 4 2 

Kadang-kadang 3 3 

Hamper tidak pernah 2 4 

Tidak pernah 1 5 

 

                                                           
116 Ibid., 93. 
117 Ibid., 135. 
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Sedangkan data-data penunjang lainnya peneliti 

menggunakan dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis 

dokumen-dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.118 Dan 

dokumen yang dipilih dalam penelitian ini adalah berupa data-

data profil sekolah, data sarana dan prasarana, data keadaan 

siswa dan guru Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo, serta data-data lain yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kuantitatif peneliti menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data. Instrumen penelitian 

digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan 

demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk 

penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.119 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti ada tiga variabel yaitu 

variabel Kepemimpinan Kyai variabel profesionalisme Guru, 

dan variabel Mutu Pendidikan, jadi jumlah instrumen yang 

digunakan berjumlah tiga instrumen.   

                                                           
118 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

149. 
119 Wulansari, Penelitian Pendidikan: suatu Pendekatan Praktis dengan 

Menggunakan SPSS, 78. 
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Dari istrumen-instrumen tersebut nantinya akan 

mendapatkan data yang diperlukan. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah; 

1. a. Data tentang kepemimpinan Kyai di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo  

2. b. Data tentang profesionalisme Guru di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. 

3. c. Data tentang mutu pendidikan di Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo.  

Untuk mengumpulan data tentang Kepemimpinan Kyai 

dan profesionalisme Guru (Variabel X) dan Mutu Pendidikan 

(Variabel Y) menggunakan angket. Sedangkan untuk melihat 

baik buruknya kualitas suatu angket dapat ditinjau dari beberapa 

segi, seperti uji validitas isi/logis, uji validitas empirik, dan uji 

reliabilitas. 

 

1. Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. 

Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel 

penelitian.120 Penyusunan instrumen penelitan dilakukan 

                                                           
120Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 148. 
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berdasarkan indikator-indikator variabel penelitian dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

Tabel 3.2. Kisi-kisi Angket Kepemimpinan Kyai 

Variabel Indikator Deskripsi  Indikator  No. 

pernya 

Kepemimpinan 
Kyai.  

Mardiyah, 

Kepemimpinan 
Kyai Dalam 

Memelihara 

Budaya 
Organisasi 

Kyai memiliki 
visi misi yag 

jelas dari 

lembaga yang 
dipimpinya. 

 

Kyai memiliki visi dan misi 
yang baik dalam memimpin 

pondok pesantern 

 

Guru 

KMI 

Pondok  
Modern 

Arrisalah 

Gundik 
Slahung 

Ponorogo 

1 

Kyai memiliki visi misi 

kepemimpinan yang 

berdampak positif untuk 
pengembangan pesantren 

 

2 

Kyai mengaktualisasikan visi 

misi pesantren dalam setiap 
kegiatan pesantren 

 

3 

Kyai memiliki 
upaya untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 
guru dan 

karyawan. 

Kyai telah menyusun program 
peningkatan kesejahteraan guru 

dan karyawan secara jelas dan 

terukur 
 

4 

Kyai mampu menciptakan  

sumber pendapatan sebagai 
sumber kesejahteraan guru dan 

karyawan 

 

5 

Kyai dapat 
melaksanakan 

program 

pembelajaran 
dengan baik 

 

Kyai turut serta dalam 
melaksanakan proses belajar 

mengajar  santri di pesantren 

yang dipimpinnya  
 

6 

Kyai melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan 
kaidah dan aturan yang telah 

ditetapkan pesantren 

7 

Kyai mampu 

membimbing 
guru dan 

karyawan 

dalam 
melaksanakan 

tugas 

 
 

 

Kyai membimbing guru dan 

karyawan dalam melaksanakan 
tugasnya secara terstruktur 

8 
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Lanjutan Tabel 3.2   

 Kyai mampu 
menggerakan 

guru, staffnya 

dan segala 
sumber daya 

yang ada di 

pondok 
pesantren  

Kyai dapat mempengaruhi 
bawahannya untuk 

bekerjasama untuk mencapai 

tujuan pesantern 

 9 

Kyai dapat mempengaruhi 

bawahannya agar mempercayai 

dan mentaati semua kebijakan 
yang ditetapkanya 

10 

Kyai mampu 

menyusun 

program 
supervisi 

pendidikan 

lembaganya 
dan dapat 

melaksanakan 

dengan baik. 

Kyai menindaklanjuti hasil 

supervisi pendidikan yang 

dilakukannya 
 

 

 

11 

Kyai mampu 

berkomunikasi 

yang baik, 
mudah 

dimengerti, 

teratur, dan 
sisitematis. 

Kyai secara teratur menjalin 

kamunikasi yang baik dengan 

guru dan karyawannya 

12 

Kyai secara teratur menjalin 
kamunikasi yang baik dengan 

siswanya 

13 

Kyai memiliki 

gagasan baru 
untuk inovasi 

dan 

perkembangan 
lembaga 

pendidikannya. 

 

Kyai mempunyai gagasan baru 

untuk pengembangan 
pesantren yang dipimpinnya 

14 

Kyai mempunyai inovasi-

inovasi baru dalam 

mengembangkan pendidikan di 
pesantrenya, (dalam perekrutan 

siswa, pembangunan sarana 

prasarana dan meningkatkan 
profesionalisme guru dan 

karyawan)  

15 

Kyai meleksanakan ide-ide dan 
inovasi-inovasi yang dibuatnya 

dengan baik dan berhasil 

16 

Kyai mampu 

memberi 
motivasi dan 

inspirasi 

kepada guru, 
karyawan dan 

siswa untuk 

menjadi yang 
lebih baik 

Kyai memberi motivasi kepada 

guru dan karyawan untuk 
menjadi lebih baik secara 

berkala 

17 

Kyai memberi motivasi setiap 
saat kepada siswa untuk lebih 

giat belajar dan menjadi lebih 

baik 

18 

Kyai menjadi inspirasi bagi 
guru, karyawan dan siswanya 

19 
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Tabel 3.3. Kisi-kisi Angket Profesionalisme Guru  

Variabel indikator  Deskripsi  Indikator  No. 

pernyat 

Profesionalisme 
guru. 

Ali Mudlofir, 

Pendidik 
Psrofessional 

Memehami peserta 
didik secara 

mendalam 

Guru  mengetahui problem 
akademik dan non 

akademik siswa 

Guru 

KMI 
Pondok  

Modern 

Arrisalah 
Gundik 

Slahung 

Ponorogo 

1 

Guru mampu 
mengarahkan minat dan 

bakat yang dimiliki siswa 

2 

Merancang dan 

melaksanakan 
pembelajaran dan 

evaluasi 

pembelajaran 

Guru menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan 
karakteristik peserta didik, 

kompetensi dan materi 

ajar 

3 

Guru melaksanakan 

evaluasi proses dan hasil 

belajar secara 
berkesinambungan dengan 

berbagai metode 

 

4 

Mengembangkan 
peserta didik untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai 
potensinya 

Guru memfasilitasi siswa 
untuk mengembangkan 

berbagai potensi akademik 

5 

Memiliki 

kepribadian yang 
arif, bijaksana dan 

berwibawa 

Guru selalu bertindak 

sesuai dengan norma 
sosial dan akademik 

kependidikan 

6 

Guru selalu menampilkan 
tindakan yang didasarkan 

pada kemanfaatan siswa, 

pesantren dan masyarakat 

7 

Guru memiliki perilaku 
yang berpengaruh positif 

dan disegani oleh siswa 

8 

Memiliki motivasi 
dan kemauan yang 

tinggi 

Guru memeiliki motivasi 
yang tinggi dalam 

mendidik siswa  

9 

Guru mempunyai motivasi 

dan komitmen yang tinggi 
untuk memgembangkan 

diri menjadi guru yang 

lebih baik dan profesional 

10 

Berahlaq mulia dan 

dapat menjadi 

teladan 
 

Guru mempunyai prilaku 

sesuai dengan norma-

norma agama beriman dan 
bertaqwa 

 

11 
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Guru selalu berbuat jujur 
dan iklas dalam mendidik 

dan suka menolong 

12 

Guru memiliki perilaku 
yang dapat dijadikan 

sebagai teladan (uswatun 

hasanah) bagi siswa 

13 

Guru mampu 
berkomunikasi dan 

bergaul dengan 
baik dan efektif 

terhadap peserta 

didik, sesama 
pendidik, tenaga 

kependidikan, dan 

orang tua/wali 
peserta didik dan 

masyarakat sekitar 

Guru mampu 
bekomunikasi dengan baik 

dan efektif dengan siswa 

14 

Guru mampu 

bekomunikasi dengan baik 
dan efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga 

kependidikan 

15 

Guru menguasai 

struktur 
keilmuan/mapel 

yang diajarkan dan 

memahami 
kurikulum, silabus 

dan RPP mapel 

yang diajarkan 

Guru menguasai materi, 

struktur, konsep, dan pola 
pikir keilmuan yang 

mendukung mata 

pelajaran yang diampunya 

16 

Guru mampu 

mengembangkan materi 

pembelajaran yang 
diampu secara kreatif 

17 

 

 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Angket Mutu pendidikan Pondok 

Pesantren 

Lanjutan Tabel 3.3 

Variabel Indikator Deskripsi  Indikator  No. 

Pernyat 

Mutu 

Pendidikan 

Pesantren. 
Nanang 

Fattah, Sistem 

Manajemen 
 

Pondok Pesantren 

memiliki visi dan 

misi untuk 
meraih prestasi 

atau mutu yang 

tinggi  

Pondok pesantren 

mempunyai misi dan visi 

untuk menjadi lembaga 
pendidikan yang unggul, 

berprestasi dan kompetitif 

tinggi 
 

 

Guru 

KMI 

Pondok  
Modern 

Arrisalah 

Gundik 
Slahung 

Ponorogo 
 

1 - 3 
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Lanjutan Tabel 3.4  
 

 

 Semua personel 
Pondok Pesantren 

memiliki 

komitmen yang 
tinggi untuk 

meraih prestasi  

Kyai sebagai pemimpin 
pesantren mempunyai 

komitmen untuk memajukan 

pesantrennya 
 

 4 

Guru mempunyai komitmen 

dan motivasi untuk 

berprestasi dan 
mengembangkan diri 

 

5 

Tenaga kependidikan 
berkomitmen untuk 

berprestasi dan bekerja untuk 

menjadikan pesantren 
lembaga yang unggul  

6 

Adanya program 

peningkatan guru 
dan pengadaan 

staff sesuai 

dengan 
perkembangan 

iptek 

Pondok pesantren memiliki 

program peningkatan mutu  
dan profesionalisme  guru 

 

 
 

 

7 

Adanya kendali 

atau pengawasan  
mutu pendidikan 

yang terus 

menerus (quality 
control) 

Pondok pesantren 

mengontrol dan mengawasi 
kurikulum yang dipakai di 

pesantren 

8 

Pondok pesantren 
mengontrol dan mengawasi 

kegiatan program belajar dan 

mengajar 
 

9 

 Pondok pesantren senantiasa 

melakukan pengawasan dan 

kontrol terhadap pendidik 
dan tenaga kependidikan 

 

 

10 

Pondok pesantren senantiasa 

melakukan kontrol dan 
pengawasan terhadap sarana 

dan prasarana yang dimiliki 

pondok pesantren 

11 

Adanya 

perbaikan mutu 

yang 
berkelanjutan 

 

 
 

 

Pondok pesantren 

melakukan perbaikan mutu 

kurikulum secara 
berkelanjutan 

 

12 

Pondok pesantren 

melakukan perbaikan 
kemampuan mutu pendidik 

 13, 14 



 

78 

 

 

2. Uji coba Instrumen 

Dalam penelitian yang menggunakan metoda kuantitatif, 

kualitas pengumpulan data sangat ditentukan oleh kualitas 

instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan. Suatu 

instrumen penelitian dikatakan berkualitas dan dapat 

dipertanggungjawabkan jika sudah terbukti validitas dan 

reliabilitasnya. Pengujian intrumen ini mengunakan uji validitas 

dan uji realibilitas yaitu: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

dengan mengikuti berbagai 
program kegiatan  

Pondok pesantren 

melakukan perbaikan dan 

peningkatan  kemempuan 
tenaga kependidikan dengan 

mengikutkan berbagai 

program keahlian 

15 

Adanya 

dukungan dan 

komunikasi yang 
intensif dari 

orang tua dan 

masyarakat 

Pondok pesantren selalu 

didukung oleh orang tua dan  

masyarakat dalam setiap 
program pendidikan yang 

dilakukannya 

16, 17 

Pondok pesantren memiliki 

komunikasi yang baik dan 
intensif dengan orang tua 

siswa dan masyarakat 

18 



 

79 

 

a) Uji Validitas Isi 

Validitas isi adalah derajat dimana sebuah tes mengukur 

cakupan substansi yang ingin diukur.121 Validitas isi berkaitan 

dengan apakah item-item instrumen menggambarkan 

pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Validitas isi pada 

umumnya ditentukan oleh pertimbangan tim panel ahli dalam 

hal ini tim panel ahli adalah Dr. H. Muhammad Thoyib, M. Pd., 

Dr. Mamba’ul Ngadimah. M. Ag., Dr. Mukibat, M. Ag. Tidak 

ada formula matematis untuk menghitung dan tidak ada cara 

untuk menunjukkan secara pasti. Tetapi untuk memberikan 

gambaran suatu instrumen penelitian divalidasi dengan 

menggunakan validitas isi, pertimbangan tim panel ahli tersebut 

dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tim panel ahli pertama 

diminta untuk mengamati secara cermat semua item dalam 

instrumen penelitian yang hendak divalidasi. Kemudian diminta 

untuk mengoreksi semua item yang telah dibuat. Dan pada akhir 

perbaikan, diminta untuk memberikan pertimbangan tentang 

bagaimana inrtrumen tersebut menggambarkan cakupan isi yang 

hendak diukur. Pertimbangan tim panel ahli mencakup juga 

apakah semua aspek yang hendak diukur telah dicakup melalui 

item-item pertanyaan dalam instrumen penelitian. 

                                                           
121 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, 

123. 
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b) Uji Validitas Empirik 

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan 

berdasarkan hasil pengalaman.122 Sebuah instrumen penelitian 

dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji dari 

pengalaman. Dengan demikian syarat instrumen dikatakan 

memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui 

pengalaman, yaitu melalui sebuah uji coba. Instrumen penelitian 

ini diuji cobakan kepada 30 guru KMI Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Pomorogo.  

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan atau instrumen untuk mendapatkan 

ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti. Perhitungan 

validitas empirik instrumen kepemimpinan Kyai (X1), 

Profesionalisme guru (X2), dan mutu Pendidikan (Y) dibantu 

dengan menggunakan program SPSS Statistic Version 19. 

Cara menentukan valid atau tidaknya instrumen terhadap 

responden uji coba sebanyak 30 guru adalah dengan 

mengonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan tabel nilai 

koefisien korelasi product moment pearson pada taraf 

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,361 (df = 30-2 = 28). 

                                                           
122Maman Abdurahman, Dasar-dasar Metode Statistik untuk 

Penelitian (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 50. 
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Apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal 

dinyatakan valid dan apabila rhitung < rtabel maka soal dinyatakan 

tidak valid.123 

 

1) Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Kyai 

Variabel kepemimpinan kyai dijabarkan menjadi 27 

pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh 19 butir 

pernyataan yang tergolong valid dan 8 pernyataan yang 

dianggap gugur/tidak valid yaitu butir pernyataan 6, 8, 11, 12, 

15, 16, 17 dan 21 (lihat lampiran 4). Adapun ringkasan hasil uji 

validitas untuk instrumen Kepemimpinan Kyai terdapat pada 

tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan Kyai 

No 

Pernyataan 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,458 0,361 Valid  

2 0,455 0,361 Valid 

3 0,465 0,361 Valid  

4 0,520 0,361 Valid  

5 0,398 0,361 Valid  

6 0,133 0,361 Tidak Valid 

7 0,408 0,361 Valid  

8 0,029 0,361 Tidak Valid 

9 0,397 0,361 Valid  

10 0,377 0,361 Valid 

11 0,112 0,361 Tidak Valid 

12 0,080 0,361 Tidak Valid 

                                                           
123Sugiyono, Metode Penelitian, 178-179. 
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Lanjutan Tabel 3.5   

13 0,397 0,361 Valid  

14 0,559 0,361 Valid  

15 0,011 0,361 Tidak Valid 

16 0,339 0,361 Tidak Valid 

17 0,206 0,361 Tidak Valid 

18 0,448 0,361 Valid  

19 0,487 0,361 Valid  

20 0,407 0,361 Valid  

21 0,016 0,361 Tidak Valid 

22 0,455 0,361 Valid  

23 0,369 0,361 Valid  

24 0,384 0,361 Valid  

25 0,448 0,361 Valid  

26 0,447 0,361 Valid 

27 0,464 0,361 Valid  

 

2) Uji Validitas Instrumen Profesionalisme Guru  

Variabel profesionalisme guru dijabarkan menjadi 23 

pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh 17 butir 

pernyataan yang tergolong valid dan 6 pernyataan yang 

dianggap gugur/tidak valid yaitu butir pernyataan 1, 5, 8, 14, 20 

dan 23 (lihat lampiran 4). Adapun ringkasan hasil uji validitas 

untuk instrumen profesionalisme guru terdapat pada tabel 3.6 

berikut: 
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Tabel 3.6 Hasil Uji Validitas Instrumen Profesionalisme Guru 

No 

Pernyataan 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,256 0,361 Tidak Valid 

2 0,452 0,361 Valid 

3 0,409 0,361 Valid 

4 0,418 0,361 Valid 

5 0,170 0,361 Tidak Valid 

6 0,396 0,361 Valid 

7 0,407 0,361 Valid 

8 0,276 0,361 Tidak Valid 

9 0,455 0,361 Valid 

10 0,535 0,361 Valid 

11 0,385 0,361 Valid 

12 0,379 0,361 Valid 

13 0,681 0,361 Valid 

14 0,330 0,361 Tidak Valid 

15 0,492 0,361 Valid 

16 0,507 0,361 Valid 

17 0,429 0,361 Valid 

18 0,533 0,361 Valid 

19 0,442 0,361 Valid 

20 0,183 0,361 Tidak Valid 

21 0,587 0,361 Valid 

22 0,655 0,361 Valid 

23 0,192 0,361 Tidak Valid 
 

3) Uji Validitas Instrumen Mutu Pendidikan 

Variabel mutu pendidikan dijabarkan menjadi 24 

pernyataan. Setelah dilakukan uji validitas diperoleh 18 butir 

pernyataan yang tergolong valid dan 6 pernyataan yang 

dianggap gugur/tidak valid yaitu butir pernyataan 4, 9, 10, 14, 
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20 dan 23 (lihat lampiran 4). Adapun ringkasan hasil uji validitas 

untuk instrumen mutu pendidikan terdapat pada tabel 3.7 

berikut: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Instrumen Mutu Pendidikan 

No 

Pernyataan 

Rhitung Rtabel Keterangan 

1 0,443 0,361 Valid  

2 0,471 0,361 Valid  

3 0,570 0,361 Valid  

4 0,276 0,361 Tidak Valid 

5 0,591 0,361 Valid  

6 0,582 0,361 Valid  

7 0,606 0,361 Valid  

8 0,565 0,361 Valid 

9 0,351 0,361 Tidak Valid 

10 0,169 0,361 Tidak Valid 

11 0,568 0,361 Valid  

12 0,627 0,361 Valid  

13 0,563 0,361 Valid  

14 0,024 0,361 Tidak Valid 

15 0,718 0,361 Valid  

16 0,589 0,361 Valid  

17 0,420 0,361 Valid  

18 0,750 0,361 Valid  

19 0,603 0,361 Valid  

20 0,290 0,361 Tidak Valid 

21 0,600 0,361 Valid  

22 0,452 0,361 Valid  

23 0,260 0,361 Tidak Valid  

24 0,539 0,361 Valid  
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a. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat mempunyai taraf kepercayaan 

yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. 

Maka pengertian reliabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.124 Selanjutnya nilai alpha dikonsultasikan 

dengan tabel r product moment, jika nilai alpha lebih besar maka 

konstruk pernyataan yang merupakan dimensi variabel adalah 

reliabel.125 Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen 

peneliti berpedoman pada pendapat Suharsimi126 sebagaimana 

terdapat pada tabel 3.8 berikut: 

Tabel 3.8 Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 

0,00 – 0,200 Sangat Rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,400 – 0,600 Cukup  

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,800– 1,000 Sangat tinggi 

   

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing 

variabel dengan menggunakan bantuan aplikasi komputer SPSS 

                                                           
124Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2000), 86. 
125Ibid., 112.  
126Ibid.,75. 
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Statistics version 19 diperoleh data sebagaimana terdapat pada 

tabel 3.9 berikut: 

Tabel 3.9 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No Variabel Conbach Alpha Keterangan 

1 Kepemimpinan Kyai 

(X1) 

0,660 Reliabel 

2 Profesionalisme Guru 

(X2) 

0,848 Reliabel 

3 Mutu Pendidikan (Y) 0,894 Reliabel 

1) Instrumen Kepemimpinan Kyai memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0,660 > 0,361 sehingga instrumen 

dikatakan reliabel dengan tingkat keterandalan tinggi.  

2) Instrumen Profesionalisme Guru memiliki koefisien 

reliabilitas sebesar 0,848 > 0,361 sehingga instrumen 

dikatakan reliabel dengan tingkat keterandalan sangat 

tinggi.  

3) Instrumen mutu pendidikan memiliki koefisien reliabilitas 

0,894 > 0,361 sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan 

tingkat keterandalan sangat tinggi. 

 

E. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian  

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo tahun 2017/2018. Adapun alasan 

peneliti mengadakan penelitian di tempat tersebut adalah: 
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a. Beberapa tahun ini Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, baik dari jumlah siswanya yang membeludak dan 

pembangunan sarana prasarana yang cukup signifikan, dan 

banyaknya lulusan yang diterima di perguruan tinggi baik 

dalam negeri maupun luar negeri. 

b. Berkaitan dengan profesionalisme guru Pondok Modern 

Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo memeliki banyak 

guru yang tersertifikasi profesional dan banyak guru 

lulusan dari perguruan tinggi dalam negri maupun luar 

negeri. 

c. Adanya kontrol mutu, baik mutu guru, mutu pendidikan, 

mutu kegiatan dan mutu lulusan. 

d. Dari segi kepemimpinan Pondok Modern Arrisalah Gundik 

Slahung Ponorogo mempunyai Kyai yang mempunyai 

motivasi dan inovasi yang tinggi dalam memejukan dan 

meningkatkan mutu pesantrenya. Disegani dan 

berkarismatik. 

2. Populasi  

Dalam suatu penelitian, yang dimaksud populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
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kesimpulannya.127 Populasi dalam penelitian merupakan 

merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti 

menurut Sugiyono “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.128” Pendapat di 

atas menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menentukan 

populasi.  

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa populasi adalah keseluruhan objek/subjek yang akan 

diteliti yang nantinya akan digeneralisasikan untuk ditarik 

kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.  

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

seluruh guru KMI Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung 

Ponorogo yang berjumlah 200 orang. 

3. Sampel  

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin 

diteliti oleh peneliti. Menurut Sugiyono “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.129” Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi 

                                                           
127 Siswono, Penelitian Pendidikan Matematika (Surabaya: Unesa University 

Press, 2009), 44. 
128 Sugiyono, Metode Penelitian, 80. 
129 Ibid., 81. 
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yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus 

menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-

pertimbangan yang ada. Menurut Sugiyono dinyatakan sample 

(sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi  

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu.130 Margono menyatakan bahwa  sample 

random sampling adalah teknik untuk mendapatkan  sampel 

yang langsung dilakukan pada unit sampling.131  

Menurut Arikunto mengatakan bahwa “apabila 

subjeknya kurang dari seratus, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitianya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah 

subjek besar, dapat diambil antara 10-15% atau 15-25% atau 

lebih.132” Pendapat tersebut sesuai menurut Roscoe dalam 

Sugiyono “ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah 

antara 30 sampai dengan 500”.133 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah random sampel yaitu mengambil 40% dari semua guru 

KMI Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo 

                                                           
130 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Alfa Beta Bandung, 2001), 57. 
131 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rieneke Cipta, 

2009), 126. 
132 Suharsismi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2006), 112. 
133 Sugiyono, Metode Penelitian, 90. 
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tahun 2017/2018 yang berjumlah 200 guru. Dengan demikian 

sampel keseluruhan berjumlah 80 guru.  

 

F. Tahap-tahap Penelitian. 

1. Langkah-langkah yang Ditempuh dan Teknik 

Pengumpulan Data 

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam 

penelitian ini mengikuti pendapat Uhar Suharsaputra 

sebagaimana berikut:134 

a. Menentukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti, 

b. Mengkaji teori/generalisasi empiris dan memilih proposisi 

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, 

c. Menentukan konsep-konsep dan atau variabel-variabel, 

d. Menentukan desain penelitian serta hipotesis, 

e. Menjabarkan konsep/variabel menjadi operasional, 

f. Menentukan indikator-indikator konsep/variabel, 

g. Membuat instrumen penelitian, 

h. Mengumpulkan data, menganalisis, dan menyimpulkan, 

i. Melaporkan. 

 

 

                                                           
134Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Tindakan (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 56. 
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2. Kualifikasi dan Jumlah Petugas yang Terlibat dalam 

Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan 

pengumpulan data secara mandiri. Peneliti menemui responden 

secara langsung, menyampaikan maksud dan tujuan penelitian, 

membagi lembar angket/kuesioner, menjelaskan cara pengisian 

angket, dan menarik kembali hasil pengisian angket setelah diisi 

oleh responden. Jadi penelitian ini tidak melibatkan 

petugas/orang lain dalam proses pengumpulan data. 

 

G. Analisis Data. 

Setelah data hasil penelitian dikumpulkan oleh peneliti 

(tentunya dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan 

data), langkah selanjutnya yang dapat dilakukan oleh peneliti 

adalah bagaimana menganalisis data yang telah diperoleh tadi. 

Langkah ini diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah 

untuk mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah 

dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah 

yang berkaitan dengan kegiatan penelitian baik berkaitan 

dengan deskripsi data maupun untuk membuat induksi atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi (parameter) 
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berdasarkan data yang diperoleh dari sampel (statistik).135 

Dalam hal ini, peneliti melakukan langkah teknik analisa data.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

teknis analisis data regresi sederhana dan regresi berganda 

dengan bantuan SPSS Windows versi 19. Adapun tahap 

pelaksananan analisis meliputi: (1) analisis deskriptif; (2) uji 

persyaratan analisis; (3) uji hipotesis. 

 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengorganisasi 

data, menyajikan, dan menganalisis data. Cara untuk 

menggambarkan data adalah dengan melalui teknik statistik 

seperti membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau 

grafik. Penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan 

program SPSS Statistics Version 19, yang mana akan dibahas 

mengenai harga rerata (mean), standar deviasi (SD), median 

(Me), modus (Mo), range, nilai maksimum, dan nilai minimum, 

yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. 

Mean merupakan jumlah dari keseluruhan angka yang 

ada, dibagi dengan banyaknya angka tersebut. Median (Me) 

merupakan suatu nilai atau suatu angka yang membagi suatu 

                                                           
135 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 93-94. 
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distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar. Modus 

(Mo) merupakan suatu nilai yang mempunyai frekuensi paling 

banyak.136 

Penetapan jumlah kelas interval, rentang data, dan 

panjang kelas menurut Retno Widyaningrum ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut: 137 

a. Jumlah kelas = 1 + 3,322 log n, dengan n adalah jumlah 

responden penelitian. 

b. Rentang data = data terbesar – data terkecil. 

c. Panjang kelas = rentang data: jumlah kelas interval. 

Diagram histogram dibuat untuk menyajikan data hasil 

penelitian. Histogram ini dibuat berdasarkan data frekuensi yang 

telah ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk 

menentukan kategori tinggi, sedang, dan rendah dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan patokan sebagai 

berikut: 

Mx + 1. SDx = kategori tinggi 

Mx – 1. SDx = kategori rendah 

Antara Mx + 1. SDx sampai Mx – 1. SDx = kategori sedang 

Keterangan  : 

                                                           
136Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 

2015), 50-63. 
137Ibid., 16-17. 
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Mx   = Rata-Rata (Mean) 

SDx  = Standar Deviasi 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan analisis regresi ada beberapa asumsi 

residual/error yang harus dipenuhi, diantaranya:138 

a. Residual/error berdistribusi normal (jika asumsi ini tidak 

terpenuhi maka kesimpulan dari hasil uji signifikansi pada 

model menjadi tidak valid). 

b. Residual/error mempunyai varians yang sama (jika tidak 

sama akan terjadi Heteroskedastivity). 

c. Antar Residual/error tidak saling berkolerasi (jika 

berkolerasi akan terjadi Autocorrelation). 

d. Antar variabel bebas (x) harus saling independen (jika ada 

korelasi maka akan terjadi Multicollinierity). 

Beberapa uji asumsi yang akan diuji sebelum melakukan analisis 

regresi adalah sebagai berikut: 

 

a. Uji Normalitas 

Sebelum menggunakan rumus statistika kita perlu 

mengetahui asumsi yang digunakan dalam penggunaan rumus. 

                                                           
138Andhita Dessy Wulansari, Statistika Parametrik Terapan untuk Penelitian 

Kuantitatif (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 131. 
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Dengan mengetahui asumsi dasar dalam menggunakan rumus 

nantinya, maka peneliti bisa lebih bijak dalam penggunaannya 

dan penghitungannya. Peneliti diwajibkan melakukan uji 

asumsi/persyaratan tersebut agar dalam penggunaan rumus 

tersebut dan hasil yang kita dapatkan tidak menyimpang dari 

ketentuan yang berlaku. Uji persyaratan ini berlaku untuk 

penggunaan rumus parametrik yang datanya diasumsikan 

normalitas.139 

Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan 

program SPSS Statistics Version 19. Selanjutnya untuk 

mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-masing variabel 

normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan probobilitas 

atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika probabilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal. 

Namun jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka distribusi 

datanya tidak normal.140 

 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan uji kelinieran garis regresi. 

Digunakan pada analisis regresi linier sederhana dan analisis 

                                                           
139Retno Widyaningrum, Statistik Edisi Revisi (Ponorogo: STAIN 

Ponorogo Press, 2009), 203. 
140 Wulansari, Statistika Parametrik, 55. 
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regresi linier ganda. Uji linieritas dilakukan dengan cara mencari 

model garis regresi dari variabel independen X terhadap variabel 

dependen Y. Berdasarkan model garis regresi tersebut, dapat 

diuji linieritas garis regresinya.141 

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, peneliti 

juga memanfaatkan program SPSS Statistics Version 19. 

Selanjutnya apabila P-value lebih besar dari alpha 0,05 maka 

garis regresi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y linier.142 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji 

mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi 

yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas 

dan jika variannya tidak sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil 

output SPSS melalui grafik scatterplot antara Z prediction 

(ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil 

                                                           
141Ibid., 55-57. 
142Ibid., 61. 
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prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) merupakan variabel 

terikat (sumbu Y = Y prediksi – Y riil).143 

Dasar Analisis:144 

1) Ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. 

Untuk mempercepat perhitungan, peneliti juga memanfaatkan 

program SPSS Statistics Version 19. 

 

d. Uji Multikolinieritas 

Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel 

bebas/independen variable (x1, x2, x3, x4,....., xn), dimana akan 

diukur tingkat asosiasi (keeratan) hubungan antar variabel bebas 

tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas (x1 

                                                           
143Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus Dilengkapi Contoh Penelitian 

Bidang Ekonomi (Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 125. 
144Ibid.,140. 
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dan x2, x2 dan x3, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar dari 

0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas 

lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r ˂  0,60). Dalam menentukan 

ada tidaknya multikolinieritas dapat menggunakan cara sebagai 

berikut:145 

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang 

dibenarkan secara statistik (ɑ) 

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflansi 

penyimpangan baku kuadrat. Nilai tolerance (ɑ) dan 

variance inflation factor (VIF) dapat dicari dengan 

menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut: 

Besar nilai tolerance (ɑ): ɑ = 1/VIF 

Besar nilai variance inflation factor (VIF): VIF = 1/ ɑ 

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika: ɑ hitung < ɑ 

dan VIF hitung > VIF. Variabel bebas tidak mengalami 

multikolinieritas jika: ɑ hitung > ɑ dan VIF hitung < VIF.146 

Untuk pengujian uji multikolinieritas peneliti menggunakan 

aplikasi SPSS Statistics Version 19. 

 

 

                                                           
145Ibid., 121-122. 
146Ibid., 132 
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3. Uji Hipotesis 

a) Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji 

hipotesis ke-1 dan ke-2, yaitu pengaruh variabel kepemimpinan 

kyai (X1) terhadap mutu pendidikan pesantren (Y) dan pengaruh 

profesionalisme guru (X2) terhadap mutu pendidikan pesantren 

(Y). Peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistic Version 

19 untuk mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan 

keputusan output SPSS adalah sebagai berikut:147 

1) Cara 1: Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika 

Sig < 0,05 maka Ho ditolak. 

2) Cara 2: Jika -ttabel < thung < ttabel maka Ho diterima 

dan jika thitung< -ttabel atau thitung < -ttabel maka Ho ditolak. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi 

sederhana menunjukkan Ho ditolak maka artinya ada penggaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat sehingga perlu 

analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat output 

SPSS tabel anova B. Untuk mengetahui berapa besar persentase 

variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu dengan 

cara mengalikan R square dengan 100%. 

                                                           
147 V Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2014), 48. 
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b) Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji 

hipotesis ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh antara kedua 

variabel bebas yaitu variabel Kepemimpinan Kyai (X1) dan 

Profesionalisme Guru (X2) secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat yaitu terhadap Mutu Pendidikan pesantren (Y). 

Peneliti menggunakan program IBM Statistic Version 19 untuk 

mengolah data. Adapun langkah- langkah pengambilan 

keputusan output SPSS adalah sebagai berikut:148 

1) Cara 1: Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 

maka Ho ditolak. 

2) Cara 2: Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan jika Fhitung 

> Ftabel maka Ho ditolak. 

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi ganda 

menunjukkan Ho ditolak maka artinya ada pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat 

sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel Anova 

B. Untuk mengetahui berapa besar persentase variabel terikat 

                                                           
148 Ibid., 154. 
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dipengaruhi variabel bebas secara bersama-sama yaitu dengan 

cara mengalikan R square dengan 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Modern Arrisalah 

Gundik Slahung Ponorogo, dan fokus penelitiannya ditingkat 

pendidikan KMI (Kulliyatul Muallimin al Islamiyah) yang 

setingkat dengan SMP dan SMA dan sistem pendidikan KMI 

adalah sistem pendidikan  yang menginduk ke Pondok Modern 

Darussalam Gontor Ponorogo yang tidak diragukan lagi 

kualitasnya, 

Pondok Modern Arrisalah didirikan oleh Drs. K.H. 

Muhammad Ma’shum Yusuf, seorang Kyai yang karismatik dan 

visioner  dalam memimpin pesantrennya sehingga dapat 

mengembangkan Pondok Modern Arrisalah menjadi lembaga 

pendidikan yang mampu bertahan dan bersaing di era globalisasi 

ini baik secara nasional maupun internasional. Selain 

kepemimpinan yang baik Pondok Modern Arrisalah memiliki 

guru-guru yang berkualitas baik lulusan dalam negeri maupun 

luar negeri. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan data 

variabel Mutu Pendidikan (Y), data variabel Kepemimpinan 

Kyai (X1), dan data variabel Profesionalisme Guru (X2) dapat 

dilihat pada lampiran (angket setelah uji coba). Deskripsi data 

pada masing-masing variabel diperoleh berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan. Pada bagian ini data dari masing-masing 

variabel yang berupa nilai rerata (mean), nilai tengah (median), 

modus (mode), dan standar deviasi (SD) akan digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel X terhadap Y. 

Selain itu, akan disajikan tabel distribusi frekuensi setiap 

variabel dan dilanjutkan dengan penentuan kecenderungan 

masing-masing variabel. Deskripsi dari masing-masing variabel 

dapat dirinci sebagai berikut:  

 

1. Statistik Deskriptif Mutu Pendidikan 

Data mengenai mutu pendidikan diperoleh dari angket 

yang terdiri dari 18 butir pernyataan. Skor yang diberikan pada 

setiap butir maksimal lima dan minimal satu. Data penelitian 

diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS Statistics 

Version 19, hasil analisis deskriptif variabel mutu pendidikan 

memiliki skor tertinggi sebesar 90, skor terendah sebesar 45, 

mean sebesar 72,51, median sebesar 73,00, modus sebesar 70, 
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dan standar deviasi sebesar 1,210 (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 9). Adapun langkah-langkah menyusun 

tabel distribusi frekuensi variabel mutu pendidikan dapat dilihat 

pada lampiran 9. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel 

mutu pendidikan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Mutu Pendidikan 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 45-50 1 1,3 

2 51-56 9 11,3 

3 57-62 6 7,5 

4 63-68 7 8,8 

5 69-74 25 31,3 

6 75-80 10 12,5 

7 81-86 10 12,5 

8 87-92 12 15,0 

 Jumlah 80 100,0 

 

Tabel 4.1 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Batang Frekuensi Mutu Pendidikan 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa mutu 

pendidikan memiliki skor tertentu yaitu dengan melihat rentang 

skor, namun belum dapat diketahui berapa banyak mutu 

pendidikan tinggi, sedang, dan rendah sehingga perlu 

pengkategorian empiris. Caranya adalah dengan 

membandingkan nilai rata-rata angket dan nilai rata-rata ideal 

maka dapat diketahui kecenderungan skor variabel mutu 

pendidikan, perhitungannya dengan mengetahui skor tertinggi 

dan skor terendah. 
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Tabel 4.2 Kategori Mutu Pendidikan 

No Rentang Skor Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 45-59,5 12 15,0 Rendah 

2 60-74,5 36 45,0 Sedang 

3 75-90 32 40,0 Tinggi 

 Jumlah 80 100,0  

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 

 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel mutu 

pendidikan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.2 Diagram Batang Kategori Mutu Pendidikan 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa mutu 

pendidikan yang mempunyai kecenderungan tinggi sebanyak 

40% atau 32 guru. Sedangkan  yang mempunyai mutu 
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pendidikan sedang sebanyak 45% atau 36 guru. Dan sisanya 

yang mempunyai tingkat mutu pendidikan yang rendah 

sebanyak 15% atau 12 guru. Dengan melihat kecenderungan 

skor pada variabel mutu pendidikan, dapat dikatakan untuk 

variabel mutu pendidikan di Pondok Modern Arrisalah 

Ponorogo termasuk kategori sedang. 

Dari olah data katagori mutu pendidikan diatas adalah 

sedang, Menurut mulyasa beberapa faktor yang menyebabkan 

mutu pendidikan lambat dalam berkembang diantaranya adalah: 

1) Sumber daya manusia yang belum memadai. 2) System 

pendidikan yang menitikberatkan pada kuantitas dari pada 

kualitas pendidikan. 3) Kurikulum yang tidak. 4) Kinerja guru 

yang lebih mementingkan pada tuntutan administratif dari pada 

menciptakan pembelajaran yang unggul dan bermutu. 5) 

Perubahan berbagai kebijakan dan kurikulum belum mampu 

menjawab kualitas proses dan lulusan. 6) Peningkatan anggaran 

belum mempunyai dampak yang signifikan pada peningkatan 

kualitas kinerja guru dan budaya belajar siswa. 7) Pelaksanaan 

standar nasional pendidikan belum didukung system yang 

memadai, kultur dan kinerja, serta budaya belajar secara 
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komprehensif. 8) Pendidikan belum didesain untuk mencetak 

manusia yang benar, adil, jujur dan bermartabat.149 

 

2. Statistik Deskriptif Kepemimpinan Kyai 

Data tentang kepemimpinan kyai diperoleh dari angket 

yang terdiri dari 19 butir pernyataan. Skor yang diberikan pada 

setiap butir maksimal lima dan minimal satu. Data penelitian 

diolah menggunakan bantuan komputer program SPSS Statistics 

Version 19, hasil analisis deskriptif variabel kepemimpinan kyai 

memiliki skor tertinggi sebesar 95, skor terendah sebesar 50, 

mean sebesar 78,21, median sebesar  77,00, modus sebesar 95, 

dan standar deviasi sebesar 11,23 (data selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 9). Adapun langkah-langkah menyusun 

tabel distribusi frekuensi variabel kepemimpinan kyai dapat 

dilihat pada lampiran 9. Adapun tabel distribusi frekuensi 

variabel kepempinan kyai adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Dedi Mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 16-22. 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Kepemimpinan Kyai 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 50-55 1 1,3 

2 56-61 2 2,5 

3 62-67 12 15,0 

4 68-73 8 10,0 

5 74-79 22 27,5 

6 80-85 6 7,5 

7 86-91 16 20,0 

8 92-97 13 16,3 

 Total 80 100,0 

 

Selanjutnya tabel 4.3 dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram batang sebagai berikut: 

   

Gambar 4.3 Diagram Batang Frekuensi Kepemimpinan Kyai 
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Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui kepemimpinan 

kyai yang memiliki skor tertentu yaitu dengan melihat rentang 

skor, namun belum dapat diketahui berapa banyak 

kepemimpinan kyai yang tinggi, sedang dan rendah sehingga 

perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan 

membandingkan nilai rata-rata angket dan nilai rata-rata ideal 

maka dapat diketahui kecendrungan skor variabel 

kepemimpinan kyai, perhitungannya dengan mengetahui skor 

tertinggi dan terendah. 

Tabel 4.4 Kategori Kepemimpinan Kyai 

No Rentang 

Skor 

Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 50-64,5 11 13,8 Rendah 

2 65-79,5 34 42,5 Sedang 

3 80-95 35 43,8 Tinggi 

 Jumlah 80 100,0  

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 

 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel 

kepemimpinan kyai dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.4 Diagram Batang kategori Kepemimpinan Kyai 

 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa persepsi 

guru tentang kepemimpinan kyai yang tinggi sebanyak 43,8% 

atau 35 guru. Sedangkan persepsi guru tentang kepemimpinan 

kyai yang sedang sebanyak 42,5% atau 34 guru. Dan persepsi 

guru tentang kepemimpinan kyai yang rendah sebanyak 13,8% 

atau 11 guru. Dengan melihat kecendrungan skor pada variabel 

kepemimpinan kyai, dapat dikatakan untuk variabel 

kepemimpinan kyai di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 
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Dari uraian tersebut diatas kepemimpinan kyai 

dikatagorikan tinggi Menurut Davis ada empat faktor yang 

menyebabkan kepemimpinan itu baik yaitu:(1) kecerdasan: 

seorang pemimpin harus mempunyai kecerdasan yang melebihi 

para anggotanya; (2) kematangan dan keluasan sosial(Social 

manutary and breadth): seorang pemimpin biasanya memiliki 

emosi yang stabil, matang, memiliki aktivitas dan pandangan 

yang ckup matang; (3) motivasi dalam dan dorongan prestasi 

(Inner motivation and achievement drives): dalam diri seorang 

pemimpin harus mempunyai motivasi dan dorongan untuk 

mencapai suatu tujuan; (4) hubungan manusiawi: pemimpin 

harus bisa mengenali dan menghargai para anggotanya Menurut 

Greece, di dalam suatu organisasi, hubungan antara bawahan 

dengan pimpinan bersifat saling mempengaruhi.150 

 

3. Statistik Deskriptif Profesionalisme Guru 

Data mengenai profesionalisme guru diperoleh dari 

angket yang terdiri dari 18 butir pernyataan. Skor yang diberikan 

pada setiap butir maksimal lima dan minimal satu. Dari hasil 

                                                           
150 Davis, Keith, Organizational Behavior – Human Behavior at Work 13th 

Edition (New Delhi: Mcgraw Hill Company, 2010), 40. 
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analisis deskriptif variabel profesionalisme guru memiliki skor 

tertinggi sebesar 85, skor terendah sebesar 67, mean sebesar 

75,45, median sebesar 76,00, modus sebesar 75, dan standar 

deviasi sebesar 4,260 (data selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 9). Adapun langkah-langkah menyusun tabel distribusi 

frekuensi variabel profesionalisme guru dapat dilihat pada 

lampiran 9. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel 

profesionalisme guru adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Profesionalisme Guru 

No Interval Skor Frekuensi Persentase (%) 

1 67-68 1 1,3 

2 71-72 1 1,3 

3 73-74 3 3,8 

4 75-76 15 18,8 

5 77-78 19 23,8 

6 79-80 17 21,3 

7 81-82 17 21,3 

8 83-84 7 8,8 

 Total 80 100,0 

 

Selanjutnya tabel 4.5 dapat digambarkan dalam bentuk 

diagram batang sebagai berikut: 
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Gambar 4.5 Diagram Batang Frekuensi Profesionalisme Guru 

 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui profesionalisme 

guru yang memiliki skor tertentu yaitu dengan melihat rentang 

skor, namun belum dapat diketahui berapa banyak 

profesionalisme guru yang tinggi, sedang, dan rendah sehingga 

perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan 

membandingkan nilai rata-rata angket dan nilai rata-rata ideal 

maka dapat diketahui kecenderungan skor variabel 

profesionalisme guru, perhitungannya dengan mengetahui skor 

tertinggi dan terendah. 
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Tabel 4.6 Kategori Profesionalisme Guru 

No Rentang Skor Frekuensi Frekuensi% Kategori 

1 50-61,5 2 2,5 Rendah 

2 62-72,5 29 36,3 Sedang 

3 73-85 49 61,3 Tinggi 

 Jumlah 80 100,0  

Sumber: Data Primer yang telah diolah. 

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel 

profesionalisme guru dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Diagram Batang Kategori ProfesionalismeGuru 

 

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa persepsi 

guru tentang profesionalisme guru yang tinggi sebanyak 61,3% 

atau 49 guru. Sedangkan persepsi guru tentang profesionalisme 
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guru yang sedang sebanyak 36,3% atau 29 guru. Dan persepsi 

guru tentang profesionalisme guru yang rendah sebanyak 2,5% 

atau 2 guru. Dengan melihat kecendrungan skor pada variabel 

profesionalisme guru di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo 

termasuk kategori tinggi. 

Dari uraian tersebut diatas profesionalisme guru 

dikatagorikan tinggi menurut Kunandar Secara umum ada dua 

faktor yang menyebabkan profesionalisme guru itu baik, yaitu 

faktor internal dari dalam dan faktor eksternal dari luar guru itu 

sendiri. Adapun dari faktor internal adalah: (1) latar belakang 

pendidikan; (2) pengalaman mengajar; (3) Keadaan kesehatan 

guru; (4) Keadaan kesejahteraan ekonomi guru. Faktor eksternal 

adalah: (1) sarana pendidikan; (2) kedisiplinan kerja di sekolah; 

(3) pengawasan pimpinan.151 

 

C. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov yang dihitung dengan program SPSS 

statistic version 19 pada taraf signifikan sebesar 5%. 

                                                           
151 Kunandar, Guru Profesional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

50. 
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Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas yaitu jika 

> 0,05 maka data normal dan jika < 0,05 maka data tidak normal. 

Berdasarkan harga koefisien probabilitas (sig) untuk 

kepemimpinan kyai sebesar 0,456, profesionalisme guru sebesar 

0,507, dan mutu pendidikan sebesar 0,606. Dengan demikian 

data berdistribusi normal karena nilai p > 0,05. Hasil uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

No Variabel KS-Z p(sig) Keterangan 

1 Kepemimpinan kyai(X1) 0,856 0,456 Normal 

2 Profesionalisme guru (X2) 0,823 0,507 Normal 

3 Mutu Pendidikan (Y) 0,763 0,606 Normal 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah ada 

hubungan secara linier antara variabel bebas (X) dengan variabel 

terikat (Y). Data diolah menggunakan bantuan program 

komputer SPSS statistic version 19. Pengambilan keputusan 

melihat kriteria nilai F hitung < F tabel untuk Kepemimpinan 

kyai (X1) (1,002 < 1,710) dan Profesionalisme guru  (X2) (1,017 

< 1,830) pada taraf sgnifikan 5%. Selain itu, berdasarkan data 

yang diperoleh diketahui bahwa P value untuk garis regresi X1 

terhadap Y adalah 0,484 dan P value untuk X2 terhadap Y adalah 

0,450 dan keduanya lebih besar dari 0,05 maka gagal tolak H0, 
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artinya garis regresi X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y linier dan 

memungkinkan untuk menggunakan analisis regresi. Uji 

linieritas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Linieritas 

No Variabel Bebas Df F  F0,05 P(Sig) keterangan 

1 Kepemimpinan 

kyai(X1) 

27-51 1,002 1,710 0,484 Linier  

2 Profesionalisme guru 

(X2) 

15-63 1,017 1,830 0,450 Linier  

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut 

terjadi homoskedastisitas dan jika variannya tidak sama/berbeda 

disebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homokedastisitas, atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Untuk mempermudah, peneliti 

menggunakan bantuan program komputer SPSS statistic version 

19. Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
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heteroskedastisitas dalam model regresi maka perhatikan grafik 

di bawah ini: 

 

Sumber: Data Output SPSS (data diolah) 

Grafik 4.7Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui 

keeratan hubungan antar variabel bebas dengan menggunakan 

bantuan program komputer SPSS statistic version 19. 

Pengambilan keputusan melihat kriteria nilai koefisien korelasi. 

Nilai tolerence semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan 

nilai VIF kurang dari 10,0. Dalam penelitian ini keeratan 
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hubungan antara variabel bebas sebesar 0,353 atau tidak 

melebihi 0,600. Dengan demikian tidak terjadi multikolinieritas 

karena tidak melebihi 0,600, yang berarti tidak ada hubungan 

sempurna antar variabel bebas sehingga regresi ganda dapat 

dilanjutkan. Hal ini karena koefisien regresi yang dihasilkan 

oleh analisis regresi berganda menjadi sangat kuat sehingga 

dapat memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji 

multikolinieritas adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Multikolinieritas 

No Variabel bebas X1 X2 VIF Keterangan 

1 Kepemimpinan kyai(X1) 1 0,535 1,869 Tidak terjadi 

multikolinieritas 2 Profesionalisme guru (X2) 0,535 1 1,869 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 

 

D. Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan 

masalah. Oleh sebab itu hipotesis harus diuji kebenaran 

empiriknya. Pengujian hipotesis ke 1 dan hipotesis ke 2 dalam 

penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan 

membandingkan t hitung dengan t tabel, sedangkan pengujian 

hipotesis ke 3 menggunakan analisis regresi ganda dengan 

membandingkan F hitung dengan F tabel. Adapun hasil dari uji 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 



 

121 

 

1. Pengujian Hipotesis ke 1 

Pengujian hipotesis ke 1 yaitu menguji apakah ada 

pengaruh positif antara kepemimpinan kyai terhadap mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo termasuk 

kategori sedang. Untuk menguji hipotesis tersebut digunakan uji 

regresi sederhana. Uji regresi sederhana digunakan karena untuk 

mencari pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Selain itu, ada hubungan linier antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat sehingga analisisnya menggunakan 

analisis regresi linier. Data diolah dengan bantuan program 

komputer SPSS statistic version 19. Berikut adalah tabel 

ringkasan hasil regresi sederhana: 

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X1-Y) 

Sumber Koefisien R r2 T t0,05 P Ket. 

Kepemimpin

an Kyai 

4,237 

0,873 

0,906 0,820 18,879 1,664 0,000 H0 

diolak 

 

a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat digunakan 

untuk melakukan pengujian hipotesis ke 1, yaitu dengan 

perhitungan menggunakan program SPSS statistic version 19 

didapatkan besarnya konstanta (K) = 4,237 dan nilai koefisien 

regresi (a) = 0,873, sehingga persamaan regresi linier 

sederhananya sebagai berikut: 
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Y = a +bX1 = nilai konstanta + nilai X1 

 = 4,237 + 0,873 

Persamaan tersebut menunjukkan  bahwa nilai koefisien 

bernilai positif sebesar 0,873 yang berarti jika nilai 

kepemimpinan kyai(X1) meningkat 1 poin maka nilai mutu 

pendidikan (Y) akan meningkat sebesar 0,873 poin. 

 

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

Tabel 4.11. Hasil Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

(X1-Y) 

Mode 1 R R Square Adjusted R Square Std. Error of 

the Estimate 

1 , 906a ,820 ,818 4,616 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

statistic version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi 

sebesar 0,873. Harga koefisien (r) sebesar 0,906 dan koefisien 

determinasi (r2) sebesar 0,820. Hal ini menunjukkan bahwa 

mutu pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo 82% 

ditentukan oleh variabel kepemimpinan kyai. Sedangkan 18% 

variabel mutu pendidikan ditentukan variabel lain baik internal 

maupun eksternal seperti kepemimpinan partisipansif, 

pengalokasian dana, inovasi, kreatif,  produktif, dan komitmen 

yang jelas.  
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c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana 

Tabel 4.12. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (X1-Y) 

T Uji t(0,05) F  Uji f (1:78) 

18,879 1,664 356,412 3,960 

 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberartian variabel kepemimpinan 

kyai terhadap mutu pendidikan. Uji signifikansi menggunakan 

uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 18,879 sedangkan 

nilai ttabel sebesar 1,664 pada taraf signifikansi 5% maka 18,877> 

1,664 (thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, 

berarti kepemimpinan kyai mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan tehadap mutu pendidikan. Uji signifikansi 

menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung 

sebesar 356,412. Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 

3,960 pada taraf signifikan 5%, maka 206,803. > 3,960 sehingga 

kesimpulannya H0 ditolak yang berarti kepemimpinan kyai 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap mutu 

pendidikan. 

 

2. Pengujian Hipotesis ke 2 

Pengujian hipotesis ke 2 yaitu menguji apakah ada 

pengaruh positif antara profesionalisme guru terhadap mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo. Untuk 
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menguji hipotesis tersebut digunakan uji regresi sederhana. Uji 

regresi sederhana digunakan karena untuk mencari pengaruh 

antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu 

ada hubungan linier antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linier. 

Data diolah dengan bantuan program komputer SPSS statistic 

version 19. Berikut adalah tabel ringkasan hasil regresi 

sederhana: 

Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2-Y) 

Sumber Koefisien R r2 T t0,05 P Ket. 

Profesionalisme 

Guru 

 -66,966 

1,849 
0,728 0,529 9,367 1,664 0,000 H0 

diolak 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 

 

a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat digunakan 

untuk melakukan pengujian hipotesis ke 2, yaitu dengan 

perhitungan menggunakan program SPSS statistic version 19 

didapatkan besarnya konstanta (K) = -66,966 dan nilai koefisien 

regresi (a) = 1,849, sehingga persamaan regresi linier 

sederhananya sebagai berikut: 

Y = a +bX2 = nilai konstanta + nilai X2 

= (-66,966)  + 1,849 

Persamaan tersebut menunjukkan  bahwa nilai koefisien 

bernilai positif sebesar 1,849 yang berarti jika nilai 
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profesionalisme guru (X2) meningkat 1 poin maka nilai mutu 

pendidikan (Y) akan meningkat sebesar 1,849 poin. 

 

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

Tabel 4.14 Hasil Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

(X2-Y) 

Mode 

1 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,728a ,529 ,523 7,473 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

statistic version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi 

sebesar 1,849. Harga koefisien korelasi (r) sebesar 0,728 dan 

koefisien determinasi (r2) sebesar 0,523. Hal ini menunjukkan 

bahwa mutu pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Ponorogo 

52,9% ditentukan oleh variabel profesionalisme guru. 

Sedangkan 47,1% variabel prestasi kerja guru ditentukan 

variabel lain baik internal maupun eksternal seperti kemampuan 

individu, tingkat motivasi. Dan sarana prasarana.  

 

 

 

c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana 

Tabel 4.15. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (X2-Y) 
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T Uji t(0,05) F  Uji f (1:78) 

9,367 1,664 87,736 3,960 

 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberartian variabel profesionalisme 

guru terhadap mutu pendidikan. Uji signifikansi menggunakan 

uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 9,367 sedangkan 

nilai ttabel sebesar 1,664 pada taraf signifikansi 5% maka 9,367 > 

1,664 (thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan H0 ditolak, 

berarti profesionalisme guru mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan tehadap mutu pendidikan. Uji signifikansi 

menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung 

sebesar 87,736. Jika dibandingkan dengan nilai Ftabel sebesar 

3,960 pada taraf signifikan 5%, maka 87,736 > 3,960 sehingga 

kesimpulannya H0 ditolak yang berarti profesionalisme guru 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan tehadap mutu 

pendidikan. 

 

3. Pengujian Hipotesis ke 3 

Hipotesis ketiga yaitu menguji apakah ada pengaruh 

antara kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru secara 

bersama-sama terhadap mutu pendidikan di Pondok Modern 

Arrisalah Ponorogo. Untuk menguji hipotesis ke 3 digunakan uji 
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regresi ganda. Hal ini karena regresi ganda digunakan untuk 

maramalkan bagaimana dua atau lebih variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis 

tersebut data diolah dengan bantuan program komputer SPSS 

statistic version 19. Berikut adalah tabel ringkasan hasil regresi 

ganda antara X1 dan X2 terhadap Y: 

Tabel 4.16 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Ganda (X1 & X2-Y) 

Sumber Koefisien R r2 F  f0,05 

 

P K

et. 

Konstanta 

Kepemimpinan 

kyai dan 

Profesionalisme 

Guru 

-24,601 

0,522 

0,738 

0,918 0,843 206,803 3,120 0,000 H

0 

T

ol

ak 

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 10) 

 

a. Persamaan Garis Regresi 

Berdasarkan tabel di atas, selanjutnya dapat digunakan 

untuk melakukan pengujian hipotesis ke 3, yaitu dengan 

perhitungan menggunakan program SPSS statistic version 19 

didapatkan besarnya konstanta (K) = -24,601 dan nilai koefisien 

regresi (a1) = 0,522 dan (a2) = 0,738  sehingga persamaan regresi 

linier sederhananya sebagai berikut: 

Y = a +bX1+bX2 = nilai konstanta + nilai X1+ nilai X2 

= (-24,601) + 0,522 X1 + 0,738 X2  
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Dari persamaan di atas dapat diketahui bahwa nilai 

koefisien X1 sebesar 0,522, yang berarti apabila nilai 

kepemimpinan kyai meningkat 1 poin maka mutu pendidikan 

akan meningkat 0,522 dengan asumsi X2 tetap. Nilai koefisien 

X2 sebesar 0,738, yang berarti apabila nilai profesionalisme guru 

meningkat 1 poin maka mutu pendidikan akan meningkat 0,738 

dengan asumsi X1 tetap. 

 

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

Tabel 4.17. Hasil Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinan (r2) 

(X1X2-Y) 

Mode 

1 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,918a ,843 ,839 4,344 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan SPSS 

statistic version 19 menunjukkan bahwa harga koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,918 dan harga koefisien determinasi (r2) sebesar 

0,843. Hal ini berarti bahwa mutu pendidikan di Pondok Modern 

Arrisalah Ponorogo 84,3% dipengaruhi oleh variabel 

kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru sedangkan 15,7% 

dipengaruhi variabel lain seperti sarana dan prasarana, produk, 

efektivitas pembelajaran, kemampuan siswa, lingkungan, 

pendanaan dan motivasi. 
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c. Pengujian Signifikansi Regresi Ganda 

Tabel 4.18. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana (X1X2-Y) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 7803,271 2 3901,635 206,803 ,000a 

Residual 1452,717 77 18,866   

Total 9255,988 79    

 

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui tingkat keberartian variabel kepemimpinan 

kyai dan profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan. uji 

signifikansi menggunakan uji F. Berdasarkan hasil uji F 

diperoleh Fhitung sebesar 206,803. Jika dibandingkan dengan nilai 

Ftabel sebesar 3,120 pada taraf signifikan 5%, maka 206,803. > 

3,120 sehingga kesimpulannya H0 ditolak yang berarti terdapat 

pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama antara 

kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru terhadap mutu 

pendidikan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengaruh Kepemimpinan Kyai Terhadap Mutu 

Pendidikan di Pondok Pesantren 

Berdasarkan hasil uji hipotesis ke 1 diketahui bahwa 

kepemimpinan Kyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

mutu pedidikan yang ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh 

harga thitung sebesar 18,877 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 

1,664 pada taraf signifikansi 5%, dan Berdasarkan hasil uji F 

diperoleh Fhitung sebesar 356,412. lebih besar dari nilai Ftabel 

sebesar 3,960 pada taraf signifikan 5%, dengan koefisien 

determinan 0,820 sehingga dapat disimpulkan mutu pedidikan 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kyai sebesar 82%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

kyai mempunyai pengaruh positif terhadap mutu pendidikan di 

pesantren. Keberadaan seorang Kyai sebagai pemimpin sebuah 

lembaga pendidikan Islam tidak sekedar bertugas menyusun 

kurikulum, membuat peraturan tata tertib, merancang sistem 

evaluasi, sekaligus melaksanakan proses belajar mengajar di 

lembaga yang diasuhnya, melainkan bertugas pula sebagai 

pembina dan pendidik umat serta menjadi pemimpin 
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masyarakat.152 Menurut Syukri dengan kemampuan kyai yang 

sangat luas, kepemimpinan kyai selain sebagai manajer, kyai 

juga berperan sebagai leader, yang bukan hanya mengatur 

administratif saja akan tetapi seorang kyai juga  terjun langsung 

dan ikut campur dalam tatanan kehidupan di pondok. Seorang 

kyai adalah pendidik yang memiliki visi misi jauh kedepan yang 

setiap saat menata, melatih, mengarahkan, mengontrol dan 

memberi contoh.153 Dengan ketotalan dan visi seorang kyai, kyai 

mempunyai pengaruh yang besar dan signifikan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren.  

Beberapa hal dapat membuat kepemimpinan kyai efektif 

adalah memiliki visi yang kuat  tentang masa depan 

pesantrennya, memiliki harapan yang tinggi terhadap prestasi 

siswa dan kinerja seluruh warrga pesantren, memprogramkan 

pengamatan, mendorong pemanfaatan waktu secara efisien, 

mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan 

seluruh warga pesantren, memantau kemajuan siswa dan 

melakukan evaluasi secara berkesinambungan.154 Menurut 

                                                           
152 Arifin Imron, Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuireng 

(Malang: Kalimasahada Press,1993), 45. 
153 Abdullah Sukri Zarkasyi, Bekal Untuk Pemimpin Pengalaman 

Memimpin Gontor (Ponorogo: Trimurti Press, 2011), 22. 
154 Dedi Mulyasa, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), 21-22. 
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Mardiyah, selain hal-hal di tas model kepemimpinan kyai di 

pesantren sangat ideal dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

pesantren dikarenakan adanya kesinambungan antara fungsi 

manager yang kuat dan fungsi leader yang kuat.155 

Di sisi lain hal yang dapat membuat kepemimpinan kyai 

kurang efektif adalah memfokuskan perannya sebagai manajer 

saja  atau memfokuskan diri hanya sebagai leader saja karena 

kepemimpinan kyai harus memadukan dua kemampuan tersebut 

agar efektif dan efesien dalam memimpin lembaga 

pesantrennya.156 Dari uraian di atas, menunjukkan 

kepemimpinan kyai yang didasari oleh indikator visi misi yag 

jelas dari lembaga yang dipimpinnya, memiliki upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan, melaksanakan 

program pembelajaran dengan baik, membimbing guru dan 

karyawan dalam melaksanakan tugas, menggerakkan guru, 

stafnya dan segala sumber daya yang ada di pondok pesantren, 

menyusun program supervisi pendidikan lembaganya dan dapat 

melaksanakan dengan baik, mampu berkomunikasi yang baik, 

mudah dimengerti, teratur, dan sisitematis, memiliki gagasan 

baru untuk inovasi, mampu memberi motivasi dan inspirasi 

                                                           
155 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai Dalam Memelihara Budaya Organisasi 

(Malang: Aditiya Media, 2013), 212. 
156 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, 22. 
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kepada guru karyawan dan siswa untuk menjadi yang lebih 

baik.157 Indikator ini menyumbang 82% terhadap mutu 

pendidikan. Kemungkinan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti kepemimpinan partisipasif, pengalokasian dana, kreatif,  

produktif, dan sarana prasarana. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Majidah, di Mas HJ Haniah Maros. Hasil 

penelitian menunjukkan adanya pengaruh antara kepemimpinan 

terhadap mutu pendidikan dengan artian semakin bagus dan 

berkualitas pemimpin dalam kepemimpinan maka akan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di lembaga yang ia pimpin.158 

 

B. Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Mutu 

Pendidikan di Pesantren 

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 diketahui bahwa 

profesionalisme guru berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan hasil uji t 

diperoleh harga thitung sebesar 9,367 lebih besar dari nilai ttabel 

                                                           
157 Mardiyah, Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi, 

227-236 
158 Majidah, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap 

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan 

di Mas Hj. Haniah Maros”. (Sekripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin 

Makassar, 2016) 
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sebesar 1,664 pada taraf signifikansi 5%, Berdasarkan hasil uji 

F diperoleh Fhitung sebesar 87,736. lebih besar dari nilai Ftabel 

sebesar 3,960 pada taraf signifikan 5%, dengan koefisien 

determinan 0,523 sehingga dapat disimpulkan mutu pendidikan 

dipengaruhi oleh profesionalisme guru sebesar 52,3%. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme 

guru mempunyai pengaruh positif terhadap mutu pendidikan. 

Pentingnya peningkatan mutu Pesantren melalui 

profesionalisme guru merupakan salah satu upaya tepat. 

profesionalisme guru yang mampu meningkatkan guru sebagai 

pelaksana pendidikan yang merupakan ujung tombak 

tercapainya mutu pendidikan. Guru yang berkualitas 

memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien. Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan guru 

yang berkualitas.159 Profesionalisme guru yang baik harus 

dilihat dari empat sudut pandang yaitu harus melihat aspek-

aspek yang menyangkut pedagogik, yaitu pemahaman guru 

terhadap pribadi siswa yang diajarnya, dan aspek yang kedua 

yaitu aspek kehidupan dan perilaku sosial seorang guru terhadap 

lingkunganya dan yang ke tiga yaitu aspek profesioal guru 

tehadap kemampuan pendidikanya dan materi yang diajarkanya, 

                                                           
159 Koswara Deni dan Halimah, Bagaimana Menjadi Guru Kreatif 

(Bandung: Pribumi Mekar, 2011), 44. 



 

135 

 

dan terakir adalah aspek  perilaku dari individu itu sendiri yang 

tercermin dalam tingkah lakunya sehari-hari.160 

Beberapa hal yang dapat membuat profesionalisme guru 

baik adalah adanya pengembangan profesionalisme secara 

berkelanjutan, yaitu dengan pelatihan, pendidikan dan 

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 

Guru perlu mengetahui aspek-aspek kekurangan yang ada pada 

dirinya sehingga dapat melakukan evaluasi sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan profesionalismenya dengan 

melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan sehingga 

memberikan dampak yang positif terhadap mutu pendidikan di 

lembaga yang diajarnya.161 

Dari uraian di atas, menunjukkan profesionalisme guru 

yang didasari oleh indikator memehami peserta didik, 

merancang dan melaksanakan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran, mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki kepribadian 

yang arif, bijaksana dan berwibawa, motivasi dan kemauan yang 

tinggi, berakhlaq mulia dan dapat menjadi teladan, 

berkomunikasi dan bergaul dengan baik dan efektif terhadap 

                                                           
160 Ali Mudlofir, Pendidik Psrofessional (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 

64. 
161 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorentasi Standar Proses 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 18. 
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peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, dan orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar, menguasai 

struktur keilmuan/mapel yang diajarkan dan memahami 

kurikulum, silabus dan RPP mapel yang diajarkan. 

menyumbang 52,3% terhadap mutu pendidikan. Kemungkinan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti tingkat pendidikan, 

perangai, kemampuan seseorang, dan tingkat motivasi. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bustami, hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh antara profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan 

di seluruh SMP Negeri Aceh Timur, adapun besarnya pengaruh 

tersebut sebesar 32%.162 

 

C. Pengaruh Kepemimpinan Kyai dan Profesionalisme 

Guru Secara Bersama-sama Terhadap Mutu 

Pendidikan di Pesantren 

Kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 

secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif 

dibuktikan dengan uji F yaitu Fhitung lebih besar dari Ftabel 

(206,803. > 3,120). Dan pada taraf signifikan 5% dengan 

                                                           
162 Bustami, “Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Peningkatan Mutu 

Pendidikan di Seluruh SMP Negeri Aceh Timur”(Tesis, Sekolah 

Pascasarjana, Universitas Sumatra Utara Medan, 2009) 
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koefisien determinan 0,843 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

mutu pedidikan dipengaruhi oleh kepemimpinan kyai dan 

profesionalisme guru sebesar 84,3%. Dilihat dari hasil penelitian 

ini, kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru menyumbang 

sebesar 84,3% dari 100% faktor yang memengaruhi mutu 

pendidikan. Adapun sebanyak 15,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain seperti sarana prasarana, lingkungan pesantren, kemampuan 

siswa, pengalaman mengajar, latar belakang pendidikan dan 

pembiayaan. 

Sulhan mengartikan pesantren yang bermutu sebagai 

pesantren yang mampu mengordinasikan dan menyerasikan 

serta memandu input sekolah meliputi kepemimpinan, guru, 

siswa, kurikulum, uang, dan peralatan secara harmonis sehingga 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, 

mampu memotivasi minat belajar, mampu memberdayakan 

peserta didik.163 Kyai sebagai pemimpin Pesantren pihak yang 

paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjalanan 

Pesantren. Pemaksimalan guru mengajar dalam pembelajaran 

sesuai bidang keahliannya. Pengoordinasikan tenaga 

                                                           
163 Sulhan Najib, Pembangunan Karakter Pada Anak Manajemen 

Pembelajaran Guru Menuju Sekolah Efektif (Surabaya: Surabaya 

Intelektual Club 2010), 113. 



 

138 

 

administrasi, guru, warga sekolah sesuai bidang 

pengabdiannya.164 

Guru merupakan SDM kedua yang paling penting dalam 

dunia pendidikan guru adalah sebagai eksekutor atau pelaku dari 

kebijakan dan keputusan pemimpinan yang harus dilaksanakn 

untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Profesionalisme 

guru sangat dibutuhkan dalam mempercepat peningkatan mutu 

pendidikan di lembaga pendidikan.165 

Dari uraian tersebut di atas kepemimpinan Kyai dan 

profesionalisme guru sangat mempengaruhi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di pesantren karena antara 

kepemimpinan dan dan guru harus saling bersenergi dan 

bekerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dari uraian 

di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan kyai 

dan profesionalisme guru di pondok pesantren bagaikan tubuh 

manusia yang saling membutuhkan antara satu dan yang lainya, 

pemimpin diumpamakan sebagai kepala yang memberikan ide-

ide, keputusan dan kebijakan  yang harus dilakukan oleh guru 

yang diumpamakan anggota tubuh seperti tangan dan kaki 

dengan fungsi dan kemampuan yang berbeda-beda, dengan kerja 

                                                           
164 Hoy, Wayne K dan Miskel Cecil G, Administrasi Pendidikan Teori, 

Riset, dan Praktik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2014), 448. 
165 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktiknya (Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada, 2013), 105. 
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sama yang serasi dengan kemampuan yang mumpuni dipandu 

kepemimpinan yang visioner, edukator, komunikator, motivator 

dan inovator akan menghasilkan suatu pendidikan yang 

berkualitas dan bermutu.  

Hasil analisis data penelitian ini menghasilkan 

persamaan regresi berganda Y = (-24,601) + 0,522 X1 + 0,738 

X2.  Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa mutu pendidikan 

dipengaruhi oleh persepsi terhadap kepemimpinan kyai dan 

profesionalisme guru. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data melalui 

pembuktian hipotesis yang diangkat dari permasalahan 

pengaruh kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru 

terhadap mutu pedidikan di Pondok Modern Arrisalah Slahung 

Ponorogo, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan kyai terhadap mutu pendidikan ditunjukkan 

dengan hasil uji t diperoleh harga  thitung sebesar 18,879 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 1,664 pada taraf signifikansi 5% 

dengan koefisien determinan (r2) sebesar 0,820, sehingga 

dapat disimpulkan mutu pendidikan dipengaruhi oleh 

kepemimpinan kyai sebesar 82%. Adapun sebanyak 18% di 

pengaruhi faktor-faktor lain seperti kepemimpinan 

partisipasif, pengalokasian dana, kreatif,  produktif, dan 

sarana prasarana. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara 

profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan 

ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh harga  thitung sebesar 

9,367 lebih besar dari nilai ttabel sebesar 1,664 pada taraf 
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signifikansi 5% dengan koefisien determinan (r2) sebesar 

0,523 sehingga dapat disimpulkan mutu pendidikan 

dipengaruhi oleh profesionalisme guru sebesar 52,3%. 

Adapun sebanyak 47,7% di pengaruhi faktor-faktor lain 

seperti tingkat pendidikan, perangai, kemampuan 

seseorang, dan tingkat motivasi. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara kepemimpinan kyai dan 

profesionalisme guru terhadap mutu pendidikan yang 

ditunjukkan dengan hasil uji F yaitu nilai Fhitung lebih besar 

dari Ftabel   (206,803. > 3,120). Dan pada taraf signifikan 5% 

dengan koefisien determinan (r2) sebesar 0,843 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi 

oleh kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru sebesar 

84,3%. Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan kyai dan profesionalisme guru menyumbang 

sebesar 84,3% dari 100% faktor yang memengaruhi mutu 

pendidikan. Adapun sebanyak 15,7% dipengaruhi oleh 

variabel lain seperti sarana prasarana, lingkungan pesantren, 

kemampuan siswa, pengalaman mengajar, latar belakang 

pendidikan dan pembiayaan. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Sebaiknya kyai mengupayakan peningkatan kepemimpinan 

terutama pada aspek yang berkaitan dengan manajemen 

kepemimpinan. Guru, karyawan dan siswa akan berjalan 

dengan sendirinya sesuai dengan sistem yang telah 

ditetapkan oleh kyai tanpa harus menunggu intruksi atau 

kehadiran dari kyai, dengan adanya sistem yang baik  guru 

dan karyawan akan bekerja dan bergerak dengan sendirinya 

sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku, sehingga 

kegiatan pendidikan berjalan dengan teratur tanpa hambatan 

dan semua kegiatan pendidikan tetap berjalan walaupun 

tanpa intruksi dan kehadiran pemimpin, sehingga hal ini 

dapat menunjang meningkatnya mutu pendidikan di pondok 

pesantren. 

2. Selain kepemimpinan kyai, profesionalisme guru yang baik 

juga perlu ditingkatkan karena profesionalisme juga 

memberikan pengaruh dalam meningkatkan mutu 

pendidikan pesantren. Menciptakan profesionalisme yang 

baik yaitu malalui usaha (effort) yang menunjukkan 

sejumlah sinergi fisik dan mental yang digunakan dalam 

menyelenggarakan gerakan tugas, mempunyai sifat abilities 
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yaitu sifat-sifat personal yang diperlukan untuk 

melaksanakan suatu tugas, dan segala perilaku dan aktivitas 

yang dirasa perlu oleh individu untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Selain hal di atas banyak cara untuk 

meningkatkan profesionalisme guru antara lain: 

melanjutkan pendidikan ketingkat yang lebih tinggi, 

pelatihan dan sertifikasi. 

3. Penelitian ini baru dapat mengungkap dua variabel yang 

memengaruhi mutu pendidikan  di Pondok Modern 

Arrisalah Slahung Ponorogo, untuk itu bagi para peneliti 

yang akan datang diharapkan melakukan penelitian lebih 

lanjut guna mengungkap faktor-faktor lain yang 

memengaruhi dan menyebabkan mutu pendidikan  di 

Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo, baik secara 

kuantitatif dan kualitatif sehingga pemahaman dan 

perbaikan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi mutu 

pendidikan di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo 

dapat diketahui dan diperbaiki. 
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