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ABSTRAK 

 

Afridawati, Nur. 2019. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru 

SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Pryla 

Rochmawati, M.Pd. 

Kata Kunci: gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi 

guru dan kinerja guru.  
Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan sikap, gerak-

gerik, atau penampilan yang dipilih pemimpin dalam melaksanakan 

tugas kepemimpinannya. Selain itu kepala sekolah harus 

memperhatikan kompetensi guru yang diperlukan seorang guru 

sehingga akan terbentuknya kinerja guru yang sesuai dengan tujuan. 

Dimasa sekarang ini masih banyak sekolah-sekolah dimana guru 

tersebut kurang memenuhi kompetensi guru, hal ini membuat kinerja 

guru kurang sesuai atau maksimal. Untuk mengatasi kinerja guru 

yang kurang baik dibutuhkan gaya kepemimpinan yang baik dan 

kompetensi guru yang memenuhi, sehingga banyak yang tercapai 

kinerja guru dengan baik. Jadi diharapkan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah yang sesuai dan kompetensi guru akan meningkatkan 

kinerja guru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru 

SMKN 1 Jiwan tahun ajaran 2018/2019. (2) pengaruh kompetensi 

guru dengan kinerja guru SMKN 1 Jiwan tahun ajaran 2018/2019. 

(3) pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan 

tahun ajaran 2018/2019.  

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

rancangan penelitian expost facto. Untuk teknik pengumpulan data 

digunakan angket dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 

digunakan rumus Regresi Linier Berganda, dengan bantuan SPSS 16. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMKN 1 Jiwan 



yang berjumlah 57 guru. Penentuan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling jenuh, dengan jumlah sampel 57 guru 

SMKN 1 Jiwan. 

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, bahwa 1) ada 

pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 

4,269>4,02 dengan pengaruh sebesar 4,2%  dengan persamaan 

regresi Y= 34,874 + 0,227 X1 sehingga H01 ditolak.2) ada pengaruh 

yang signifikan antara kompetensi guru terhadap kinerja guru 

ditunjukkan oleh hasil Fhitung>Ftabel yaitu 6.134>4,02 dengan 

pengaruh sebesar 9, 1% dengan persamaan regresi Y= 36,670 + 

0,023 X1 sehingga H01 ditolak.3) ada pengaruh yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru 

terhadap kinerja guru ditunjukkan oleh hasil yaitu 3,571> 3,17 

dengan persamaan regresi Y=(33,425) + 0,178+ 0,021 sehingga H03 

ditolak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

signifikan bagi pembentukan karakter sebuah peradaban 

dan kemajuan. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa tau 

masyarakat tidak akan mendapatkan kemajuannya, 

sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang 

atau bahkan tidak beradab. Karena itu sebuah peradaban 

akan lahir dari suatu pola pendidikan yang tepat guna 

dan efektif serta mampu menjawab segala tantangan 

zaman.
1
 Melalui pendidikan dapat dikembangkan juga 

kemampuan pribadi, daya fikir, dan tingkah laku yang 

baik. Hal ini sesuai UU No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan 

untuk mengembangkan pengembangan 

peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis, serta bertanggung 

jawab.
2
 

                                                           
1
 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media,2008),1. 
2
 Republik Indonesia, Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 3 

1 
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Rendahnya kinerja guru seperti yang 

dikemukakan oleh ketua pengurus besar PGRI Kota 

Jakarta, Unifah Rosidi, peningkatan kinerja yang 

diharapkan dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti 

perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran 

dinilai kurang memuaskan terlihat guru-guru yang 

sudah lolos sertifikasi sudah mulai enggan mengikuti 

seminar atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas 

diri.
3
  

Kinerja guru merupakan kemampuan seseorang 

guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di 

madrasah dan bertanggung jawab atas peserta didik 

dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

di madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

pembuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama 

melakukan aktivitas pembelajaran.
4
 

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru ada bebeberapa 

faktor yaitu, Faktor internal meliputi kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi 

guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang 

keluarga. Dan Faktor eksternal Meliputi gaji, sarana dan 

                                                           
3
 http://nasional.kompas, Kinerja Guru 

Rendah.com/read/2009/10/7/02424962/twitter.com, diakses Tanggal 4 

Desember 2018. 
4
 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 54. 

http://nasional.kompas/
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prasarana, lingkungan kerja fisik, dan kepemimpinan.
5
 

Kepemimpinan ternyata merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja, hal ini jadi menarik untuk 

dikaji karena sejauh ini kinerja guru diukur melalui 

aktifitas guru dikelas saja.
6
 

Menurut Euis Karwati dan Donni Juni 

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada 

orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif 

untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.
7
 

Dalam peranannya seorang pemimpin, kepala sekolah 

harus memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-

orang yang bekerja sehingga kinerja guru selalu 

terjaga.
8
 Disamping itu kepala sekolah berperan penting 

dalam pendidikan. Kepala sekolah memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kualitas praktik pengajaran dan 

perencanaan belajar peserta didik disekolah.
9
 Istilah 

kepala sekolah sering kali disebut kepala madrasah atau 

pun ketua dalam sekolahan.
10

 

                                                           
5
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012),43. 
6
 Moh Roqib, Kepribadian Guru Sebagai Upaya Mengembangkan 

Kepribadian Guru yang sehat Di Masa Depan (Purwokerto: STAIN 

Purwokerto Press,2011), 23 
7
 Ibid, 163. 

8
 A.L Hartini, Manajemen Pendidikan (Yogyalarta:Lakban,2011), 

30 
9
 Euis Karwati & Donni juni priansa, Kinerja dan Profesionalisme 

Kepala Sekolah (Alfabeta, 2013),162. 
10

 Mujamil qomar, Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru 

Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam (erlangga),285-286. 
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Kepemimpinan seorang pemimpin (kepala 

sekolah) akan mampu membedakan antara suatu 

organisasi dengan organisasi lainnya. Gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin (kepala 

sekolah) dalam memimpin suatu organisasi akan 

mempengaruhi kinerja daripada guru itu. Menurut 

Thoha, menjelaskan gaya kepemimpinan merupakan 

norma prilaku yang digunakan seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat. Sehingga diartikan bahwa 

gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya.
11

 

Dengan memahami gaya kepemimpinan akan 

dapat meningkatkan pemahaman seorang pemimpin 

(kepala sekolah) terhadap dirinya serta dapat 

mengetahui kelemahan maupun kelebihan potensi yang 

ada dalam dirinya dan dapat meningkatkan pemahaman 

tentang bagaimana seharusnya memperlakukan 

bawahannya, dan untuk membangun keefektifan 

seorang pemimpin salah satu faktor adalah faktor 

bagaimana seorang pemimpin mempergunakan dan 

menerapkan gaya kepemimpinan dalam lingkungan 

organisasi yang dipimpinnya.
12

 

Untuk itu kepala sekolah sebagai pemimpin 

yang membawa kemajuan sebuah lembaga pendidikan 

                                                           
11

E Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru 

(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2012), 108. 

12
 Kompri, Manjamen Pendidikan 1 ( Bandung: Alfabeta,2015), 

329.  
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yang dipimpinnya, sebagaimana suatu lembaga 

pendidikan tidak hanya seorang administrasi yang 

mengelola lembaga pendidikan tetapi juga memerlukan 

pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi terkait 

dengan lembaga pendidikan.
13

 Oleh karena itu kepala 

sekolah menentukan keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan. Kepemimpinan adalah seseorang yang 

mengelola dan berorientasi dalam memajukan sekolah 

guna untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang 

sesuai tujuan.
14

 

Selain gaya kepemimpinan kepala sekolah 

adapun faktor yang dapat memengaruhi kinerja menurut 

Uhar, yaitu: kemampuan (ability), motivasi, bakat 

(aptitude), persepsi (perception), kreativitas, inisiatif, 

nilai-nilai (values), imbalan (reward = Rw), minat 

(interest), emosi (emotions), kebutuhan (needs), 

kepribadian (personality), kejelasan peran (role clarity 

= Rc), kompetensi (competence = C), lingkungan 

(environment = E), nilai (value = V), kesesuaian 

preferensi (preferences fit= Pf), umpan balik (Feedback 

= F), keterampilan interpersonal, mental untuk sukses, 

terbuka untuk perubahan,keterampilan berkomunikasi.
15

  

Dalam undang-undang guru dan dosen No. 

14/2005 dan peraturan Pemerintah No. 19/2005 

                                                           
13

 Abd.Wahab H.S & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA,2011), 114 
14

 Karwati & Donni juni priansa, Kinerja dan Profesionalisme 

Kepala Sekolah,163. 
15

 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan edisi revisi 

(Bandung: Revika Aditama 2013), 174-175 
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dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian. 
16

 jadi 

profesionalisme guru menurut E.Mulyasa itu terdapat 4 

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial dan kepribadian.
17

 Profesionlisme guru dapat 

dibangun melalui penguasaan kompetensi-kompetensi 

yang secara nyata diperlukan dalam menyelesaikan 

tugasnya, baik sebagai pendidik maupun mengajar. 

Pengembangan profesionalisme guru meliputi 

peningkatan kinerja (perfomance) dan kesejahteraan.
18

 

Dalam UU RI No.14 Tahun 2005 pada Bab I 

Pasal I guru adalah pendidik professional dengan tugas 

utama mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan menengah.
19

 Kinerja guru adalah 

kemampuan yang ditujukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaanya.
20

 Kinerja guru 

merupakan kemampuan seseorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan 

bertanggung jawab atas peserta didik dibawah 

                                                           
16

 Farida Sarimaya, Sertifikasi Guru (Bandung: YRAMA WIDYA, 

2009), 15-17 
17

 Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 75. 
18

Novia Rosita, Antropologi Pendidikan: Mendidik Insan Beriman 

yang Cerdas (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2012), 100 
19

 Direktoral Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, UU dan Peraturan Pemereintah RI tentang pendidikan 

(Jakarta: Departemen agama RI, 2006), 83 . 
20

 Wahab H.S & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual,119. 
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bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

di madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

pembuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama 

melakukan aktivitas pembelajaran.
21

  

Guru profesional adalah guru yang mempunyai 

kompetensi tertentu sesuai dengan persyaratan yang 

dituntut oleh profesi guru. Pola pengembangan dan 

pembinaan profesi guru penting untuk dilakukan, hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dilakukan 

secara  terus menerus sehingga mampu menciptakan  

kinerja sesuai dengan persyaratan yang diinginkan, 

disamping itu pembinaan harus sesuai arah dan 

tugas/fungsi yang bersangkutan dalam sekolah
22

 

Berdasarkan pengamatan SMKN 1 Jiwan 

merupakan sekolah negri yang terletak di Kabupaten 

Madiun di Jalan Kh. Ahmad Dahlan, Desa Wayut, 

Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Dilembaga 

formal tersebut terdapat 57 tenaga pendidik. Guru-guru 

disekolah tersebut kurangnya berkompetensi guru 

dalam kinerja. Berangkat dari permasalahan diatas 

ketika kompetensi guru kurang memuaskan maka 

kinerja guru juga akan kurang baik begitu pula 

sebaliknya. Hal itulah yang terjadi di SMKN 1 Jiwan 

                                                           
21

 Supardi, Kinerja Guru,54. 
22

 Ondi Saondi dan Aris Suherman. Etika Profesi Keguruan. 

Bandung: Refika  Aditama, 2010.,30-31. 



8 
 

banyak guru yang menunjukkan kurang optimal dalam 

melakukan tugasnya, guru masih kurang dalam 

memanfaatkan media dan sumber pembelajaran. Setelah 

pergantian kepala sekolah, sekolah tersebut maju dan 

berkembang. Membangun kelas-kelas dan budaya 

sekolah semakin melekat dan ketat, misalnya harus 

menuntun montor/kendaraan ketika memasuki gerbang 

ataupun keluar, waktu istirahat semua siswa diharuskan 

membaca Al-Qur’an, pembinaan khusus untuk siswa-

siswi yang alfa dan telatnya banyak, diadakan 

pertemuan wali murid setiap 2-3 bulan sekali. Mulai 

tahuan ajaran 2018 ini semua siswa diwajibakan 

membiasakan solat duhur berjamah
23

 

Dari latar belakarng diatas peneliti tertarik 

meneliti tentang “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN 

KOMPETENSI GURU TERHADAP KINERJA 

GURU SMKN 1 JIWAN TAHUN AJARAN 

2018/2019” 

 

B. Batasan Masalah 

Banyak variabel yang dapat ditindak lanjuti 

dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang 

cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, 

baik waktu, dana dan  tenaga maka dalam penelitian ini 

peneliti melakukan batasan masalah yaitu pengaruh 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

                                                           
23

 Hasil Wawancara di SMKN 1 Jiwan, tanggal 28 November 

2018. 
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guru dan kinerja guru SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 

2018/2019. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja  guru SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019? 

2. Adakah pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja 

guru SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019? 
3. Adakah pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru 

terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 

2018/2019 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 
1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja  guru SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Mengetahui pengaruh kompetensi guru terhadap 

kinerja guru SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 

2018/2019 

3. Mengetahui pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru 

terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 

2018/2019. 
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E. Manfaat Penelitian 

       Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis 

       Dari penelitian ini diharapkan dapat menguji teori 

tentang ada ataupun tidaknya pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru 

terhadap kinerja guru, dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran keilmuan tentang 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru terhadap kinerja guru.   

2. Secara Praktis 

a. Bagi Lembaga 

       Sebagai informasi tentang pentingnya 

pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

kompetensi guru terhadap kinerja guru, Bagi 

sekolah atau guru 

       Untuk memberikan wawasan akan pengaruh 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

kompetensi guru terhadap kinerja guru,  

b. Penulis lain 

       Untuk memberikan inspirasi sekaligus 

motivasi bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa 

IAIN Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang terkait dengan gagasan peneliti. 

 

F. Sistematika  Pembahasan 

       Untuk memberikan kemudahan dalam memahami 

terhadap penulisan skripsi ini peneliti menyajikan 
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dalam bentuk beberapa bab. Adapaun pembahasan 

dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.   

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompetensi guru, dan kinerja guru serta 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populai, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah  Hasil Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian tersebut ada beberapa 

telaah pustaka yang peneliti temukan. Telaah pustaka 

tersebut yaitu: 

1. Skripsi dari Lilis Nur Kuntari (210313069) IAIN 

Ponorogo: 2017, dalam penelitiannya “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sarana Prasarana 

Terhadap Kinerja Guru MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018”. Metode yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif, teknik 

pengumpulan data menggunakan angket/kuisioner. 

Pada uji validitas menggunakan rumus product 

moment  dan uji reabilitas menggunakan rumus 

spearmen brown. Sedangkan pada tahap analisis data 

menggunakan rumus analisis regresi liniaer berganda. 

Dalam penelitian ini populasi berjumlah 25 guru dan 

semua dijadikan sebagai sampel. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Lilis Nur Kuntari dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama membahas tentang kinerja guru. 

Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu 

meneliti tentang kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru. Peneliti 

12 
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sekarang meneliti gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dan kompetensi guru terhadap kinerja guru. 

Dari hasil analisis data, peneliti 

menyimpulkan bahwa 1) kepemimpinan kepala 

sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah 

kategori cukup besar 0,065%, artinya kepemimpinan 

kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 2) Sarana 

Prasarana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah 

kategori cukup dengan presentase 0,035%, artinya 

sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 3) terdapat 

pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. Kemudian diperoleh 

koefisien determinasi sebesar 0,065% artinya 

kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana 

berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo dan sisanya dipengaruhi 

faktor-faktor lain.
24

 

2. Skripsi  saudari Fitroh Amalia, IAIN Ponorogo: 2018. 

Dalam penelitiannya “GAYA KEPEMIMPINAN 

KEPALA MADRASAH DALAM 

MENINGKATKAN KINERJA GURU MTs PSM 

                                                           
24

Lilis Nur Kuntari, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2017/2018,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2017). 

9 
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NITIKAN PLAOSAN MAGETAN”. Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitas dengan jenis 

penelitian studi kasus. Teknik poengumpulan data 

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Sedangkan teknik analisis data yaitu teknik analisis 

model interaktif (alur) Miles dan Huberman yang 

mencakup data reduction, data display, dan 

conclusion. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwasanya (1) gaya kepemimpinan kepala MTs 

PSM Bitikan Plaosan Magetan termasuk dalam gaya 

kepemimpinan yang demokratis. Beliau terkenal 

sebagai sosok pemimpin yang memposisikan dirinya 

bukan sebagai seorang pejabat, melainkan sebagai 

pemimpin yang berada di tengah-tengah anggota 

kelompoknya, menganggap bawahannyasebagai 

rekan kerja dalam seperjuangan, dan beliau juga 

selalu mengharapkan pendapat, saran-saran, dan 

kritik yang bersifat membangun dari seluruh elemen 

yang ada di MTs PSM Nitikan Plaosan Magetan, 

kepala madrasah sangat menghargai hak individu 

masing-masing warga madrasah serta memberikan 

kesempatan kepada seluruh sumber daya manusia 

yang ada di madrasah tersebut agar dapat terus 

berkembang. (2) Kinerja para guru di MTs PSM 

Nitikan Plaosan Magetan sudah cukup baik. Hal ini 

dapat dilihat dari guru semakin disiplin dalam masuk 

kelas, bertambah pengetahuan dan ketrampilan guru 

dalam menyusun perangakat pembelajaran, 
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perkembangan ketepatan guru dalam menyampaikan 

materi, serta semakin variatif dalam menggunakan 

metode serta media pembelajaran. (3) Penerapan gaya 

kepemimpinan kepala madrasah yang demokratis 

dikatakan berhasil atau memberikan dampak positif 

bagi para guru. Terutama dalam proses belajar 

mengajar di kelas, guru terus mengalami 

perkembangan kearah yang lebih baik serta adanya 

suatu peningkatan kinerja oleh para guru.    

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Fitroh Amalia dengan penelitian sekarang yaitu 

sama-sama membahas tentang gaya kepemimpinan 

kepala madrasah dan kinerja guru. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

menggunakan metode kualitatif dan penelitian 

sekarang menggunakan metode kuantitatif.
25

 

3. Skripsi saudari Komang Septia Cahya Ningrum, 

Universitas  Pendidikan Ganesha Singaraja, 

Indonesia: 2016. Dalam penelitiannya “PENGARUH 

KOMPETENSI GURU TERHADAP KINERJA 

GURU SMP 6 SINGARAJA”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kausalitas. Subjek penelitian adalah 

kepala SMP Negeri 6 Singaraja dengan jumlah guru 

yang dinilai sebanyak 70 guru, dan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini kompetensi guru dan 

kinerja guru. Data dikumpulkan dengan 

                                                           
25

 Fitroh Amalia, “ Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru MTs PSM Nitikan Plaosan Magetan.” 

Skripsi: IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018) 
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menggunakan kuisioner, dan dianalisis dengan uji t, 

uji F, dan analisis regresi linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi 

pedagogik berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru dengan hasil thitung 2,545> ttabel 1,994 dan p-

value 0,013< α = 0,05. (2) Kompetensi profesional 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan 

hasil thitung 2,082> ttabel 1,994 dan pvalue 0,014< α 

= 0,05. (3) Kompetensi sosial, berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru dengan hasil thitung 2,235> 

ttabel 1,994 dan p-value 0,029< α = 0,05. (4) 

Kompetensi kepribadian berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru dengan hasil thitung 3,145> 

ttabel 1,994 dan p-value 0,003< α = 0,05. (5) Secara 

simultan kompetensi guru berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru SMP Negeri 6 Singaraja yang 

ditunjukkan dengan hasil analisis nilai Fhitung = 

46,636 > Ftabel = 2,740 dan ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas uji F 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. 

Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Komang Septia Cahya Ningrum dengan penelitian 

sekarang yaitu sama-sama membahas tentang 

kompetensi guru dengan kinerja guru. Sedangkan 

perbedaanya adalah penelitian terdahulu meneliti 

tentang kompetensi guru terhadap kinerja guru. 



17 
 

Peneliti sekarang meneliti gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja guru.
26

 

4. Skripsi saudari Suwarni, Universitas Malang: 2011. 

Dalam penelitianya “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode deskriptif korelasional pada semua guru 

ekonomi di SLTA swasta kota dan kabupaten Blitar 

yang berjumlah 111 orang guru. Smpel diambil 

secara acak yang didasarkan atas rumus yang 

akhirnya didapatkan sampel yang berjumlah 66 orang 

guru ekonomi SLTA swasta di kota dan kabupaten 

Blitar. Data diambil dengan menggunakab kuisioner 

pada masing-masing variabel. Analisis data 

menggunakan korelasi dan regresi. Hasi penelitian 

nenunjukkan adanya pengaruh antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

ekonomi di SLTA swasta di kota dan kabupaten 

Blitar. Implikasi: gaya kepemimpinan kepala sekolah 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kinerja guru ekonomi dalam mengajar, sehingga 

akhirnya kinerja guru ekonomi SLTA di kota dan 

kabupaten Blitar menjadi baik kenudian prestasi 

belajar siswa juga meningkat. 

                                                           
26

 Komang Septia Cahya Ningrum, “Pengaruh Kompetensi Guru  

terhadap Kinerja Guru SMP 6 Singaraja,” (Skripsi,Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Singaraja, 2016). 
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Terdapat persamaan antara penelitian karya 

Suwarni dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama 

membahas tentang gaya kepemimpinan kepala 

sekolah.. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian 

terdahulu meneliti meneliti tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

ekonomi. Peneliti sekarang meneliti gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi guru 

terhadap kinerja guru.
27

 

B. Landasan Teori 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Pengertian Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Gaya kepemimpinan adalah sikap, gerak-

gerik, atau penampilan yang dipilih pemimpin 

dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya. 

Gaya yang dipakai oleh seorang pemimpin satu 

dengan lainnya berbeda, tergantung pada situasi 

dan kondisi kepemimpinannya.Gaya 

kepemimpinanmerupakan norma perilaku yang 

dipergunakan seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 

Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku 

yang konsisten yang ditunjukkan oleh pemimpin 

dan diketahui pihak lain ketika pemimpin 

                                                           
27

Suwarni, “Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru ekonomi,” (Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, 

2011). 
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berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang 

lain.
28

 

Gaya kepemimpinan pada dasarnya 

mengandung pengetian sebagai suatu perwujudan 

tingkah laku sebgai seorang pemimpin, yang 

menyangkut kemampuanya dalam memimpin 

yang dapat mempengaruhi bawahannya. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk seuatu 

pola atau bentuk tertentu. Pengertian gaya 

kepemimpinan yang ini sesuai dengan pendapat 

yang disampaikan oleh E.Mulyasa menyatakan 

bahwa cara yang diperguankan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya tersebut dikenal 

gaya kepemimpinan.
29

 

Terdapat dua pendapat tentang gaya 

kepemimpinan yaitu dapat bersifat fixed, dan 

pendapat yang mengatakan gaya kepemimpinan 

bersifat “fleksibel”. Seseorang yang pada 

dasarnya memiliki ciri kepemimpinan bersifat 

otokratik, maka gaya kepemimpinannya otokratik 

pula. Seseorang yang memiliki sifat dasar 

demokratik akan tetap konsisten menggunakan 

gaya kepemimpinan partisipatif. Kondisi apapun 

yang dihadapinya tidak menuntut perubahan gaya 

kepemimpinan yang lain, hal ini dikatakan gaya 

kepemimpinan fixed.  

                                                           
28

 Donni Juni Priansa  dan Rismi Somad, Manajemen supervisi dan 

kepemimpinan kepala sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), 199-200. 
29

 Ibid. 
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Sebaliknya, ada pendapat yang 

mengatakan bahwa gaya kepemimpinan bersifat 

fleksibel. Gaya kepemimpinan seseorang akan 

sangat bergantung pada situasi yang dihadapinya. 

Menurut teori situasional seseorang pemimpin 

yang otokratik, akan merubah gaya 

kepemimpinannya menjadi gaya yang cenderung 

demokratik apabila kondisi menurutnya 

demikian.
30

 

b. Macam-macam Gaya Kepemimpinan 

Secara umum, tiga gaya kepemimpinan 

kepala sekolah yang paling luas dikenal dikenal 

adalah gaya kepemimpinan otokrasi (otoriter), 

demokratis dan laissez faire, masing-masing 

diuraikan sebagai berikut:
31

 

1) Gaya kepemimpinan otoriter 

Tipe kepemimpinan otoriter biasanya 

bekerja keras, sungguh-sungguh, teliti dan 

tertib. Ia bkerja menurut peraturan yang 

berlaku serta ketat dan intruksi-intruksinya 

harus ditaati
32

 

Jadi gaya kepemimpinan otoriter ini 

lebih menekankan kepada bawahannya untuk 

lebih didiplin dan bekerja keras biasanya gaya 

                                                           
30

 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Aplikasi 

(Purwokerto: STAIN Press 2010), 51-52.  
31

  Karwati & Donni juni priansa, Kinerja dan Profesionalisme 

Kepala Sekolah, 178. 
32

 Wahab H.S & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan Spiritual,94. 
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kepemimpinan ini digunakan pada tahun-tahun 

lalu yaitu pada pemerintahan absolut. 

2) Gaya kepemimpinan demokratis  

Pemimpin yang demokratis biasanya 

selalu berusaha menstimulus anggotanya agar 

bekerja dengan secara kooperatif untuk 

mencapai tujuan bersama. Dalam melakukan 

tugasnya ia mau menerima dan bahkan 

mengharapkan perdapat dan saran-saran, kritik 

yang membangun dari para anggotanya dan 

dijadikan pertimbangan dalam tindakan-

tindakan selanjutnya.
33

 

Pada gaya demokratis ini kepala 

sekolah cenderung orang yang mendengarkan 

dan mengharapkan kesan dan pesan pada 

bawahannya. 

3) Gaya kepemimpinan Kendali Bebas (Laissez 

Faire) 

Dalam gaya kepemimpinan ini 

cenderung pemimpin sering memberikan 

kekuasaan kepada bawahan.
34

 

Pada gaya kepemimpinan ini kepala 

sekolah cenderung memberikan kekuasannya 

                                                           
33

M Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 50. 
34

 Jerry H Makuwimbang, Kepemimpinan Pendidikan yang 

bermutu (Bandung: Alfabeta, 2012), 23. 
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kepada bawahannya untuk memimpin suatu 

lembaga./sekolah.
35

 

c. Tugas Pokok Kepala Sekolah 

1) Saluran komunikasi 

2) Bertanggung jawab dan 

mempertanggungjawabkan 

3) Kemampuan menghadapi persoalan 

4) Berfikir analitik dan konsepsional 

5) Sebagai mediator dan juru tengah 

6) Sebagai politis 

7) Sebagai diplomat 

8) Pengambil keputusan sulit.
36

 

2. Kompetensi Guru  

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, 

kompetensi berarti kemampuan atau kecakaapan. 

Namun ada beberapa pakar yang mengemukakan 

pendapatnya tentang definisi kompetensi guru 

yaitu: 

1) Menurut Barlow, kompetensi guru adalah 

“kemampuan seorang guru untuk menunjukkan 

secara bertanggung jawab tugas-tugasnya 

dengan tepat.
37

 

                                                           
35

Barnawi Dan Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan 

Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru Profesional (Jakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), 49. 
36

 Karwati & Donni juni priansa, Kinerja dan Profesionalisme 

Kepala Sekolah, 129-131. 
37

 Suparlan, Menjadi Guru Efektif ,92. 
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2) Gronezi dan Hager menjelaskan bahwa 

kompetensi guru merupakan kombinasi 

kompleks dari pengetahuan, sikap, 

ketrampilan, dan nilai-nilai yang ditunjukkan 

oleh guru-guru konteks kinerja tugas yang di 

berikan kepadanya. 

3) Broke dan Stone mengemukakan bahwa 

kompetensi guru merupakan gambaran 

kualitatif tentang hakikat perilaku yang penuh 

arti.  

4) Charles mengemukakan bahwa kompetensi 

merupakan yag rasional untuk mencapai tujuan 

yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan.
38

 

Sejalan dengan definisi tersebut, 

Direktorat Tenaga Kependidikan, Dikdasmen 

menjelaskan bahwa kompetensi diartikan sebagai 

pengetahuan, ketrampilan nilai-nilai yang di 

refleksikan dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak.
39

 Sedangkan pengertian kompetensi 

dalam UU No.14 tahun 2005 tentang guru dan 

dosen dijelaskan bahwa kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan, ketrampilan , dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

koprefesionalannya. 
40

 

                                                           
38

 Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru, 25. 
39

 Suparlan Menjadi Guru Efektif, 93. 
40

 Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru,25. 
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Dari beberapa uraian definisi diatas, 

nampak bahwa kompetensi mengacu kepada 

kemampuan melaksanakan sesuatu yang 

diperoleh melalui pendidikan, dan kompetensi 

guru menunjukkan pada perfomance dan 

perbuatan yang rasional untuk memenuhi 

spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan tugas-

tugas pendidikan. Jadi dapat pula dikatakan 

bahwa kompetensi guru adalah perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, 

dan spiritual yang membentuk kompetensi 

standart profesi guru, yang mencakup penguasaa 

materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi dan profesionalisme.  

b. Macam-macam Kompetensi Guru  

Dalam undang-undang guru dan dosen 

No. 14/2005 dan peraturan Pemerintah No. 

19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru 

meliputi pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian. 
41

 

1) Kompetensi pedagogik  

Kompetensi pedagogik meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki. Secara 

                                                           
41

 Sarimaya, Sertifikasi Guru,15-17. 
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ringkas kompetensi pedagogik guru dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

a) Pemahaman wawasan atau landasan 

kependidikan . 

b) Pemahaman terhadap peserta didik 

c) Pengembangan kurikulum/silabus 

d) Perancangan pembelajaran  

e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis 

f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

g) Evaluasi hasil belajar  

h) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.
42

 

2) Kompetensi profesional  

Kompetensi profesional merupakan 

penguasaan materi pebelajaran secara luas 

dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah 

dan subtansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuan.  Secara 

ringkas kompetensi profesional guru dapat   

digambarkan sebagai berikut:  

a) Memahami standart kompetensi dan 

standart isi mata pelajaran yang tertera. 

b) Menguasai subtansi keilmuan yang 

terkait dengan bidang studi.
43

 

                                                           
42

 Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru,75. 
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3) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial merupakan 

kemampuan guru sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta 

didik dan masyarakar sekitar. Kriteria 

kompetensi sosial adalah: 

a) Bertindak objektif serta tidak 

diskriminatif karena pertimbangan jenis 

kelamin, agama, ras, kondisi fisik latar 

belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi. 

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik 

dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat. 

c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh 

wilayah republik Indonesia yang 

memiliki keberagaman sosial budaya 

d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi 

sendiri dan profesi lain secara lisan dan 

tulisan atau bentuk lain.
44

 

4) Kompetensi kepribadian  

Dilihat dari aspek psikologi 

kompetensi kepribadian guru menunjukkan 
                                                                                                                     

43
Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru  (Jakarta: 

Gaung Persada Press, 2010),, 8-12.  
44

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 76.  
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kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian 

a) Mantab dan adil 

b) Dewasa 

c) Arif dan bijaksana 

d) Berwibawa 

e) Akhlak mulia
45

 

3. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja menurut Ondi Saondi dan Arius 

Suherman adalah tingkat keberhasilan seseorang 

atau kelompok dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawab serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standart yang telah 

ditetapkan.
46

 Kata kinerja merupakan terjemah 

dari bahasa Inggris, yaitu dari kata performance. 

Kata performance berasal dari kata to perform 

yang berarti menampilkan atau 

melaksanakan.Performance berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja 

atau penampilan kerja.
47

 Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau 

penampilan kerja.
48

 

                                                           
45

 Syaiful Sagala. Kempampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2013), 33-34. 
46

 Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan.,20. 
47

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional,11. 
48

 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Semarang:Widya Karya, 2014), 158. 
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Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pengawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dicapai dan dapat diperlihatkan melalui kualitas 

hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kecakapan 

dan komunikasi yang baik.
49

 Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai 

dengan harapan dan tujuan yang telah 

ditetapkan.
50

 

Kinerja guru merupakan kemampuan 

seseorang guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik dibawah bimbingannya dengan 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh 

karena itu, kinerja guru dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

pembuatan yang ditampilkan guru dalam atau 

selama melakukan aktivitas pembelajaran.
51

 

 

 

                                                           
49

 Suharsaputra, Administrasi Pendidikan edisi revisi.,167-168. 
50

 Supardi, Kinerja Guru,45. 
51

 Ibid, 54. 
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b. Standar Beban Kinerja Guru 

Standart beban kerja guru mengacu pada 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Dosen dan guru. Dalam Pasal 35 disebutkan 

bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan 

pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 

pencapaian pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan. Berikut uraiannya:
52

 

1) Merencanakan pembelajaran 

Guru wajib membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal 

tahun atau awal semester, sesuai rencana kerja 

sekolah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) merupakan rencana yang 

mengambarkan prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai suatu 

kompetensi dasar yang ditetapkan dalam 

standar isi dan telah dijabarkan dijabarkan 

dalam silabus. Langkah-langkah dalam 

menyusun RPP, sebagai berikut:  

a) Mengisi kolom identitas.  

b) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan 

untuk pertemuan yang telah ditetapkan.  

c) Menentukan SK, KD, dan Indikator yang 

akan digunakan. 
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d) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasar 

SK, KD dan Indikator. 

e) Menentukan karakter siswa yang akan 

dikembangkan 

f) Mengidentifikasi materi ajar berdasrakan 

materi pokok. 

g) Menentukan metode pembelajaran.  

h) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran 

yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan 

akhir. 

i) Menentukan alat/bahan/sumber belajar yng 

digunakan. 

j) Menyusun kriteria penilaian, lembar 

pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, 

dan lain-lain 

2) Melaksanakan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan ketika 

terjadi interaksi edukatif antara peserta didik 

dengan guru, kegiatan ini adalah kegiatan tatap 

muka yang sebenarnya. Guru melaksanakan 

tatap muka dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Kegiatan awal tatap muka  

b) Kegiatan tatap muka 

c) Membuat resume proses tatap muka
53

 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah 

inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai 

oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 
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penggunaan media dan sumber belajar, dan 

penggunaan metode serta strategi 

pembelajaran. 

3) Menilai hasil pembelajaran 

Menilai hasil pembelajaran merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi 

yang bermakna untuk menilai peserta didik 

maupun dalam pengambilan keputusan 

lainnya.  

Dalam pelaksanaan penilaian dilakukan 

dengan mengunakan tes dan nontes. Penilaian 

nontes dapat dibagi menjadi pengamatan dan 

pengukuran sikap serta penilaian hasil karya 

dalam bentuk tugas, proyek fisik, atau produk 

kerja. 

4) Membimbing dan melatih peserta didik  

Membimbing dan melatih peserta didik 

dibagi menjadi tiga, yaitu membimbing atau 

melatih pserta didik dalam pembelajaran, 

intrakurikuler, dan ekstrakulikuler. 

5)  Melaksanakan tugas tambahan  

Tugas-tugas tambahan guru dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

tugas struktural dan tugas khusus. Tugas 

struktural merupakan tugas tambahan 
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berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi 

sekolah. Sementara tugas khusus adalah tugas 

tambahan yang dilakukan untuk menangani 

masalah khusus yang belum diatur dalam 

peraturan yang mengatur organisasi sekolah. 
54

 

c. Penilaian Kinerja Guru 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan 

produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Untuk 

mengetahui apakah tugas, tanggung jawab dan 

wewenang guru sudah dilaksanakan atau belum 

maka perlu adanya penilaian objektif terhadap 

kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

upaya mengadakan penilaian terhadap kinerja 

organisasi merupakan hal yang sangat penting. 

Berbicara tentang kinerja guru erat kaitannya 

dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran 

dalam mengadakan pertanggungjawaban. 

Penilaian kinerja bermanfaat untuk mengetahui 

perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai 

dengan standar yang dibakukan dan sekaligus 

sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk 

dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya 

sehingga dapat memperbaiki diri dan 

meningkatkan kinerjanya.
55
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Ukuran kinerja dapat dilihat dari quality of 

works, promthness, initiative and communication. 

Keempat komponen tersebut adalah ukuran 

standar kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengetahui baik-buruknya atau efektif tidaknya 

kinerja seorang guru.
56

 

Kinerja guru merupakan kulminasi dari 

tiga elemen yang saling berkaitan, yakni 

keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi 

eksternal. Kinerja guru sangat penting untuk 

diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas profesional. Untuk menilai 

kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa 

indikator, antara lain:
57

 

1) Kemampuan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar  

2) Penguasaan materi, metode dan strategi 

mengajar  

3) Pemberian tugas-tugas kepada siswa  

4) Kemampuan mengelola kelas 

5) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

Dari uraian dan deskripsi konsep 

mengenai kinerja, indikator kinerja, kinerja guru 

dan penilaian kinerja guru dapat dibuat sintesa 

teori yang dimaksud dengan kinerja guru adalah 

kemampuan dan keberhasilan guru dalam 
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melaksanakan tugas-tugas pembelajaran yang 

ditunjukkan oleh indikator- indikator: (1) 

kemampuan menyusun rencana pembelajaran, (2) 

kemampuan melaksanakan pembelajaran, (3) 

kemampuan mengadakan hubungan antar pribadi, 

(4) kemampuan melaksanakan penilaian hasil 

belajar, (5) kemampuan melaksanakan 

pengayaan, dan kemampuan melaksanakan 

remidial. 

Depdiknas dalam Barnawi menyebutkan 

bahwa tujuan penilaian kinerja guru antara lain; 

(1) mengembangkan profesi dan karir guru; (2) 

pengambilan kebijakan per sekolah; (3) cara 

meningkatkan kinerja guru; (4) penugasan yang 

lebih sesuai dengan karir guru; (5) 

mengidentifikasi potensi guru untuk program in-

service training; (6) jasa bimbingan dan 

penyuluhan; (7) penyempurnaan manajemen 

sekolah, dan (8) penyediaan informasi untuk 

sekolah serta penugasan-penugasan.
58

 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Guru 

Kinerja guru merupakan faktor yang 

paling menentukan kualitas pembelajaran.
59

 

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru terdiri 

atas:  
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a) Faktor internal Meliputi kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi 

menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar 

belakang keluarga.  

b) Faktor eksternal Meliputi gaji, sarana dan 

prasarana, lingkungan kerja fisik, dan 

kepemimpinan.
60

 

Menurut A. Timple Dake menyatakan 

bahwa kinerja seorang tenaga pengajar baik 

keloyalannya ataupun rasa tanggung jawabnya 

juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diatntaranya yaitu: (1) perilaku pemimpin, (2) 

adanya pelatihan, (3) dorongan positif, (4) paham 

akan tugasnya, (5) adanya sistem penghargaan, 

(6) adanya penilakian, dan (7) adanya motivasi. 

Dengan pendapat tersebut nampak jelas bahwa 

perfomant sebagai perilaku pemimpin dalam hal 

ini kepala sekolahan sangat diperlukan dalam 

mecapi hasil kerja atau kinerja yang optimal.
61

 

Dari beberapa pakar sebagaimana 

dikemukakan terdahulu, bila digabungkan tampak 

bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi 

kinerja, yaitu: kemampuan (ability), motivasi, 

bakat (aptitude), persepsi (perception), 

kreativitas, inisiatif, nilai-nilai (values), imbalan 

(reward = Rw), minat (interest), emosi 
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(emotions), kebutuhan (needs), kepribadian 

(personality), kejelasan peran (role clarity = Rc), 

kompetensi (competence = C), lingkungan 

(environment = E), nilai (value = V), kesesuaian 

preferensi (preferences fit= Pf), umpan balik 

(Feedback = F), keterampilan interpersonal, 

mental untuk sukses, terbuka untuk perubahan, 

keterampilan berkomunikasi.
62

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

kinerja pegawai akan efektif apabila 

memperhatikan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, dan ini berarti bahwa upaya 

untuk mengembangkan kinerja pegawai kearah 

yang diinginkan oleh organisasi sesuai dengan 

kebutuhan organisasi dan tuntutan perubahan, 

jelas menuntut pencermatan akan faktor-faktor 

tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) 

individu itu sendiri maupun faktor ekstern. Hal ini 

pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja 

inovatif, dimana jika kinerja inovatif ingin 

ditumbuh kembangkan dalam suatu organisasi, 

maka kondisi/faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya perlu mendapat perhatian, 

sehingga kebijakan pemimpin dalam organisasi 

dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi 

terwujudnya hal tersebut. 
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e. Tujuan Penilain Kinerja Guru 

Penilaian kinerja guru pada hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk membina dan 

mengembangkan guru profesional yang dilakukan 

dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Hal ini 

penting terutama untuk melakukan pemetaan 

terhadap kompetensi dan kinerja seluruh guru 

dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.hasil 

penilaian kinerja tersebut dapat dilakukan oleh 

guru, kepala sekolah dan pengawas untuk 

melakukan refleksi terkait dengan tugas dan 

fungsinya dalam rangka memberikan layanan 

kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas 

pendidikan melalui peningkatan kinerja guru.
63

 

Kebutuhan organisasi dan tuntutan 

perubahan, jelas menuntut pencermatan akan 

faktor-faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam 

(intern) individu itu sendiri maupun faktor 

ekstern. Hal ini pun berlaku dalam kaitannya 

dengan kinerja inovatif, dimana jika kinerja 

inovatif ingin ditumbuh kembangkan dalam suatu 

organisasi, maka kondisi atau faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhinya perlu mendapat 

perhatian, sehingga kebijakan pemimpin dalam 

organisasi dapat menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi terwujudnya hal tersebut.
64

 

                                                           
63

 E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013),88. 
64

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional,80. 



38 
 

4. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

kompetensi guru terhadap kinerja guru 

Gaya kepemimpinan adalah sikap, gerak-

gerik, atau penampilan yang dipilih pemimpin dalam 

melaksanakan tugas kepemimpinannya. Gaya yang 

dipakai oleh seorang pemimpin satu dengan lainnya 

berbeda, tergantung pada situasi dan kondisi 

kepemimpinannya.
65

 Perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan inti berbagai kondisi disekolah. 

Artinya, baik buruknya kondisi disekolah lebih 

banyak ditentukan oleh perilaku kepemimpinan 

kepala sekolah, termasuk terbentuknya kinerja guru 

disekolah.
66

 Selain gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompetensi guru juga mempengaruhi kinerja 

guru. Dalam undang-undang guru dan dosen No. 

14/2005 dan peraturan Pemerintah No. 19/2005 

dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi 

pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. 
67

 jadi 

profesionalisme guru menurut E.Mulyasa itu terdapat 

4 kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian.
68

 Profesionlisme 

guru dapat dibangun melalui penguasaan kompetensi-

kompetensi yang secara nyata diperlukan dalam 
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menyelesaikan tugasnya, baik sebagai pendidik 

maupun mengajar. Pengembangan profesionalisme 

guru meliputi peningkatan kinerja (perfomance) dan 

kesejahteraan.
69

 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaan pustaka, 

maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian sebagai 

berikut: 

Variabel Independen (X1) : Gaya Kepemimpinan Kepala 

sekolah 

         (X2) : Kompetensi Guru 

     Variabel Depende    (Y) : Kinerja Guru 

1. Jika gaya kepemimpinan kepala sekolah baik maka 

kinerja guru baik. 

2. Jika gaya kepemimpinan kepala sekolah kurang baik 

maka kinerja guru kurang baik. 

3. Jika kompetensi guru baik maka kinerja guru baik. 

4. Jika kompetensi guru kurang baik maka kinerja guru 

kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian.
70

 Berdasarkan landasan 

teori dan kerangka berfikir yang telah dijabarkan diatas, 

maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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 Rosita, Antropologi Pendidikan: Mendidik Insan Beriman yang 
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Ha¹ : Ada pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho¹ : Tidak ada pengaruh antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMKN 1 

Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ha² : Ada pengaruh antara kompetensi guru terhadap 

kinerja guru di SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 

2018/2019. 

Ho² : Tidak ada pengaruh antara kompetensi guru 

terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Ha³ : Ada pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

Ho³ : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Peneliti ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, yaitu metode penelitian yang didasarkan 

pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti 

populasi atau sampel tertentu. Penelitian ini termasuk 

dalam penelitian metode expost facto. Menurut Sukardi 

penelitian expost facto merupakan penelitian dimana 

variabel-variabel bebas telah terjadi ketika peneliti 

mulai dengan pengamatan variabel terikat dalam suatu 

penelitian.
71

 

Untuk menganalisis data menggunakan analisis 

regresi linier sederhana, regresi adalah salah satu 

metode statistika yang mempelajari pola hubungan yang 

logis (ada teorinya) antara dua atau lebih variabel 

dimana salah satunya ada yang berlaku sebagai variabel 

terikat/dependen dan variabel bebas/independen. 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk mencari 

pola hubungan antara satu variabel dependen dan satu 

variabel independen.
72

 

Dalam pendekatan penelitian ini terdiri dari 2 

variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan 1 

variabel  terikat (dependent). Adapun pengertian 

variabel itu sendiri adalah segala sesuatu yang 
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berbentuk apa saja baik orang atau objek yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Variabel itu sendiri ada dua macam yaitu:
73

 

1. Variabel independen atau variabel bebas yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel lain 

dalam hal ini adalah variabel dependen. Variabel 

independen yaitu: 

a. Gaya kepemimpinan kepala sekolah (x1) 

b. Kompetensi guru (x2) 

2. Variabel dependen atau variabel terikat yaitu 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel lain, yang kemudian disebut 

dengan variabel independen. 

 

 

 

 

 

 

B. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 
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ditarik kesimpulannya.
74

 Hal ini sejalan dengan 

Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen 

yang ada dalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi.
75

 Oleh 

karena itu, penelitian ini merupakan penelitian 

populasi, yakni apabila subjeknya kurang dari 100, 

lebih baik diambil semua.
76

 

Dalam penelitian ini populasinya adalah 

seluruh guru di SMKN 1 Jiwan  yang berjumlah 57 

guru. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti  dapat menggunakan sampel 

yang diambil dari populasi.
77

 Dalam penelitian ini 

semua populasi yang berjumlah 57 guru dijadikan 

sebagai sampel.  

                                                           
74
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Dalam pengambilan sampel ini, penelitian 

menggunakan teknik sampling jenuh. Sampling jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan 

apabila jumlah populasi relatif kecil, yaitu kurang 

dari 100 orang.
78

 Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru di SMKN 1 Jiwan 

yang berjumlah 57 guru. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data adalah alat 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang 

diamati (variabel penelitian). Peneliti menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data.
79

 Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah 

SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019. 

b. Data tentang kompetensi guru SMKN 1 Jiwan 

Tahun Ajaran 2018/2019. 

c. Data tentang kinerja guru SMKN 1 Jiwan Tahun 

Ajaran 2018/2019. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 3.1 

Instrumen Pengumpulan Data 

Varia

bel 

Sub 

Variab

el 

Indikator 
Subje

k 

Tekni

k  
Ite

m 

Gaya 

Kepe

mimpi

nan 

Kepal

a 

Sekol

ah 

(X1) 

Gaya 

Kepemi

mpinin

an 

kepala 

sekolah 

1. Kepala sekolah 

menekankan 

kepada 

bawahannya 

untuk lebih 

disiplin dan 

bekerja keras.
80

 

Guru 

Angk

et 

1,2

,3 

2. Kepala sekolah 

cenderung orang 

yang 

mendengarkan 

dan 

mengharapkan 

kesan dan pesan 

bawahannya.
81

 

Guru 

Angk

et 

4,5

,6 

3. Kepala sekolah 

cenderung 

memberikan 

kekuasaanya 

kepada 

bawahnnya 

Guru 

Angk

et 

7,8

,9 
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untuk 

memimpin suatu 

lembaga/sekola

h.
82

 

 

 

 

Komp

etensi 

guru 

(X2) 

1. Kom

peten

si 

peda

gogi

k. 

1. Pemahaman 

wawasan atau 

landasan 

kependidikan. 

Guru 

Angk

et 

1,2

,3 

2. Pemahaman 

terhadap peserta 

didik 

Guru 

Angk

et 

4,5

,6, 

3. Pengembangan 

kurikulum/silab

us  

Guru 

Angk

et 

7,8

,9 

4. Perancangan 

pembelajaran Guru 

Angk

et 

10,

11,

12 

5. Pelaksanaan 

pembelajaran 

yang mendidik 

dan ideologis 

Guru 

Angk

et 

13,

14,

15 

6. Pemanfaatan 

teknologi 

pembelajaran 
Guru 

Angk

et 

16,

17,

18 

7. Evaluasi hasil 

belajar Guru 

Angk

et 

19,

20,

21 

                                                           
82

 H makuwimbang, Kepemimpinan Pendidikan  yang bermutu, 23. 
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8. Pengembangan 

peserta didik 

untuk 

mengaktualisasi

kan berbagai 

potensi yang 

dimilikinya.
83

 

Guru 

Angk

et 

22,

23,

24 

 

2.K

om

pete

nsi 

Pro

fesi

ona

l 

1. Memahami 

standart 

kompetensi dan 

tandart isi mata 

pelajaran yang 

tertera. 

Guru Angk

et 

25,

26,

27 

2. Menguasai 

subtansi 

keilmuan yang 

terkait dengan 

bidang studi.
84

 

Guru Angk

et 

28,

29,

30 

3. Ko

mpe

tens

i 

Sosi

al 

1. Bertindak 

objektif serta 

tidak 

diskriminatif 

karena 

pertimbangan 

jenis kelamin, 

agama, ras, 

kondisi fisik 

Guru Angk

et 

31,

32,

33 
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84
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latar belakang 

keluarga dan 

status sosial 

ekonomi. 

2. Berkomunikasi 

secara efektif, 

emopatik dan 

santun dengan 

sesama 

pendidik, tenaga 

kependidikan, 

orang tua dan 

masyarakat. 

Guru Angk

et 

34,

35,

36 

3. Beradaptasi di 

tempat bertugas 

di seluruh 

wilayah 

Republik 

Indonesia yang 

memiliki 

keberagaman 

sosial budaya 

Guru Angk

et 

37,

38,

39 

4. Berkomunikasi 

dengan 

komunitas 

profesi sendiri 

dan profesi lain 

secara lisan dan 

tulisan atau 

Guru Angk

et 

40,

41,

42 
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bentuk lain.
85

 

4. Ko

mpe

tens

i 

Kep

riba

dia

n 

1. Mantap dan 

adil 
Guru Angk

et 

43,

44,

45 

2. Dewasa  Guru Angk

et 

46,

47,

48 

3. Arif dan 

bijaksana 
Guru Angk

et 

49,

50,

51 

4. Berwibawa  Guru Angk

et 

52,

53,

54 

5. Akhlak mulia.
86

 Guru Angk

et 

55,

56,

57 

Kinerj

a guru 

(Y) 

 1. Kemampuan 

Membuat 

perencanaan 

dan persiapan 

mengajar. 

Guru Angk

et 

1,2

,3, 

2. Penguasaan 

materi yang 

akan diajarkan 

kepada siswa. 

Guru Angk

et 

4,5

,6 

                                                           
85
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 Sagala. Kempampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan,33-34 



50 
 

3. Penguasaan 

metode dan 

strategi 

mengajar. 

Guru Angk

et 

7,8

,9 

4. Pemberian 

tugas-tugas 

kepada siswa. 

Guru Angk

et 

10,

11,

12 

5. Kemampuan 

pengelolaan 

kelas. 

Guru Angk

et 

13,

14,

15 

6. Kemampuan 

melakukan 

penilaian dan 

evaluasi.
87

 

Guru Angk

et 

16,

17,

18 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
88

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1.  Angket  

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik 

atau cara pengumpulan data secara tidak langsung 

(peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan 

                                                           
87

 Wahab H.S & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan,122. 
88

 Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik 

dengan Menggunakan SPSS...,64. 
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responden).
89

 Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
90

  

Skala yang  digunakan dalam penelitian ini 

adalah skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau kelompok orang terhadap fenomena atau gejala 

sosial yang telah ditetapkan oleh peneliti yang 

kemudian disebut sebagai variabel penelitian. Variabel 

penelitian ini dijabarkan melalui dimensi menjadi sub 

variabel-sub variabel kemudian dijadikan indikator-

indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur 

untuk menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan 

yang berhubungan dengan variabel penelitian.
91

 

Pada skala likert ada tiga pilihan skala, yaitu 

skala tiga, skala empat, skala lima. Pada umumnya 

menggunakan skala dengan lima angka. Skala ini 

disusun dalam bentuk pernyataan yang diikuti oleh 

pilihan respons yang menunjukkan tingkatan.
92

 

Penentuan skor disetiap jenjang pada skala 

likert tersebut harus disesuaikan dengan jenis narasi 

pertanyaan atau pernyataan, yaitu apakan narasi 

                                                           
89
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90
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91
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pertanyaan bersifat negatif (Unfavorable) atau narasi 

pertanyaannya bersifat positif (Favorable). Berikut ini 

pemberian skor untuk setiap jenjang skala likert baik 

itu pertanyaan yang positif ataupun yang negatif yang 

dapat dilihat pada tabel: 

Tabel 3.2 

Skor Pernyataan Angket 

POSITIF  NEGATIF  

SELALU 4 SELALU 1 

SERING 3 SERING 2 

KADANG-

KADANG 

2 KADANG-

KADANG 

3 

TIDAK 

PERNAH 

1 TIDAK 

PERNAH 

4 

 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, notulen rapat dan sebagainya.
93

 

Metode dokumentasi ini akan peneliti lakukan untuk 

mencari informasi tentang SMKN 1 Jiwan, struktur 

organisasi sekolah dan segala sesuatu yang berkaitan 

dengan sekolah yang sudah dalam bentuk dokumen, 

metode ini digunakan untuk mencari informasi sejarah 

berdirinya sekolah Visi, Misi, tujuan, keadaan guru, 

                                                           
93

 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 231. 
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identitas sekolah, struktur organisasi, dan data-data 

dibutuhkan di SMKN 1 Jiwan. 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan.
94

 Langkah ini 

diperlukan karena tujuan dari analisis data adalah untuk 

mengolah data tersebut menjadi informasi sehingga 

karakterisrik 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) berdasarkan 

data yang diperoleh dari sampel (statistik).
95

 

Karena data penelitian adalah data kuantitatif, 

maka teknik analisis data menggunakan statistik. 

Adapun analisis data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Analisis Data Pra Penelitian 

a. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan derajat ketepatan 

antara data yang terjadi pada obyek penelitian 

dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. 

Dengan demikian data yang valid adalah data 
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95
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“yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan 

oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek penelitian.
96

  

Secara mendasar, validitas adalah 

keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen 

yang bersangkutan mampu mengukur apa yang 

diukur. Suatu tes disebut valid apabila tes 

tersebut dapat mengukur apa yang hendak dan 

seterusnya diukur. Jadi validitas itu merupakan 

tingkat ketepatan tes tersebut dalam mengukur 

materi dan perilaku yang harus diukur. Untuk 

menguji validitas ini menggunakan bantuan 

komputer progam microsoft excel.
97

 

Kriteria dari validitas setiap item 

pertanyaan adalah apabila koeisienkorelasi rhitung 

negatif atau lebih kecil dari rtabel maka item 

tersebut dikatakan tidak valid (drop).selanjutnya 

apabila terdapat item-item pertanyaan yang tidak 

memenuhi kriteria validitas (tidak valid) , maka 

item tersebut akan dikeluarkan dari angket. Nilai 

rtabel yang digunakan untuk subjek (N sebanyak 

25adalah ketentaun df=N-2, berati 25-2=23, 

dengan menggunakan taraf signifikan 5% maka 

diperoleh rtabel=  0,413.
98

 

Untuk uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian, peneliti mengambil sampel 
                                                           

96
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sebanyak 25 responden. Dari hasil perhitungan 

validitas instrumen terhadap 9 butir soal variabel 

gaya kepemimpinan kepala sekolah, 57 butir soal 

variabel kompetensi guru, dan 18 butir soal 

variabel kinerja guru. Hasil perhitungan uji 

validitas instrumen gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompetensi guru dan kinerja guru dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. 

Soal 

“r” 

Hitung 

“r” 

Kriti

s 

Keterangan 

1 0,60 0,41

3 

Valid 

2 0,19 0,41

3 

Drop 

3 0,54 0,41

3 

Valid 

4 0,59 0,41

3 

Valid 

5 0,69 0,41

3 

Valid 

6 0,13 0,41

3 

Drop 

7 0,24 0,41 Drop 
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3 

8 0,46 0,41

3 

Valid 

9 0,41 0,41

3 

Drop 

Intrumen nomor 2, 6, 7, 9 tidak valid 

sehingga tidak diikutkan pada analisis 

selanjutnya. Sedangkan nomor item yang valid 

dan digunakan untuk penelitian sesungguhnya 

yaitu item nomor 1, 3, 4, 5, dan 8.  

Tabel 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas 

 Instrumen Kompetensi Guru  

No. 

Soal  

“r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 -0,30 0,413 Drop 

2 0,06 0,413 Drop 

3 0,64 0,413 Valid 

4 0,24 0,413 Drop 

5 0,58 0,413 Valid 

6 -0,20 0,413 Drop 

7 0,75 0,413 Valid 

8 -0,04 0,413 Drop 

9 0,71 0,413 Valid 

10 -0,38 0,413 Drop 
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11 -0,45 0,413 Drop 

12 0,64 0,413 Valid 

13 0,47 0,413 Valid 

14 0,00 0,413 Drop 

15 0,53 0,413 Valid 

16 0,13 0,413 Drop 

17 0,68 0,413 Valid 

18 0,39 0,413 Valid 

19 0,61 0,413 Valid 

20 -0,11 0,413 Drop 

21 0,67 0,413 Valid 

22 -0,15 0,413 Drop 

23 0,05 0,413 Drop 

24 0,59 0,413 Valid 

25 0,64 0,413 Valid 

26 0,06 0,413 Drop 

27 -0,18 0,413 Drop 

28 0,79 0,413 Valid 

29 0,88 0,413 Valid 

30 -0,56 0,413 Drop 

31 0,01 0,413 Drop 

32 0,49 0,413 Valid 

33 0,01 0,413 Drop 

34 0,61 0,413 Valid 
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35 0,47 0,413 Valid 

36 0,45 0,413 Valid 

37 0,45 0,413 Valid 

38 0,46 0,413 Valid 

39 0,54 0,413 Valid 

40 0,43 0,413 Valid 

41 0,53 0,413 Valid 

42 0,46 0,413 Valid 

43 0,45 0,413 Valid 

44 0,44 0,413 Valid 

45 0,83 0,413 Valid 

46 0,87 0,413 Valid 

47 0,87 0,413 Valid 

48 0,14 0,413 Drop 

49 -0,15 0,413 Drop 

50 0,05 0,413 Drop 

51 0,65 0,413 Valid 

52 -0,13 0,413 Drop 

53 -0,16 0,413 Drop 

54 0,83 0,413 Valid 

55 -0,35 0,413 Drop 

56 0,80 0,413 Valid 

57 0,21 0,413 Drop 
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Instrumen nomor 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 

16, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 33, 48, 49, 50, 52, 

53, 55,57 tidak valid sehingga tidak diikutkan 

pada analisis selanjutnya. Sedangkan nomor item 

yang valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 3, 5, 7, 9, 12, 13, 

15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29,  32, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 51, 54, 

56. 

Tabel 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru 

No. 

Soal 

“r” 

Hitung 

“r” 

Kritis 

Keterangan 

1 -0,50 0,413 Drop 

2 -0,37 0,413 Drop 

3 0,77 0,413 Valid 

4 -0,34 0,413 Drop 

5 0,76 0,413 Valid 

6 0,12 0,413 Drop 

7 0,18 0,413 Drop 

8 0,91 0,413 Valid 

9 0,81 0,413 Valid 

10 0,39 0,413 Drop 

11 0,71 0,413 Valid 

12 0,50 0,413 Valid 

13 0,61 0,413 Valid 
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14 0,15 0,413 Drop 

15 -0,14 0,413 Drop 

16 0,58 0,413 Valid 

17 0,91 0,413 Valid 

18 0,59 0,413 Valid 

 

Intrumen nomor 1, 2, 4, 6, 7, 10, 14, dan 

15 tidak valid sehingga tidak diikutkan pada 

analisis selanjutnya. Sedangkan nomor item yang 

valid dan digunakan untuk penelitian 

sesungguhnya yaitu item nomor 3, 5, 8, 9, 11, 12, 

13, 16, 17, dan 18. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah 

kepercayaan. Suatu tes dapat mempunyai taraf 

kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. Maka pengertian 

reabilitas tes, berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes.
99

  

Untuk menguji reliabilitas instrumen, 

dalam penelitian ini dilakukan dengan instrumen 

menggunakan alpha cronbach dengan bantuan 

progam SPSS versi 16.0 for windows. Kriteria 

dan reliabilitas instrumen penelitian adalah 

apabila harga croanbach alfa  lebih besar dari 0,6 

                                                           
99

 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2002),86. 
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maka instrumen tersebut dikatakan reliabel  dan 

sebaliknya. 
100

 

Hasil perhitungan dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 3.6 

Rekapitulasi hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Jumlah 

item 

soal 

Cronba

ch Alfa 

Keterangan 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah 

5 Item 0,851 Reliabel 

Kompetensi 

Guru 

33 

Item 

0,954 Reliabel 

Kinerja Guru 10 

Item 

0,910 Reliabel 

  

Dari tabel diatas, diketahui bahwa 

masing-masing variabel memiliki nilai 

croanbach alfa lebih dari 0,6. Dengan demikian 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompetensinguru dan kinerja guru dikatakan 

reliabel, yang tercantum dalam perhitungan 

cronbach alfa. 
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2. Analisis  Data Hasil Penelitian 

a. Uji Prasyarat Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mrnguji 

apakah sampel penelitian ini dari populasi 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

yang digunakan oleh peneliti adalah teknik 

Uji Kolmogrovsmirnov dan pengujinya 

menggunakan SPSS versi 16.00 for windows. 

Kriteria dari normalitas data penelitian adalah 

apabila signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

data tersebut dikatakan berdistribusi 

normal.
101

 

2) Uji Liniearitas  

Uji linearitas merupakan uji kelineran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi 

verganda. Uji linieritas menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. Untuk uji linearitas 

pada SPSS digunakan Test Linearty dengan 

taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada Deviantion From Liniarty 

lebih dari 0,05.
102
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3) Uji Autokorelasi 

Tujuan uji autokolerasi adalah 

menguji tentang ada tidaknya kolerasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

periode t-1 pada persamaan regresi linier. 

Apabila terjadi kolerasi maka menunjukkan 

adanya problem autokorelasi. Problem 

autokorelasi mungkin terjadi pada data 

rangkaian waktu (time series) atau dalam 

rangkaian silang waktu (cross section), 

masalah autokorelasi jarang terjadi. Model 

regresi yang baik adalah model regresi yang 

bebas autokorelasi. Salah satu yang 

dilakukan dengan uji Durban Watson (DW 

test). Uji Durban Watson hanya digunakan 

untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intecept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel 

bebas. Salah satu ukuran dalam menentukan 

ada tidaknya masalah autokorelasi dengan 

Durbin-Watson (DW) menggunakan SPSS 

versi 16.0 for windows. 
103

 

4) Uji Heteroskedasitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance antara satu 

                                                           
103
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pengamatan dengan pengamatan lain. Model 

regresi yang baikadalah yang 

homokedatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedatisitas karena data cross section 

memiliki data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang, dan besar).
104

Untuk 

mendeteksi uji ini dilakukan dengan grafik 

scatterplot.   

Dalam grafik scatterplot yakni dengan 

melihat pola yang dibentuk oleh titik dalam 

grafik. Apabila titik-titik tersebut membentuk 

pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat gejala heteroskedastisitas.  

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu 

variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen 

maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Sebaliknya jika variabel independen tidak 

signifikan, maka tidak ada gejala 

heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas 

menggunakan SPSS versi 16.0 for windows. 

5) Uji Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

1 dan 2 menggunakan Regresi Linier 

sederhana, dimana x digunakan untuk 

                                                           
104

 Tony Wijaya, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS 
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memprediksi (forecast) y dan menggunakan 

SPSS versi 16.0 for windows 

6) Uji Regresi Linier Berganda dengan 2 

Variabel Bebas 

Teknis analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 

yaitu mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan kompetensi guru terhadap 

kinerja guru. Dalam penelitian ini 

menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows
105
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat SMKN 1 Jiwan 

SMKN 1 Jiwan terletak di jalan KH. 

Ahmad Dahlan , Desa Wayut, Kecamatan Jiwan, 

Kabupaten Madiun. Sekolah ini baru didirikan 

Juni 2004. SK  pendirian No.67 Tahun 2004, dan 

tanggal SK pendirian 17 februari 2004. Luas 

tanah yang dimiliki sekolah ini yaitu 10.000 m
2
. 

Sekolah ini terdiri 2 kampus , yaitu kamp us 1 

terletak di selatan yang bersampingan dengan 

SMPN 1 Wayut dan kampus 2 terletak di bagian 

utara. 

SMK ini mempunyai 6 kejuruan yaitu 

Akuntansi, Pemasaran, Teknik audio vidio, 

teknik komputer dan jaringan, dan teknik sepeda 

motor. Sebuah sekolah layaknya juga seperti 

organisasi yang mempunyai pemimpin yaitu 

kepala sekolah. Disekolah SMKN 1 Jiwan ini 

didirikan pertama kali oleh Parseno, BA. Beliau 

menjabat periode-1 (2004-2007). Setelah itu 

dilanjutkan oleh Sunardi, S.Pd periode-2 (2007-

2009), lalu di lanjutkan lagi oleh Drs.Mudjijono 

periode-3 (2009-2016) dan sampi sekarang di 

pimpin oleh Drs. Djuniedi Ekosetiono, M.KPd 

yang memasuki periode 4 (2016-2020) 
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2. Identitas Sekolah 

PROFIL SEKOLAH 

a.  Nomer Statistik Sekolah : 321050814015 

b. Nomer Pokok Sekolah Nasional : 20507699 

c. Nama Sekolah Lama  : SMK 

NEGERI 1 JIWAN 

d. Perubahan nama sekolah :  -  

e. Tipe sekolah    

f. Tahun didirikan / beroperasi : Juni 2004 

 g. SK pendirianNomor   : 67 tahun 2004 

 Tanggal   : 17 Februari 

2004 

h.  Alamat  sekolah    

1) Jalan    : KH. Ahmad 

Dahlan 

2) Desa  : Wayut 

3) Kecamatan: Jiwan 

4) Kabupaten : Madiun 

5) Provinsi : JawaTimur 

6) KodePos : 63161 

7) Telepon : (0351) 494217 

i. KepalaSekolah    

1) Nama : Drs. Djuniedi 

Ekosetiono, M.KPd. 

2) NIP  : 19670618 

200501 1 004 

3) Pangkat / golongan : Guru Muda/ III 

d 

4) Nomor dan tgl SK jabatan terakhir : 
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j. Waktu penyelenggaraan PBM : Pagi 

k. Program Keahlian :  

   - Teknik Audio Video 

    - Teknik KomputerJaringan 

    - Teknik KendaraanRingan 

    - Teknik Sepeda Motor 

    - Akuntansi 

    - Pemasaran 

l. Komite Sekolah : Syamsu 

 

3. Visi dan Misi  

 Visi  

 SMKN 1 Jiwan mencetak lulusan yang mampu 

memiliki ketrampilan dan mampu mandiri atau 

berjiwa wirausaha di era globalisasi yang 

didasari beriman, bertaqwa, berbudi pekerti 

luhur. 

 Misi 

a. Mendidik siswa yang berijazah sitingkat 

SMP/MTs. 

b. Menyiapkan siswa untuk dapat berfikir 

secara positif, kreatif dan inovatif. 

c. Meningkatkan perkembangan kepribadian 

siswa agar dapat disiplin, betanggung jawab, 

percaya diri, mandiri dan berperilaku sopan. 

d. Melaksanakan pendidikan sesuai SMK 

terpadu. 
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e. Menyiapkan siswa yang memiliki dan 

mampu mengembangkan skill (ketrampilan 

kewirausahaan). 

f. Menyiapkan siswa yang mampu bersaing di 

pasar kerja dalam rangka era globalisasi 

(pasar bebas) 

g. Menyiapkan siswa mampu menciptakan 

lapangan kerja dalam rangka 

mensejahterakan diri sendiri denga 

berwirausaha. 

4. Struktur Organisasi SMKN 1 Jiwan 

Komite   : Drs. Samsu Hadi   

Kepala sekolah : Drs. Djuniedi 

Ekosetiono, M.KPd. 

Koor Tata Usaha  : Sudar 

UPJ & BKS  :Thopan Wibawa, S.Pd 

Bendahara sekolah :Noorna Rachmawati, 

S.Pd  

Waka kurikulum  : Hariyanto, BA 

Waka kesiswaan   : Choiril Anwar, S.Pd 

Waka sarana prasaran : Drs Agus Warsito, 

M.Pd 

Waka humas  :Tukimun, SPd 

KKK Teknik Audio Vidio : Sugeng Hariadi 

S.Pd, M.Pd 

KKK Teknik Komputer dan Jaringan  : Eko 

Trismianto S.Pd 

KKK Teknik Kendaraan Ringan  : Zein 

Fahmi Huda, ST 
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KKK Akuntansi dan Keuangan Lembaga : Drs. 

Suwardi 

KKK Bisnis dan Pemasaran  : 

Thopan Wibawa, S.Pd  

5. Keadaan guru SMKN 1 Jiwan 

Tenaga pengajar di SMKN 1 Jiwan berjumlah 57 

tenaga pendidik masing-masing memiliki latar 

belakang pendidikan yang berbeda-beda, berikut 

daftar guru SMKN 1 Jiwan. 

Tabel 4.1 

Daftar Guru SMKN 1 Jiwan 

No Nama Guru Pendidikan  

1. Suwardi ,BA D-III/A-III Bimbingan 

dan Penyuluhan  

2. Drs. Djuniedi 

Ekosetiono, M.Kpd 

A-IV Bimbingan dan 

Penyuluhan  

3. Pardan KPAA/KKPA 

4. Hariyanto, BA S.M Pendidikan 

Bimbingan dan 

Penyuluhan 

5.  Gumianti S.Pd S-1/A-IV Pendidikan 

dan Sastra Indonesia 

6.  Sudar KPAA/KKPA  

7.  Tukimun, S.Pd A-IV Matematika  

8.  Budi Suhartojo, 

S.Pd 

S-1 Bahasa dan sastra 

Inggris 

9.  Drs. Lugiyono A-IV Teknik Elektro 

10.  Dra. Erlik Suciati A-IV Matematika 
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11.  Slamet Budi 

Prastowo, S.Pd 

S-1 Bahasa Indonesia 

12.  Sugeng Hariadi, 

S.Pd, M,Pd 

S-2 Magister Pendidikan 

13.  Endah Sri 

Rahayuwato S.Pd 

S-1/A-IV Pendidikan 

Bahasa dan Sastra 

Indonesia 

14. Mulyono, S.Pd A-IV Pendidikan Moral 

Pancasila 

15. Sri Lestari, S.Sn A-IV Seni Tari 

16. Tumini, S.Pd S-1 Pendidikan 

Akuntansi 

17. Drs. Suwardi A-IV Ilmu Ekonomi 

18. Sujatno S.Sos S-1/A-IV Bahasa dan 

Sastra Inggris 

19. Drs. Agus Warsito D-IV/A-IV Bahasa 

Indonesia  

20 Soerojo, S.Pd A-IV Matematika 

21. Atik Purwaningsih, 

S.Pd 

A-IV Kimia 

22. Noorna 

Rachmawati S.Pd 

A-IV Fisika 

23. Asep Yunani S.Pd A-IV Teknik Mesin 

24. Dra Rita 

Tjahjaningrum 

A-IV Olah raga 

25. Titik Roesmawati, 

S.Pd 

A-IV Pendidikan Moral 

Pancasila 

26. Joko Susilo, S.Pd A-IV Fisika 
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27. Elnaria Windarti, 

S.Pd 

A-IV Fisika 

28. Neni Safitri 

Agustin, S.Pd 

S-1 Pendidikan Bahasa 

dan Sastra Indonesia 

29. Didik Wijanarko, 

S.E 

A-IV Manajemen  

30. Suwanto, S.Pd A-IV Matematika 

31. Puji Astuti, S.Pd A-IV Administrasi 

Pekantoran 

32. Yuli Fatini, S.Pd S-1/A-IV Bahasa dan 

Sastra Inggris  

33. Harianto, S.Pd S-1 Pendidikan Teknik 

Mesin 

34. Ardiyani 

Trileksanti, S.Pd 

A-IV Matematika 

35. Dian Suryawati, 

S.E 

S-1 Manajemen 

36. Guntur Wibawa, 

S.Pd 

S-1 Pendidikan Teknik 

Elektro 

37. Andik Nur 

Rohamhuddin, S.E 

A-IV Manajemen 

38. Rakhmad Marsudi, 

S.T 

A-IV Teknik 

Elektronika 

39. Zein Fahmy Huda, 

S.T 

A-IV Teknik Mesin 

40. Nur Khasanah, 

S.Pd 

S-1 Akta IV Pendidikan 

Sejarah 

41. Ida Yuliana, S.Pd A-IV Bimbingan dan 

Konseling 
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42. Amirullah Alamin, 

S,Si 

A-IV Fisika 

43. Aning Thubahiya, 

S.Ag 

S-1/A-IV Pendidikan 

Agama Islam 

44. Noerdono, S.T S-1 Pendidikan Teknik 

Elektro 

45. Rike Canda 

Kusuma, S.Pd 

S-1 Pendidikan Fisika 

46. Choiril Anwar, 

S.Pd 

A-IV Olah raga dan 

Kesehatan   

47. Dyah 

Retnoningtyas, 

S.Kom 

S-1 Komputer 

Informatika 

48. Setyo Budi Edy 

Murtipo, S.Pd 

S-1 Teknik Otomotif 

49. Ulfa Nikmatul 

Fitriah, S.Pd 

S-1/ A-IV Bahasa dan 

Sastra Inggris 

50. Ika Rusdamayanti, 

S.Pd 

A-IV Sejarah 

Pendidikan 

51. Asmorowati, S.Pd A-IV Matematika 

52. Yoni Dwi Lestari, 

S.Pd 

S-1 Pendidikan Kimia 

53. Mohammad Yusuf, 

S.Kom 

S-1 Komputer 

Informatika 

54. Didik Dwi 

Sulistyawan, S.T 

A-IV Teknik 

Elektronika 

55. Puthut Hudi 

Purnomo, S.Pd 

A-IV Teknik 

Elektronika 
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56. Eko Trismianto, 

S.Pd 

S-1 Pendidikan Teknik 

Elketronika 

57. Thopan Wibawa, 

S.Pd 

S-1/A-IV Ekonomi 

Ketataniagaan 

 

6. Sarana Prasarana  

Adapun sarana dan prasarana yang ada di 

SMKN 1 Jiwan adalah ruang kelas, ruang guru, 

ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang 

wakil kepala sekolah, UKS, WC, kantin, 

mushola, laboratorium, Bengkel TAV, Bengkel 

TKJ, Bengkel TKR, Bengkel TSM, 

Laboratorium Akuntansi, ruang studio, ruang 

tata usaha, ruang ekskul, Acces Point, lemari 

simpan adminitrasi, kipas angin, komputer PC, 

dan komputer laptop. 

 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi data tentang Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini 

adalah untuk memberikan gambaran sejumlah 

data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru SMKN 1 Jiwan sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

gaya kepemimpinan kepala sekolah. 

Adapun komponen yang diukur mengenai 

gaya kepemimpinan kepala sekolah pada guru 
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SMKN 1 Jiwan adalah dapat dlihat dalam kisi-

kisi berikut: 

Tabel 4.2 

Kisi-kisi Angket Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Variabel 

penelitian 

Indikator No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(Variabel X-1) 

Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah 

Kepala sekolah 

menekankan 

kepada 

bawahannya 

untuk lebih 

disiplin dan 

bekerja keras. 

1, 2, 3 1, 3 

Kepala sekolah 

cenderung orang 

yang 

mendengarkan 

dan 

mengharapkan 

kesan dan pesan 

bawahannya. 

4, 5, 6 4, 5 

Kepala sekolah 

cenderung 

memberikan 

kekuasaanya 

kepada 

7, 8, 9 8 
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A

d

apun data hasil angket kompetensi guru dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Daftar Hasil Angket Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai 

distribusi frekuensi data ganda tertinggi dari hasil 

angket variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah adalah 19-20 dengan frekuensi 49, dan  

nilai distribusi frekuensi data ganda terendah 

adalah 16-18 dengan frekuensi 8. 

Setelah diketahui data hasil angket 

tersebut, melalui distribusi frekuensi data ganda 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah 

diatas dapat dibuat histogram seperti dibawah 

ini: 

bawahnnya 

untuk memimpin 

suatu 

lembaga/sekolah. 

No. Interval Frekuensi 

1 16-18 8 

2 19-20 49 

 Total 57 



77 
 

 

 

Gambar 4.1 

Histogram Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 

Histogram di atas merupakan output 

SPSS yang diperoleh dari hasil perhitungan 

distribusi frekuensi angket variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang diberikan 

kepada guru SMKN 1 Jiwan. Dari histogram 

tersebut dapat diketahui bahwa N merupakan 
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jumlah frekuensi total 57 guru, nilai mean 

sebesar 19,44 pada nilai standar deviasi sebesar 

0,887. 

Untuk menghitung mean dan standart 

deviasinya maka dapat dihitung berdasarkan 

tabel yang telah dibuat dengan menggunakan 

aplikasi hitung SPSS 16.0 for windows sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Penghitungan Standart Deviasi Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

 

D

a

D

a

r

i

 

H

h 

Hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 19,44 dan standart deviasi 

(SDx1) adalah 0,887. Untuk menentukan 

kategori variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah di SMKN 1 Jiwan itu tinggi, sedang dan 

rendah, dibuat pengelompokan skor dengan 

Descriptive Statistics 

 

N 

Rang

e 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Devia

tion 

Varian

ce 

gaya 

kepemimpinan 

kepala sekolah 

57 4 16 20 19.44 .887 .786 

Valid N 

(listwise) 
57 
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menggunakan frekuensi dan presentase sebagai 

berikut: 

a. Mx1 + 1.SDx1 = kategori gaya kepemimpinan 

kepala sekolah tinggi 

b. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

gaya kepemimpinan kepala sekolah sedang 

c. Mx1 - 1.SDx1 = kategori gaya kepemimpinan 

kepala sekolah rendah  

Adapun penghitungannya sebagai 

berikut: 

          Mx1 + 1.SDx1= 19,44+1.0,887 

                    = 19,44+0,887 

          =20,327 = 20 (dibulatkan) 

           Mx1 - 1.SDx1= 19,44-1.0,887 

                    = 19,44-0,887 

          =18.553= 19 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 20 

dikategorikan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah tinggi, sedangkan skor 19 dikategorikan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah sedang, dan 

skor kurang dari 19 dikategorikan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah di SMKN 1 Jiwan 

dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 

Kategorisasi Gaya Kepemimpimpinan Kepala 

Sekolah di SMKN 1 Jiwan 

 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 

1 20 34 59,64% Tinggi 

2 19 14 24,56% Sedang 

3 <19 9 15,78% Rendah 

Jumlah 57 

  

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah di SMKN 1 Jiwan dalam kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 34 guru 

dengan presentase 59,64%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 14 guru 

dengan presentase 24,56% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 9 guru dengan 

presentase 15,78%. Dengan demikian secara 

umum dapat dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan kepala sekolah keluarga SMKN 1 

Jiwan dalam kategori tinggi dengan 57 

responden. 

2. Deskripsi data tentang Kompetensi Guru 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini 

adalah untuk memberikan gambaran sejumlah 

data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru SMKN 1 Jiwan sesuai 
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dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kompetensi guru.  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

kompetensi guru pada guru SMKN 1 Jiwan 

adalah dapat dlihat dalam kisi-kisi berikut: 

Tabel 4.6 

Kisi-kisi Angket  Kompetensi Guru 

Variabel 

penelitia

n 

Indikator No. Item 

Sebelu

m 

validit

as 

Sesuda

h 

validit

as 

(Variabel 

X-2) 

Kompete

nsi Guru 

Pemahaman 

wawasanatau 

landasan 

kependidikan. 

1, 2, 3 3 

Pemahaman 

terhadap peserta 

didik 

4, 5, 6 5 

Pengembangan 

kurikulum/silab

us  

7, 8, 9 7, 9 

Perancangan 

pembelajaran 

10, 11, 

12 

12 

Pelaksanaan 

pembelajaran 

yang mendidik 

13, 14, 

15 

13, 15 
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dan ideologis 

Pemanfaatan 

teknologi 

pembelajaran 

16, 17, 

18 

17, 18 

Evaluasi hasil 

belajar 

19, 20, 

21 

19, 21 

Pengembangan 

peserta didik 

untuk 

mengaktualisasi

kan berbagai 

potensi yang 

dimilikinya.
106

 

22, 23 24 

Memahami 

standart 

kompetensi dan 

tandart isi mata 

pelajaran yang 

tertera. 

25, 26, 

27 

25 

Menguasai 

subtansi 

keilmuan yang 

terkait dengan 

bidang studi.
107

 

28, 29, 

30 

28, 29 

Bertindak 

objektif serta 

31, 32 

33 

32 

                                                           
106

 Mulyasa, Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru,75. 
107

 Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, 8-12. 
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tidak 

diskriminatif 

karena 

pertimbangan 

jenis kelamin, 

agama, ras, 

kondisi fisik 

latar belakang 

keluarga dan 

status sosial 

ekonomi. 

Berkomunikasi 

secara efektif, 

emopatik dan 

santun dengan 

sesama 

pendidik, tenaga 

kependidikan, 

orang tua dan 

masyarakat. 

34, 35, 

36 

34, 35, 

36 

Beradaptasi di 

tempat bertugas 

di seluruh 

wilayah 

Republik 

Indonesia yang 

memiliki 

keberagaman 

sosial budaya 

37, 38, 

39 

37, 38, 

39 
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Berkomunikasi 

dengan 

komunitas 

profesi sendiri 

dan profesi lain 

secara lisan dan 

tulisan atau 

bentuk lain.
108

 

40, 41, 

42 

40, 41, 

42 

Mantap dan adil 43, 44, 

45 

43, 44, 

45 

Dewasa  46, 47, 

48 

46, 47 

Arif dan 

bijaksana 

49, 50, 

51 

51 

Berwibawa  52, 53, 

54 

54 

Akhlak mulia. 55, 56 

.57 

56 

 

Adapun data hasil angket kompetensi 

guru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                           
108

 Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas,76.  
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Tabel 4.7 

Daftar Hasil Angket Kompetensi Guru 

 

D

a

r

i

 

t

a

b

e

l

  

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai 

distribusi frekuensi data ganda tertinggi dari hasil 

angket variabel kompetensi guru adalah 128-135 

dengan frekuensi 11,dan  nilai distribusi 

frekuensi data ganda terendah adalah 80-87 

dengan frekuensi 1. 

Setelah diketahui data hasil angket 

tersebut, melalui distribusi frekuensi data ganda 

variabel kompetensi guru diatas dapat dibuat 

histogram seperti dibawah ini: 

No. Interval Frekuensi 

1 128-135 11 

2 120-127 7 

3 112-119 8 

4 104-111 13 

5 96-103 15 

6 88-95 2 

7 80-87 1 

 Total 57 
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Gambar 4.2 

Histogram Kompetensi Guru 

Histogram di atas merupakan output 

SPSS yang diperoleh dari hasil perhitungan 

distribusi frekuensi angket variabel kompetensi 

guru yang diberikan kepada guru SMKN 1 

Jiwan. Dari histogram tersebut dapat diketahui 

bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 57 

guru, nilai mean sebesar 111.35 pada nilai 

standar deviasi sebesar 12,599. 
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Untuk menghitung mean dan standart 

deviasinya maka dapat dihitung berdasarkan 

tabel yang telah dibuat dengan menggunakan 

aplikasi hitung SPSS 16.0 for windows sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Penghitungan Standart Deviasi 

Kompetensi Guru 

 

 

 

 

D 

 

 

 

D

ari hasil perhitungan diatas, dapat diketahui 

mean (Mx1) adalah 111,35 dan standart deviasi 

(SDx1) adalah 12,599. Untuk menentukan 

kategori variabel kompetnsi guru di SMKN 1 

Jiwan itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

d. Mx1 + 1.SDx1 = kategori kompetensi guru 

tinggi 

Descriptive Statistics 

 

N 

Rang

e 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviati

on 

Varia

nce 

kompeten

si guru 
57 52 80 132 111.35 12.599 158.732 

Valid N 

(listwise) 
57 
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e. Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

kompetensi guru sedang 

f. Mx1 - 1.SDx1 = kategori kompetensi guru 

rendah  

Adapun penghitungannya sebagai berikut: 

         Mx1 + 1.SDx1= 111,35+1.12,499 

                       = 111,35+12,499 

                  =123,84 = 124(dibulatkan) 

            Mx1 - 1.SDx1= 111,35-1.12,499 

                    = 111,35-12,499 

          =89,85= 90 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 

lebih dari 124 dikategorikan kompetensi guru 

tinggi, sedangkan skor antara 90-124 

dikategorikan kompetensi guru sedang, dan skor 

kurang dari 90 dikategorikan kompetensi guru 

rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang kompetensi 

guru di SMKN 1 Jiwan dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Kategorisasi Kompetensi Guru di SMKN 1 

Jiwan 

No Nilai Frekuensi  Presentase  Kategori 

1 >124 11 19,29% Tinggi 

2 90-

124 

44 77,19% Sedang 
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3 <90 2 0,03% rendah 

Jumlah 57 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan kompetensi guru di 

SMKN 1 Jiwan dalam kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 11 guru dengan presentase 

19,29%, dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 44 guru dengan presentase 77,19% dan 

dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 2 guru dengan presentase 0,03%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa kompetensi guru keluarga SMKN 1 Jiwan 

dalam kategori sedang dengan 57 responden. 

3. Deskripsi data tentang Kinerja Guru 

Deskripsi data dalam  pembahasan ini 

adalah untuk memberikan gambaran sejumlah 

data hasil penskoran angket yang telah 

disebarkan pada guru SMKN 1 Jiwan sesuai 

dengan kisi-kisi instrumen yang telah ditetapkan. 

Setelah diteliti, peneliti memperoleh data tentang 

kinerja guru  

Adapun komponen yang diukur mengenai 

kinerja guru pada guru SMKN 1 Jiwan adalah 

dapat dlihat dalam kisi-kisi berikut: 

 

 

Tabel 4.10 

Kisi-kisi Angket  Kinerja Guru 
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Variabel 

penelitian 

Indikator No. Item 

Sebelum 

validitas 

Sesudah 

validitas 

(Variabel 

Y) 

Kinerja 

Guru 

Kemampuan 

Membuat 

perencanaan 

dan 

persiapan 

mengajar. 

1, 2, 3 3 

Penguasaan 

materi yang 

akan 

diajarkan 

kepada 

siswa. 

4, 5, 6 5 

Penguasaan 

metode dan 

strategi 

mengajar. 

7, 8, 9 8, 9 

Pemberian 

tugas-tugas 

kepada 

siswa. 

10, 11, 12 11, 12 

Kemampuan 

pengelolaan 

kelas. 

13, 14, 15 13 

Kemampuan 16, 17, 18 16, 17, 
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melakukan 

penilaian 

dan 

evaluasi.
109

 

18 

 

Adapun data hasil angket kinerja guru 

dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Daftar Hasil Angket Kompetensi Guru 

 

 

  

 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai 

distribusi frekuensi data ganda tertinggi dari hasil 

angket variabel kinerja guru adalah 39-40 dengan 

frekuensi 48,dan  nilai distribusi frekuensi data 

ganda terendah adalah 37-38 dengan frekuensi 9. 

Setelah diketahui data hasil angket 

tersebut, melalui distribusi frekuensi data ganda 

variabel kinerja guru diatas dapat dibuat 

histogram seperti dibawah ini: 

                                                           
109

 Wahab H.S & Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 

Kecerdasan,122. 

No. Interval Frekuensi 

1 37-38 9 

2 39-40 48 

 Total 57 
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Gambar 4.3 

Histogram Kinerja Guru 

Histogram di atas merupakan output 

SPSS yang diperoleh dari hasil perhitungan 

distribusi frekuensi angket variabel kompetensi 

guru yang diberikan kepada guru SMKN 1 

Jiwan. Dari histogram tersebut dapat diketahui 

bahwa N merupakan jumlah frekuensi total 57 

guru, nilai mean sebesar 39,28 pada nilai standar 

deviasi sebesar 0,978. 

Untuk menghitung mean dan standart 

deviasinya maka dapat dihitung berdasarkan 

tabel yang telah dibuat dengan menggunakan 
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aplikasi hitung SPSS 16.0 for windows sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Penghitungan Standart Deviasi 

Kinerja Guru 

Dari Hasil perhitungan diatas, dapat 

diketahui mean (Mx1) adalah 39,28 dan standart 

deviasi (SDx1) adalah 0,978. Untuk menentukan 

kategori variabel kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

itu tinggi, sedang dan rendah, dibuat 

pengelompokan skor dengan menggunakan 

frekuensi dan presentase sebagai berikut: 

Mx1 + 1.SDx1 = kategori kinerja guru tinggi 

Mx1 - 1.SDx1 sampai Mx1+ 1.SDx1 = kategori 

kinerja guru sedang 

Mx1 - 1.SDx1 = kategori kinerja guru rendah  

Adapun penghitungannya sebagai 

berikut: 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum 

Maxi

mum Mean 

Std. 

Devi

atio

n 

Varianc

e 

kinerja guru 57 3 37 40 39.28 .978 .956 

Valid N 

(listwise) 
57 
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          Mx1 + 1.SDx1= 39,28+1.0,978 

                    = 39,28+0,978 

          =40,25 = 40(dibulatkan) 

           Mx1 - 1.SDx1= 39,28-1.0,978 

                    = 39,28-0,978 

          =38,302= 38 (Dibulatkan) 

Dengan demikian dapat diketahui skor 40 

dikategorikan kinerja guru tinggi, sedangkan 

skor 38  dikategorikan kinerja guru sedang, dan 

skor kurang dari 38 dikategorikan kinerjai guru 

rendah. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang 

kompetensi guru di SMKN 1 Jiwan dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Tabel 4.13 

Kategorisasi Kinerja Guru di SMKN 1 Jiwan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui 

bahwa yang menyatakan kinerja guru di SMKN 

No Nilai Freku

ensi  

Present

ase  

Kategori 

1 40 31 54,38% Tinggi 

2 38-

<40 

20 35,08% Sedang  

3 <38 6 10,52% Rendah 

Jumlah 57 



95 
 

1 Jiwan dalam kategori tinggi dengan frekuensi 

sebanyak 31 guru dengan presentase 54,38%, 

dalam kategori sedang dengan frekuensi 

sebanyak 20 guru dengan presentase 35,08% 

dan dalam kategori rendah dengan frekuensi 

sebanyak 6 guru dengan presentase 10,52%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

bahwa kinerja guru keluarga SMKN 1 Jiwan 

dalam kategori tinggi dengan 57 responden. 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Normalitas 

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui 

apakah data dari variabel yang diteliti normal 

atau tidak, guna memenuhi asumsi klasik tentang 

kenormalan data. Uji normalitas ini dilakukan 

menggunakan rumus Kolmogrof Smirnov dengan 

bantuan SPSS. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.14 

Uji normalitas Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Kompetensi Guru dan Kinerja Guru 

One-Sample kolmogrov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

e

r

Dari hitungan uji normalitas dengan Kolmogrov- 

Smirnov Z diperoleh jumlah 1.170 dengan 

Asymp. Sig.(2 failed) diperoleh jumlah 0,129. 

Apabila nilai probabilitas >0,05, maka dikatakan 

berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai 

probabilitas <0,05 maka dikatakan tidak normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

(X1), kompetensi guru (X2) dan kinerja guru 

(Y) berdistribusi normal. 

N 57 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation .91863670 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .155 

Positive .098 

Negative -.155 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.170 

Asymp. Sig. (2-tailed) .129 

a. Test distribution is Normal.  
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2. Uji Liniearitas Data 

Uji linearitas merupakan uji kelineran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi verganda. 

Uji linieritas menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk uji linearitas pada SPSS 

digunakan Test Linearty dengan taraf signifikan 

0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada 

Deviantion From Liniarty lebih dari 0,05. 

Adapun perhitungan menggunakan aplikasi 

SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 

Uji Liniearitas Data Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru 

ANOVA Table 

   Sum of 

Square

s Df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja 

guru * 

gaya 

kepemim

pinan 

kepala 

Between Groups (Combine

d) 
4.620 4 1.155 1.228 .310 

Linearity 2.263 1 2.263 2.407 .127 

Deviation 

from 

Linearity 

2.357 3 .786 .836 .480 
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 Hasil analisis data diatas menunjukkan 

bahwa F sebesar 0,836 dengan signifikansi 

0,480 dilihat pada deviation from liniearity. 

Dengan demikian, hubungan data skor variabel 

tersebut dinyatakan linier karena tingkat 

signifikan variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan kinerja guru diatas (P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekolah Within Groups 48.889 52 .940   

Total 53.509 56    
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Tabel 4.16 

Uji  Linieritas Data Kempetensi Guru dan 

Kinerja Guru 

 

Hasil analisis data diatas menunjukkan 

bahwa F sebesar 1.135 dengan signifikansi 0,363 

dilihat pada deviation from liniearity. Dengan 

demikian, hubungan data skor variabel tersebut 

dinyatakan linier karena tingkat signifikan 

variabel kinerja guru dan kinerja guru diatas 

(P>0,05). 

 

 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Square

s Df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

kinerj

a 

guru 

* 

komp

etens

i guru 

Between Groups (Combined) 24.919 22 1.133 1.347 .213 

Linearity 4.885 1 4.885 5.810 .021 

Deviation 

from Linearity 
20.034 21 .954 1.135 .363 

Within Groups 28.589 34 .841   

Total 53.509 56    
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3. Uji autokorelasi 

Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang bebas autokorelasi. Salah satu yang 

dilakukan dengan uji Durban Watson (DW test). 

Uji Durban Watson hanya digunakan untuk 

autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya 

intecept (konstanta) dalam model regresi dan 

tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas. 

Salah satu ukuran dalam menentukan ada 

tidaknya masalah autokorelasi dengan Durbin-

Watson (DW) menggunakan SPSS versi 16.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.17 

Tabel Model Summary  

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .342
a
 .117 .084 .935 2.183 

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru, gaya kepemimpinan    

kepala sekolah 

b. Dependent Variable: kinerja guru   

Berdasarkan output di atas, diketahui 

nilai DW 2.183, selanjutnya nilai ini akan kita 

bandingkan dengan nilai table signifikan 5%, 
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jumlah sampel N=57 dan jumlah variabel 

independen 2 (K=2)=1,6452 

Nilai nilai DW 1,881 lebih besar dari 

batas atas (du) yakni 1,6452 dan kurang dari (4-

du) 4-1,6452= 2.3548 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.   

4. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mendeteksi uji ini, yaitu variabel 

independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependen maka ada 

indikasi terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya 

jika variabel independen tidak signifikan, maka 

tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas menggunakan SPSS versi 

16.0 for windows. 
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Gambar 4.4 

Histogram Heteroskedastisitas  

Berdasarkan output Scatterplots di atas diketahui 

bahwa: 

a. Titik-titik data penyebar diatas dan di 

bawah atau di sekitar angka 0. 

b. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas 

atau di bawah saja. 

c. Penyebaran titik-titik data tidak 

membentuk pola bergelombang 

melebebar kemudian  menyempit dan 

melebar kembali. 

d. Penyebaran titik-titik data tidak berpola. 
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Dengan demikian dapat kita simpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas, hingga model regresi 

yang baik dan ideal dapat terpenuhi. 

5. Analisis Data tentang Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru di SMKN 1 Jiwan Tahun 

Ajaran 2018/209 

Setelah data terkumpul dan data sudah 

normal baik data tentang gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru SMKN 1 

Jiwan kemudian di tabulasikan. Adapun untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh antar gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja 

guru SMKN 1 Jiwan. Peneliti menggunakan 

rumus regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

Tabel 4.18 

Tabel Annova Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Kinerja Guru 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 3.854 1 3.854 4.269 .044
a
 

Residual 49.655 55 .903   

Total 53.509 56    

a. Predictors: (Constant), gaya kepmimpinan 

kepala sekolah 

  

b. Dependent Variable: kinerja guru    

Uji signifikan menggunakan uji F 

dengan rumus db-n-nr= 57-2=55. Dengan 

melihat tabel distribusi “F” pada taraf signifikan 

0,05 maka diperoleh angka pada tabel sebesar 

4,02. 

Dari hasil output progam SPSS dengan 

nilai Fhitung>Ftabel yaitu 4,269> 4,02. artinya 

gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja guru, dengan tingkat 

signifikan/probabilitas 0,44<0,05 maka model 

regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

variabel kinerja guru. 
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Tabel 4.19 

Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel diatas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,206 dan 

dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R
2
) sebesar 0,042 yang mengandung 

pengertian bahwa ada pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap 

kinerja guru (Y) adalah sebesar 4,2% sedangkan 

sisanya variabel yang lain.  

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

1 .206
a
 .042 .025 .965 

a. Predictors: (Constant), gaya kepemimpinan kepala sekolah 
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Tabel 4.20 

Coefficients 

Berdasarkan tabel Coefficents regresi 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah X1 

0,227 menggambarkan bahwa gaya 

kepemimppinan kepala sekolah berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru. Selanjutnya, untuk 

persamaan regresi maka dapat ditemukan Y= 

34,874 + 0,227 X1. 

6. Analisis data tentang Pengaruh Kompetensi 

Guru terhadap Kinerja guru di SMKN 1 

Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019. 

Adapun untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antara kompetensi guru dan kinerja 

guru di SMKN 1 Jiwan, peneliti menggunakan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 34.874 2.830  12.321 .000 

gaya kepmimpinan kepala 

sekolah 
.227 .145 .206 1.558 .125 

a. Dependent Variable: kinerja guru     
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rumus regresi sederhana. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Tabel Anova kompetensi guru dan kinerja guru 

U

j

i

 

s

i

g

n

i

f

i

k

U 

Uji signifikan menggunakan uji dengan 

rumus db-n-nr= 57-2=55. Dengan melihat tabel 

distribusi “F” pada taraf signifikan 0,05 maka 

diperoleh angka pada tabel sebesar 4,02. 

Dari hasil output progam SPSS dengan nilai 

Fhitung>Ftabel yaitu 6,134> 4,02. artinya 

kompetensi guru mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja guru, dengan tingkat 

signifikan/probabilitas 0,16<0,05 maka model 

regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

variabel kinerja guru. 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 5.369 1 5.369 6.134 .016
a
 

Residual 48.140 55 .875   

Total 53.509 56    

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru    

b. Dependent Variable: kinerja guru    
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Tabel 4.22 

Tabel Model Summary 

 

 

 

 

T

a

b 

Tabel diatas menjelaskan besarnya 

nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,302 dan dijelaskan besar prosentase 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat yang disebut koefisien determinasi 

yang merupakan hasil dari penguadratan R. 

Dari output tersebut diperoleh koefisien (R
2
) 

sebesar 0,091 yang mengandung pengertian 

bahwa ada pengaruh kompetenai guru (X2) 

terhadap kinerja guru (Y) adalah sebesar 

9,1% sedangkan sisanya variabel yang lain.  

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .302
a
 .091 .075 .940 

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru  
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Tabel 4.23 

Coefficients 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel Coefficents regresi 

variabel kompetensi guru X1 0,023 

menggambarkan bahwa kompetensi guru 

berpengaruh positif terhadap kinerja guru. 

Selanjutnya, untuk persamaan regresi maka 

dapat ditemukan Y= 36,670 + 0,023 X1. 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
36.670 1.117 

 32.81

6 
.000 

kompetensi 

guru 
.023 .010 .302 2.351 .022 

a. Dependent Variable: 

kinerja guru 
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7. Analisis data tentang Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Kompetensi Guru terhadap Kinerja guru di 

SMKN 1 Jiwan Tahun Ajaran 2018/2019. 

 

Tabel 4.24 

Tabel Anova Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan Kompetensi Guru 

terhadap Kinerja Guru  

D

a

r

i

 

h

a

s

i

l

  

 

Output progam SPSS dengan nilai 

Fhitung>Ftabel yaitu 3,571> 3,17. artinya gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan  kompetensi 

guru mempunyai pengaruh yang signfikan 

terhadap kinerja guru.  

 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 6.251 2 3.125 3.571 .035
a
 

Residual 47.258 54 .875   

Total 53.509 56    

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah 

b. Dependent Variable: kinerja guru    
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Tabel 4.25 

Tabel Model Summary 

 

T

a

b

e

T

a

b

w

T 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,342 dan 

dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguadratan R. dari output tersebut diperoleh 

koefisien (R
2
) sebesar 0,117 yang mengandung 

pengertian bahwa ada pengaruh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

sebesar 11,7%  sedangkan sisanya dipengaruhi 

variabel yang lain.  

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .342
a
 .117 .084 .935 

a. Predictors: (Constant), kompetensi guru, gaya kepemimpinan 

kepala sekolah 
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Tabel 4.26 

Coefficients 

 

 

 

 

 

B

e

r 

 

 

 

M

o

d

e

l

 selanjutnya adalah dengan menggunakan tabel 

coefficient, pada tabel 4.26 tersebut ditemukan 

persamaan regresi Y=(33,425) + 0,178+ 0,021. 

D. Interprestasi dan Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan 

data tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompetensi guru dan kinerja guru dengan cara 

menyebar angket yang diisi oleh guru SMKN 1 

Jiwan . 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
33.425 2.826 

 11.82

8 
.000 

gaya 

kepemimpina

n kepala 

sekolah 

.178 .143 .162 1.249 .217 

kompetensi 

guru 
.021 .010 .276 2.135 .037 

a. Dependent Variable: kinerja 

guru 
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1. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru. 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana 

tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMKN 1 Jiwan 

diperoleh nilai Fhitung>Ftabel yaitu 4,269> 4,02 

dengan persamaan regresi Y= 34,874 + 0,227 X1 

sehingga H01 ditolak. Hal itu berarti gaya 

kepemimpinan kepala sekolah mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan. 

Besar koefisien determinasi (R2) adalah 0,042= 

4,2%. Artinya gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh sebesar 4,2% terhadap 

kinerja guru SMKN 1 Jiwan, sedangkan 95,8% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. Menurut Handoko pemimpin dapat 

mempengaruhi moral, kepuasan kerja, dan 

kualitas kerja, dan kinerja guru. Oleh karena itu 

kepemimpinan yang baik akan meningkatkan 

kinerja guru. 
110

  

2. Pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru. 

Dari perhitungan analisis regresi linier sederhana 

tentang kompetensi guru terhadap kinerja guru di 

SMKN 1 Jiwan diperoleh nilai Fhitung>Ftabel yaitu 

Ftabel yaitu 6,134> 4,02 dengan persamaan regresi 

Y= 36,670 + 0,023 X1 sehingga H01 ditolak. Hal 

itu berarti kompetensi guru mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan. Besar 

                                                           
110

 Ibid, 75. 
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koefisien determinasi (R2) adalah 0,091= 9,1% 

Artinya kompetensi guru berpengaruh sebesar 

9,1 % terhadap kinerja guru SMKN 1 Jiwan, 

sedangkan 90,9% sisanya dipengaruhi faktor lain 

yang sedang tidak diteliti. Selain gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru 

juga mempengaruhi kinerja guru. Profesionlisme 

guru dapat dibangun melalui penguasaan 

kompetensi-kompetensi yang secara nyata 

diperlukan dalam menyelesaikan tugasnya, baik 

sebagai pendidik maupun mengajar. 

Pengembangan profesionalisme guru meliputi 

peningkatan kinerja (perfomance) dan 

kesejahteraan.
111

 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dan kompetensi guru terhadap kinerja guru. 

Dari perhitungan analisis regresi linier 

berganda tentang gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja 

guru di SMKN 1 Jiwan diperoleh nilai 

Fhitung>Ftabel yaitu Ftabel yaitu 3,571> 3,17 dengan 

persamaan regresi Y=(33,425) + 0,178+ 0,021 

sehingga H03 ditolak. Hal itu berarti kompetensi 

guru mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru 

SMKN 1 Jiwan. Besar koefisien determinasi (R2) 

adalah 0,117= 11,7% Artinya kompetensi guru 

berpengaruh sebesar 11,7 % terhadap kinerja guru 
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SMKN 1 Jiwan, sedangkan 88,3% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Menurut Barnawi dan Mohammad Arifin faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru terdiri 

atas:  

c) Faktor internal Meliputi kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi 

menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar 

belakang keluarga.  

d) Faktor eksternal Meliputi gaji, sarana dan 

prasarana, lingkungan kerja fisik, dan 

kepemimpinan.
112

 

Dari beberapa pakar sebagaimana 

dikemukakan terdahulu, bila digabungkan tampak 

bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi 

kinerja, yaitu: kemampuan (ability), motivasi, 

bakat (aptitude), persepsi (perception), 

kreativitas, inisiatif, nilai-nilai (values), imbalan 

(reward = Rw), minat (interest), emosi 

(emotions), kebutuhan (needs), kepribadian 

(personality), kejelasan peran (role clarity = Rc), 

kompetensi (competence = C), lingkungan 

(environment = E), nilai (value = V), kesesuaian 

preferensi (preferences fit= Pf), umpan balik 

(Feedback = F), keterampilan interpersonal, 

mental untuk sukses, terbuka untuk perubahan, 

keterampilan berkomunikasi.
113
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang dilakukan 

dalam bab pendahuluan pada skripsi ini serta di 

dukung oleh data hasil penelitian yang telah di olah 

dan dianalisis dengan menggunakan rumus “regresi 

liner sederhana dan regresi liner berganda” maka 

skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Terdapat pengaruh nilai regresi variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru dengan tebel Anova didapatkan hasil 

Fhitung>Ftabel yaitu 4,269>4,02, dengan persamaan 

regresi Y= 34,874 + 0,227 X1 sehingga H01 

ditolak. Besar koefisien determinasi (R2) adalah 

0,042=4,2% Artinya gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh sebesar 4,2% terhadap 

kinerja guru SMKN 1 Jiwan, sedangkan 95,8% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. Sedangkan dalam pengkatagorisasian 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 34 

guru dengan presentase 59,64%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 14 guru 

dengan presentase 24,56% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 9 guru dengan 

presentase 15,78%. Dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru SMKN 1 Jiwan memiliki gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kategori 

tinggi. 
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2. Terdapat pengaruh nilai regresi kompetensi guru 

terhadap kinerja guru dengan tebel Anova 

didapatkan hasil Fhitung>Ftabel yaitu 6,134> 4,02 

dengan persamaan regresi Y= 36,670 + 0,023 X1 

sehingga H01 ditolak. Hal itu berarti kompetensi 

guru mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru 

SMKN 1 Jiwan. Besar koefisien determinasi 

(R2) adalah 0,091= 9,1% Artinya kompetensi 

guru berpengaruh sebesar 9,1 % terhadap kinerja 

guru SMKN 1 Jiwan, sedangkan 90,9% sisanya 

dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak diteliti. 

Sedangkan dalam pengkatagorisasian kategori 

tinggi dengan frekuensi sebanyak 11 guru 

dengan presentase 19,29%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 44 guru 

dengan presentase 77,19% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 2 guru dengan 

presentase 0,03%. Dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru SMKN 1 Jiwan memiliki kompetensi 

guru dengan kategori sedang.  

3. Terdapat pengaruh nilai regresi gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru terhadap kinerja guru dengan tebel ANOVA 

didapatkan hasil nilai Fhitung>Ftabel yaitu Ftabel 

yaitu 3,571> 3,17 dengan persamaan regresi 

Y=(33,425) + 0,178+ 0,021 sehingga H03 

ditolak. Hal itu berarti kompetensi guru 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru 

SMKN 1 Jiwan. Besar koefisien determinasi 
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(R2) adalah 0,117= 11,7% Artinya kompetensi 

guru berpengaruh sebesar 11,7 % terhadap 

kinerja guru SMKN 1 Jiwan, sedangkan 88,3% 

sisanya dipengaruhi faktor lain yang sedang tidak 

diteliti. Sedangkan dalam pengkatagorisasian 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 31 

guru dengan presentase 54,38%, dalam kategori 

sedang dengan frekuensi sebanyak 20 guru 

dengan presentase 35,08% dan dalam kategori 

rendah dengan frekuensi sebanyak 6 guru dengan 

presentase 10,52%. Dapat disimpulkan bahwa 

guru-guru SMKN 1 Jiwan memiliki gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

guru dengan kategori tinggi. 

B. Saran 

Dari hasil analisis data dan pembahasan 

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan kompetensi guru terhadap kinerja guru 

SMKN 1 Jiwan, maka saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai  berikut: 

1. Kepala sekolah diharapkan dapat mengambil 

kebijakan agar lebih ditingkatkan dalam 

mengambangkan kompetensi guru serta 

kinerjanya agar menjadi lebih baik lagi karena 

secara kesuluruhan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompetensi guru maupun kinerja guru 

di SMKN 1 Jiwan sudah cukup baik semua. 

2. Bapak/ibu guru untuk selallu berperan aktif 

dalam mengembangkan kemampuan 4 
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kompetensi serta kinerjanya agar pendidikan di 

Indonesia khususnya di Kabupaten Madiun 

menjadi lebih maju. 

3. Diharapkan peneliti selanjutnya di dalam ruang 

lingkup pendidikan, dalam mengukur 

kompetensi guru, yaitu 4 kompetensi guru 

(kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, 

kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian) 

Untuk memberikan inspirasi sekaligus motivasi 

bagi peneliti lain, khususnya mahasiswa IAIN 

Ponorogo untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut yang terkait dengan gagasan peneliti. 
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