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Oleh: Nani Herlina 

 

ABSTRAK 

Masalah yang menjadi kajian dari penelitian ini adalah mengenai Mutu Layanan Pembelajaran. Inti  

kajiannya difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu layanan pembelajaran, dintaranya 

manajemen komputer dan kinerja mengajar guru. Berdasarkan hal tersebut, pokok masalah yang 

diungkap dalam penelitian ini adalah sejauhmana pengaruh manajemen komputer dan kinerja 

mengajar guru terhadap mutu layanan pembelajaran  baik secara parsial maupun secara bersama-sama. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Explanatory Survey Method, dengan teknik 

pengumpulan data angket skala lima kategori Likert, terhadap 120 Siswa Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Purwakarta.  Teknik pengolahan  data yang digunakan 

adalah PPM (Pearson Product Moment). Teknik ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

langsung dan tak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.  Uji signifikansi 

menggunakan uji-F dan uji-t. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut: (1) 

Manajemen komputer  memberikan pengaruh yang rendah terhadap mutu layanan pembelajaran; (2) 

Kinerja mengajar guru berpengaruh memberikan pengaruh cukup kuat terhadap mutu layanan 

pembelajaran; dan (3)  Pengaruh manajemen kelas komputer terbatas dan kinerja mengajar guru secara 

bersama-sama terhadap mutu layanan pendidikan berada dalam kategori rendah 
 

Kata Kunci : Manajemen kelas komputer terbatas, kinerja mengajar guru, dan mutu layanan 

pendidikan 

 

PENDAHULUAN  

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran di kelas harus 

dibarengi dengan penyediaan perangkat TIK seperti komputer dan piranti multimedia yang memadai 

agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya tidak semua sekolah 

di Indonesia dapat menyediakan perangkat sesuai dengan jumlah siswa, misalnya satu murid dengan 

satu komputer. Pengadaan komputer dan perangkat TIK sesuai dengan jumlah ideal tentu saja akan 

membutuhkan dana yang besar belum lagi biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya seperti 

biaya listrik dan pemeliharaan.Menurut Mulyasa (2006:3) : 

”Setidaknya terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan 

pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yakni: (1) sarana gedung, (2) buku yang berkualitas, (3) guru dan tenaga 

kependidikan  yang professional. 

 
Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. 

Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan 

tujuan hidupnya secara optimal. dilaksanakan. 

Manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di kelas karena 

manajemen kelas benar-benar akan mengelola susasana kelas menjadi sebaik mungkin agar 
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siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena 

itu, kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetensi dasar yang 

diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan.  

Berdasarkan pemaparan di atas, disebutkan tentang peningkatan mutu dan Relevansi 

layanan pendidikan dengan kehidupan bermasyarakat, dunia industri, dan dunia usaha. 

Menurut pendapat Edward Sallis (2006 : 33 ) mutu adalah Sebuah filsosofis dan metodologis 

yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam 

menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Sudarwan Danim (2007 : 53 ) mutu 

mengandung makna derajat keunggulan suatu poduk atau hasil kerja, baik berupa barang dan 

jasa.  

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulan bahwa mutu (quality) adalah 

sebuah filsosofis dan metodologis, tentang (ukuran ) dan tingkat baik buruk suatu benda, yang 

membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur agenda rancangan 

spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi dan penggunannya agenda 

dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. 

Indikator mutu layanan pembelajaran merupakan hasil modifikasi dari pendapat Zeithalm et.al 

yang di kutip oleh Elliton dan Anatan ( 2007 : 48) , yaitu : 

1. Tangibles, 2.Realibility, 3. Responsiveness, 4. Courtesy, 5. Emphaty, 6. Competence, 7. 

Credibility, 8.Security, 9. Communication, memberikan 10. Access. Secara lebih rinci 

pokok masalah di atas dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran Manajemen komputer pada SMP Negeri di Kabupaten 

Purwakarta? 

2. Bagaimana gambaran Kinerja guru  di SMP Negeri  Kabupaten Purwakarta? 

3. Bagaimana deskripsi  mutu  pembelajaran di SMP Negeri Kabupaten Purwakarta? 

4. Bagaimana pengaruh manajemen komputer terhadap mutu  pembelajaran  di SMP 

Negeri Kabupaten Purwakarta? 

5. Bagaimana pengaruh  kinerja  guru terhadap mutu  pembelajaran di SMP Negeri di 

Kabupaten Purwakarta? 

6. Bagaimana pengaruh manajemen komputer dan kinerja guru terhadap mutu 

pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta? 
 

KAJIAN PUSTAKA 

Manajemen komputer 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "managemen" asal kata dari Bahasa 

Inggris yang diindonesiakan menjadi "manajemen" atau menejemen. Di dalam kamus umum 

Bahasa Indonesia (1958:412), disebutkan bahwa pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dilihat 

dari asal kata "manajemen" dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan 
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atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 

Pengelolaan diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil 

dalam rangka pencapaian tujuan kegiatan-kegiatan orang lain (Oemar Hamalik, 1986: 18). 

J.M. Cooper (1977) pengelolaan kelas didefinisikan sebagai berikut:  

Pergelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk mengembangkan hubungan 

interpersonal yang baik dan iklim sosioemosional kelas yang positif. Definisi keempat ini 

memandang pengelolaan kelas sebagai proses penciptaan iklim sosioemosional yang positif di 

dalam kelas. Definisi ini beranggapan, bahwa kegiatan belajar akan berkembang secara 

maksimal di dalam kelas yang beriklim positif yaitu suasana hubungan interpersonal yang 

baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 
 

Kinerja Mengajar Guru 

Kinerja merupakan terjemahan dari performance (Inggris). Selain bermakna kinerja,  

performance juga diterjemahkan secara beragam. Keragaman tersebut salah satunya 

diungkapkan oleh Sedarmayanti (2001:50) yang  mengutip paparan LAN, bahwa “Performace 

dapat diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk kerja/penampilan kerja”.  

Gibson (1996:118) mengatakan, kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan Hasibuan 

(2001:94) yang menyebut kinerja sebagai prestasi kerja mengungkapkan bahwa “prestasi 

kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang disandarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta 

waktu”.  

Mangkunegara (2000:67) berpendapat “prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Carver and Sergiovanni (dalam Rahardja, 2004) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah anggota kelompok. Pernyataan 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja menunjuk (mengacu) pada perbuatan atau tingkah laku 

seseorang di dalam suatu kelompok (organisasi). Brown (dalam Rahardja, 2004) 

mengemukakan bahwa kinerja adalah manifestasi konkret dan dapat diobservasi secara 

terbuka atau realisasi suatu kompetensi.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah unjuk kerja 

seseorang dalam melaksanakan tugas sebagai realisasi konkret dari kompetensi berdasarkan 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang 

memerlukan tanggung jawab moral yang cukup berat. Berhasilnya  pendidikan pada siswa 

sangat bergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya.  
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Mutu Layanan Pembelajaran 

   Menurut Crosby mutu adalah sesuai yang disyaratkan atau distandarkan 

(Conformance to requirement), yaitu sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, baik 

inputnya, prosesnya maupun outputnya. Oleh karena itu, mutu pendidikan yang 

diselenggarakan sekolah dituntut untuk memiliki baku.standar mutu pendidikan. Mutu dalam 

konsep Deming adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Dalam konsep Deming, 

pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghasilkan keluaran, baik 

pelayanan dan lulusan yang sesuai kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Sedangkan 

Fiegenbaum mengartikan mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer 

satisfaction). Dalam pengertian ini, maka yang dikatakan sekolah bermutu adalah sekolah 

yang dapat meuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

 Mutu menurut Carvin, sebagaimana dikutip oleh Nasution, adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas, serta 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau 

harapan pelanggan pada suatu produk selalu berubah, sehingga kualitas produk juga harus 

berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan mutu produk tersebut, diperlukan perubahan 

atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta 

perubahan lingkungan organaisasi agar produk dapat memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. 

  Pelayanan menurut Christoper Loviloc (Agus Sulastiyono, 1996:1) bahwa:  
 

  “Pelayanan adalah suatu usaha yang dilakukn oleh manusia dan untuk manusia dalam 

rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-tujuannyam sehingga 

membuatnya menjadi puas”. 
 

 Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jasa pelayanan adalah suatu usaha 

atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan sesuatu yang tidak berwujud, 

namun dapat dinikmati puas tidaknya. Keluaran dari usaha ini tidak dapat dilihat atau diraba.  

Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan dapat dikategorikan sebagai suatu lembaga yang 

termasuk kategori pemberi pelayanan jasa, sehingga apabila ingin dilihat kinerjanya berasal 

dari mutu peyanan yang dilakukan. 

 Sedangkan pembelajaran merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat kegiatan 

belajar mengajar. Pembelajaran menurut Hamalik (2003:57) adalah: “pembelajaran 

merupakan proses perpaduan atau kombinasi dari unsur manusia, material, fasilitas dan 

perlengkapan, serta prosedur”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menentukan 

langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 
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dalam penelitian. Adapun metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

Explanatory Survey Method, Sehingga dapat diperoleh informasi yang tepat dan faktual 

mengenai pengaruh manajemen komputer dan kinerja guru terhadap mutu layanan 

pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Purwakarta. 

Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

untuk mengukur dan menggabungkan variabel-variabel penelitian ini, yaitu mencatat dan 

menganalisis data dan hasil penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik. 
 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data 

yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang standar (Arikunto 1998: 225). 

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Kuesioner berwujud kumpulan pernyataan-

pernyataan sikap yang ditulis, disusun dan dianalisis sedemikian rupa sehingga respon 

seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat di skor angka dan dapat diinterprestasikan 

(Azwar, 2000:105). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner dan angket. 
 

Lokasi 

 Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya penelitian, yaitu pada SMP Negeri di  

Kabupaten Purwakarta. 

Populasi 

  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa  SMP Negeri di Kabupaten 

Purwakarta. 
 

Sampel 

  Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel.  Untuk menentukan sampel 

yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling.  Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Sampel Sampel yang 

digunakan yaitu 120 siswa 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan temuan merupakan suatu kajian terhadap hasil penelitian yang ada 

hubungannya dengan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang dinyatakan dalam bab 

sebelumnya.  
 

1. Manajemen komputer 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen komputer 3.67  artinya secara 

keseluruhan manajemen komputer berkriteria baik.  
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Sejalan Menurut Garvin mutu produk atau jasa meliputi berwujud (setting fisik dari 

jasa terssebut, lokasi, karyawan, material komunikasi, dan beralatannya), keandalan, 

kecepatan anggapan, jaminan dan empati.  

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 

42 bab VII standar sarana dan prasarana pendidikan  yang berisi ” setiap satuan pendidikan 

wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku 

dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran  
   

2. Kinerja Mengajar Guru  

Kinerja mengajar guru merupakan salah satu komponen yang penting yang dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran.  

Menurut Umiarso bahwa komponen mutu pendidikan ada lima, yaitu : pertama siswa, 

meliputi kesiapan dan motivasi belajarnya. Kedua, guru, meliputi kemampuan profesional, 

moral kerja (kemampuan sosial). Ketiga, kurikulum, meliputi relevansi konten (isi) dan 

operasionalisasi proses pembelajarannya. Keempat, sarana dan prasarana, meliputi, 

kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, masyarakat 

(orang tua, pengguna lulusan, perguruan tinggi)  
 

3. Mutu Layanan Pembelajaran 

Menurut umiarso bahwa pendidikan bermutu meliputi input: bahan ajar (kognitif. 

afektif, psikomotor), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), administrasi, sarana 

dan prasarana, sumberdaya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. 

Proses: interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana 

pendukung dikelas maupun diluar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstrakulikuler. 

Output: Mutu hasil output yang ingin dicapai 
 

4. Pengaruh Manajemen Komputer Terhadap Mutu Layanan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa koefisien korelasi 

antara Manajemen komputer terhadap mutu layanan pembelajaran 0.266  rendah. Rendahnya  

kontribusi manajemen komputer terhadap mutu layanan pembelajaran  dapat disebabkan oleh 

banyak faktor. Salah satunya dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan guru mengenai 

bagaimana cara mengelola komputer yang sangat terbatas, sehingga manajemen kompuer 

kelas terbatas tidak  banyak terhadap mutu layanan pembelajaran  

Hasil perhitungan analisis koefisien determinasi, diperoleh hasil koefisien determinasi 

sebesar 7.10 % yang berarti bahwa variabel manajemen komputer memberikan pengaruh 7.10 

% terhadap variabel mutu layanan pembelajaran. Sedangkan sisanya 92.9% dipengaruhi oleh 

faktor lain, yang tidak diteliti oleh peniliti misalnya lingkungan sekolah. 
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5. Pengaruh kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan pembelajaran  

Hasil penelitian menunjukkan bahawa koefisien korelasi antara Manajemen komputer 

sebesar 0.544, yang berarti bahwa tingkat kinerja mengajar guru dan mutu layanan 

pembelajaran berada pada tingkat kuat. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengrauh yang positif antara kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan 

pembelajaran. Hasil perhitungan analisis koefisien determinasi, diperoleh hasil koefisien 

determinasi sebesar 29.66 % yang berarti bahwa variabel kinerja mengajar guru berikan 

pengaruh 29.66 % terhadap  mutu layanan pembelajaran. Sedangkan sisanya 70.34%. 

Menurut Umiarso bahwa komponen mutu pendidikan ada lima, yaitu : pertama siswa, 

meliputi kesiapan dan motivasi belajarnya. Kedua, guru, meliputi kemampuan profesional, 

moral kerja (kemampuan sosial). Ketiga, kurikulum, meliputi relevansi konten (isi) dan 

operasionalisasi proses pembelajarannya. Keempat, sarana dan prasarana, meliputi, 

kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran. Kelima, masyarakat 

(orang tua, pengguna lulusan, perguruan tinggi)  
 

6. Pengaruh manajemen komputer dan kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan 

penbelajaran. 
 

Menurut umiarso bahwa pendidikan bermutu meliputi input: bahan ajar 

(kognitif.afektif, psikomotor), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), administrasi, 

sarana dan prasarana, sumberdaya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. 

Proses: interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana 

pendukung dikelas maupun diluar kelas, baik konteks kurikuler maupun ekstrakulikuler. 

     Output: Mutu hasil output yang ingin dicapai. 

Koefisien korelasi antara Pengelola sebesar 0.33986788, yang berarti tingkat 

hubungan antara manajemen komputer dan kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan 

pembelajan berada pada tingkat rendah. Terdapat pengatuh yang signifikan antara variabel 

manajemen komputer dan kinerja mengajar guru dengan mutu layanan pembelajaran. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari hasil pengolahan dan analisis data 

dari penelitian yang berjudul ”Pengaruh Manajemen komputer dan kinerja mengajar guru 

terhadap mutu layanan pembelajaran”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang 

tentunya merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini, yang 

terperinci sebagai berikut: 

1. Manajemen komputer dalam keadaan baik yang diamati dari indikator: pengarahan siswa 

sebelum PBM, memilih metode pembelajaran yang sesuai, memilih bahan, keteraturan, 

memotivasi belajar siswa, hadiah bagi siswa yang berprestasi, pemberian hukuman 
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terhadap pelanggaran, mengamati belajar siswa, membantu siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. 

2. Kinerja Mengajar Guru keberadaannya sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari indikator 

Merumuskan tujuan pengajaran, Memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, 

Merumuskan kegiatan belajar mengajar, Merencanakan penilaian, Memulai pembelajaran, 

Menyampaikan materi, Menutup pembelajaran, Melaksanakan evaluasi, Tindaklanjut 

terhadap hasil 

3. Mutu Layanan Pembelajaran  sangat baik dilihat dari pencapaian indikator : penguasaan 

materi pelajaran, disiplin kerja guru, keterlaksanaan jam pengajaran, melaksanakan hasil 

belajar, umpan balik, kesediaan guru melayani konsultasi siswa, menciptakan dialog 

kreatif antara guru dan siswa, nyaman dan aman, penerangan yang cukup,proses  

pembelajaran, dan akhir pembelajaran 

4. Korelasi manejemen komputer dan mutu layanan pembelajaran  mempunyai hubungan 

berada pada tingkat rendah. Maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang positif antara Manajemen komputer dan mutu layanan pembelajaran. 

5. Korelasi Kinerja Mengajar Guru terhadap Mutu Layanan Pembelajaran, ini berarti bahwa 

terdapat hubungan yang  Cukup kuat. 

6. Manajemen komputer dan kinerja mengajar guru terhadap mutu layanan pembelajaran, 

yang berarti tingkat hubungan antara manajemen komputer dan kinerja mengajar guru 

terhadap mutu layanan pembelajan berada pada tingkat rendah.  
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