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PPEENNGGAARRUUHH  KKEEPPEEMMIIMMPPIINNAANN  KKEEPPAALLAA  SSEEKKOOLLAAHH  

DDAANN  IIKKLLIIMM  KKEERRJJAA  SSEEKKOOLLAAHH  TTEERRHHAADDAAPP  

KKIINNEERRJJAA  GGUURRUU  

((  SSttuuddii  DDeesskkrriippttiiff  AAnnaalliittiikk  ppaaddaa  GGuurruu  SSMMKK  NNeeggeerrii  ssee--  KKaabbuuppaatteenn  IInnddrraammaayyuu  ))  

  

OOlleehh::  CCaarruuddiinn  

 

ABSTRAK 

Peningkatan kinerja mengajar guru dapat dilakukan melalui peningkatan prilaku kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim kerja. Oleh karena itu masalah pokok dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja sekolah terhadap kinerja 

guru. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

iklim kerja sekolah terhadap kinerja guru. Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara; (1) kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, (2) iklim kerja sekolah 

terhadap kinerja guru, (3) kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja terhadap kinerja guru. 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survey 

dan pendekatan deskriptif analitik. Sampel diambil secara random sampling sebanyak 85 orang 

dari populasi sebanyak 182 orang guru se-Kabupaten Indramayu. Teknik pengumpulan data 

melalui angket skala lima kategori Likert. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi 

pearson product moment, determinasi, dan regresi (sederhana dan ganda. Selanjutnya data yang 

telah terkumpul  diolah kemudian ditafsirkan, dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan masalah 

dan tujuan penelitian. Hasil penelitian diperoleh gambaran aktual:  (1) kepemimpinan kepala 

sekolah berada pada kecenderungan umum pada kategori sedang, (2) iklim kerja sekolah berada 

pada kecenderungan umum dengan kategori sedang, (3) kinerja mengajar guru berada pada 

kecenderungan umum dengan kategori cukup baik. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis 

menunjukan pengaruh yang signifikan antara; kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

mengajar guru. X1, (2) iklim kerja sekolah berpengaruh terhadap kinerja mengajar guru. (3) 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja sekolah secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja mengajar guru.  
 

Kata kunci: Kinerja guru, iklim kerja dan kepemimpinan kepala sekolah 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu institusi yang berperan menyiapkan sumber daya manusia. 

Sejalan dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi system pendidikan semakin 

meningkat baik kualitas, kuantitas maupun relevansinya. Perkembangan masyarakat yang diikuti 

dengan perkembangan kebutuhannya memunculkan jenis-jenis dan bentuk-bentuk pekerjaan baru 

yang memerlukan penyesuaian spesifikasi kemampuan dan persyaratan dari tenaga kerjanya,  

As’ari (2008 : 1–2 ). Arus globalisasi menimbulkan tantangan  daya saing terhadap produk barang 

dan jasa.  Sistem pendidikan yang bermutu akan  mampu meningkatkan  kualitas sumber daya 

manusia. Pada akhirnya kualitas produk barang dan jasa menjadi meningkat sehingga diharapkan 

mampu menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan dapat bersaing di pasar global.  

Guru merupakan faktor sentral di dalam sistem pembelajaran terutama di sekolah. Semua 

komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak 

berarti apabila keutamaan pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak 

berkualitas. Semua komponen lain, terutama kurikulum akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh 
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guru. Peranan guru sangat penting dalam mentransformasikan input-input pendidikan, sehingga 

dapat dipastikan bahwa di sekolah tidak akan ada perubahan atau peningkatan kualitas tanpa 

adanya perubahan dan peningkatan kualitas guru. Hal ini berarti, pendidikan yang baik dan 

unggul tetap akan bergantung pada kondisi mutu guru. UNESCO menyatakan bahwa 

“memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung pada perbaikan perekrutan, pelatihan, 

status sosial, dan kondisi para guru; mereka membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, 

karakter personal, prospek professional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi harapan 

stakeholder” (Delors, 1996).  

Guru sebagai faktor kunci di dalam proses pembelajaran, masih memiliki permasalahan 

yang belum tuntas sampai saat ini misalnya; masalah kurangnya tenaga guru, kualifikasi 

kemampuan guru yang seara umum tidak merata, profesiomlisme guru dan lain-lain. Indonesia 

adalah negara yang memiliki jumlah guru berpendidikan primer (S-1) kurang dari 50%.  Hal ini 

berarti dari 2,7 juta guru, hanya 1,35 juta guru yang belum mencapai kualifikasi S-1. Pada tahun 

2006 guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV baru mencapai 35,6%. Pada tahun 2007, 

Depdiknas baru berhasil meningkatkan kualifikasi guru hingga S-1/D-IV sebanyak 81.800 guru 

dan telah melakukan sertifikasi sebanyak 147.217 orang, (Khazanah Pendidikan, 2008). 

Kinerja guru yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas dan relevansi pendidikan, dalam 

implementasinya di lapangan tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya dan saling 

berkaitan, misalnya faktor kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja. 

Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan mutu, tanpa kepemimpinan yang baik 

proses peningkatan mutu tidak dapat dilakukan dan diwujudkan (Edwar Sallis, 2006: 170). 

Keutamaan pengaruh (influence) kepemimpinan kepala sekolah bukanlah semata-mata berbentuk 

instruksi, melainkan lebih merupakan motivasi atau pemicu (trigger) yang dapat memberi 

inspirasi terhadap para guru dan karyawan, sehingga inisiatif dan kreatifitasnya berkembang 

secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya, (Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, 2008:166). 

Kenyataan di lapangan kepemimpinan kepala sekolah masih menunjukan kinerjanya  yang belum 

optimal, hal itu di indikasikan antara lain masih minimnya kepala sekolah untuk  melakukan 

kegiatan supervisi  dan  tingkat kepuasan guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah masih 

rendah. 

Iklim kerja adalah sesuatu yang dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung 

berpengaruh pada motivasi dan prilaku guru  di mana tempat mereka bekerja, Toulson dan Smith 

(1994: 457) dalam Jurnal Manajemen (2009). Iklim kerja yang sejuk dan harmonis akan 

memberikan gairah dan inspirasi dalam bekerja.  Kenyataan yang ada iklim kerja SMK Negeri di 

seluruh Indramayu secara umum masih menunjukan gejala yang belum optimal. Selain sarana-

prasarana sekolah yang belum representatif, juga manajemen sekolah yang secara umum kurang 

memuaskan stakeholder sekolah. 

Mengingat pentingnya peranan guru, maka kinerja guru harus selalu dikontrol dan 

ditingkatkan. Sayangnya, dalam kultur masyarakat Indonesia sampai saat ini pekerjaan guru 

masih cukup tertutup. Bahkan atasan guru seperti kepala sekolah dan pengawas sekali pun tidak 

mudah untuk mendapatkan data dan mengamati realitas keseharian performance guru di hadapan 

siswa. Guru berusaha menampakkan kinerja terbaiknya, baik pada aspek perencanaan maupun 

pelaksanaan pembelajaran hanya pada saat dikunjungi. Selanjutnya guru akan kembali bekerja 
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seperti sedia kala, kadang tanpa persiapan yang matang serta tanpa semangat dan antusiasme yang 

tinggi. 

Penomena kurang optimalnya kinerja guru seperti di atas sangat menarik mengingat guru 

adalah faktor kunci di dalam proses pembelajaran yang sangat menentukan kualitas sumber daya 

manusia. Faktor-faktor utama penyebab rendahnya kinerja guru harus diungkap dan diatasi. 

Berdasarkan masalah-masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim Kerja Sekolah Terhadap kinerja Guru. 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah-masalah penelitian dapat dirumuskan 

sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran aktual kepemimpinan kepala SMK Negeri di 

Indramayu (X1)? (2) Bagaimana gambaran aktual iklim kerja SMK Negeri di Indramayu ( X2 )?;  

(3) Bagaimana gambaran aktual kinerja mengajar Guru Kejuruan SMK Negeri di Indramayu (Y)?; 

(4) Seberapa besar  pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah ( X1 ) terhadap Kinerja Guru 

Kejuruan ( Y ) ?; (5) Seberapa besar  pengaruh iklim kerja sekolah ( X2 ) terhadap kinerja guru 

kejuruan  ( Y )?; dan (6) Seberapa  besar  pengaruh Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  ( X1 ) dan 

Iklim Kerja sekolah  ( X2)  secara simultan terhadap kinerja guru (Y )? 

 Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis, mengungkap dan mendeskripsikan hal-hal 

sebagai berikut: (1) Gambaran aktual kepemimpinan para kepala SMK Negeri di Indramayu ( X1 

): (2) Gambaran aktual iklim kerja SMK Negeri di Indramayu ( X2 ); (3) Gambaran aktual kinerja 

mengajar guru kejuruan SMK Negeri di Indramayu  ( Y ); (4) Pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) terhadap kinerja guru ( Y ); (5) Pengaruh iklim kerja sekolah (X2) terhadap kinerja 

guru ( Y ); DAN (6) (6)  Pengaruh kepemimpinan  kepala  sekolah  ( X1 ) dan iklim kerja sekolah 

( X2 ). secara simultan terhadap kinerja guru ( Y ). 
 

LANDASAN TEORI 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

 Kinerja memiliki pengertian yang beragam. Berikut adalah beberapa pengertian kinerja 

menurut para ahli: (1) Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat diartikan 

sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. LAN, dalam Depdiknas (2008); 

(2) Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (Wikipedia: 2009) “Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”; (3) Menurut Veizel Rivai 

(Wikipedia:2009) “Kinerja adalah prilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja sesuai dengan peranannya”. 

 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu wujud prilaku 

seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi.  

b.  Indikator Kinerja Guru  

 Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus 

dimiliki oleh guru. Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan  

pembelajaran dikelas yaitu: Perencanaan kegiatan pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

2.  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai
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 Kepala sekolah bersal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” kata kepala dapat 

diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang sekolah 

adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Jadi secara 

umum kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga di mana tempat 

menerima dan memberi pelajaran. Wahjosumidjo (2002:83) mengartikan bahwa: “Kepala sekolah 

adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang 

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sementara Rahman dkk (2006:106) 

mengungkapkan bahwa “Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional ) yang diangkat 

untuk menduduki jabatan struktural ( kepala sekolah ) di sekolah”. 

 Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah adalah 

sorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang ada pada 

suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama. 

1)  Dimensi Kompetensi Kepala Sekolah 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tanggal 17 April 

2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, kepala sekolah harus memiliki kompetensi 

yakni: Kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi 

supervisi, dan kompetensi sosial. Ke lima standar kompetensi tersebut terintegrasi di dalam 

kinerja kepala sekolah. 

2)  Dimensi Peranan Kepala Sekolah 

Urgensi dan signifikansi fungsi dan peranan kepala sekolah didasarkan pada pemahaman 

bahwa keberhasilan sekolah merupakan keberhasilan kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala 

sekolah perlu memiliki kompetensi yang disyaratkan agar dapat merealisasikan visi dan misi yang 

diemban sekolahnya. Dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah minimal 

harus mampu berfungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator 

dan motivator, (EMASLIM). 

3) Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin ( Leader ) 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah 

dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo ( 1999 ) mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, 

pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. 

3. Iklim Kerja Sekolah 

a. Pengertian Iklim Kerja Organisasi 

Iklim organisasi memiliki banyak definisi. Berikut adalah beberapa definisi iklim 

organisasi menurut para ahli, Jurnal Manajemen (2009): (1) Litwin dan Stringer, seperti dikutip 

Toulson dan Smith (1994:457) mendefinisikan iklim organisasi sebagai suatu yang dapat diukur 

pada lingkungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada karyawan 

dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan berpengaruh pada motivasi 

dan perilaku karyawan; (2) Menurut Davis dan Hewstrom (1995), “Iklim organisasi adalah 

lingkungan dimana para karyawan suatu organisasi melakukan pekerjaan mereka. Iklim mengitari 

dan mempengaruhi segala hal yang bekerja dalam organisasi sehingga iklim dikatakan sebagai 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-motivasi-kerja.html
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suatu konsep yang dinamis.”; dan (3) Menurut Gibson, Ivancevich dan Donelly (1992), “Iklim 

organisasi adalah serangkaian keadaan lingkungan yang dirasakan secara langsung dan tidak 

langsung oleh karyawan.” 

Berdasarkan definisi iklim kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim kerja organisasi 

adalah serangkaian keadaan lingkungan organisasi yang dirasakan langsung atau tidak langsung 

oleh karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan. Lingkungan organisasi terdiri dari lingkungan 

fisik dan psikologis. Lingkungan fisik misalnya sarana-prasarana yang representatif,  kebersihan, 

keindahan dan lain-lain. Lingkungan psikologis meliputi hubungan antar karyawan dan kombinasi 

antara nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. 
 

METODE PENELITIAN 

1. Populasi 

  Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah seluruh guru kejuruan di  SMK 

Negeri  se-Kabupaten Indramayu  tahun pembelajaran 2010/2011 sebanyak 182 orang yang 

diperlihatkan pada tabel 1. 

Tabel 1 Rekapitulasi Guru Produktif di SMK Negeri Se-Kabupaten Indramayu 

Keterangan:          
1. Tek. Kendaraan Ringan                                                     

2. Teknik Sepeda Motor                                      11.  Farmasi 

3. Permesinan    12. Tata Busana 

4. Tek Komp.dan Jaringan                 13. Tek. Pengelasan 

5. Multi Media    14. Tek.  Hasil Penangkapan Ikan 

6. Teknik Elektro/Listrik   15. Teknik Alat Berat 

7. Rekayasa Perangkat Lunak  16. Jasa Boga 

8. Akomodasi perhotelan                                    17. Nautika Kapal Penagkap Ikan 

9. Tek Kapal Penangkapan Ikan                         18. Teknik Gambar Bangunan      

10. Agri. Tanaman Sayuran               19. Broad cast 

No Unit Kerja 
PROGRAM STUDI 

Jum 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 SMKN 1 GANTAR 4 - - - - - 3 - - - - - - - - - - 3  10 

2 SMKN 1 BONGAS 3 - - 3 - - - 3 - - - - - - - - - - - 9 

3 
SMKN 1 

KANDANGHAUR 
 2  7     3           12 

4 
SMKN 1 

INDRAMAYU 
   5                5 

5 
SMKN 1 

JATIBARANG 
8   3                11 

6 
SMKN 1 

LOSARANG 
4 - 6 6  5    4          25 

7 SMKN 1ANJATAN    3    3   3        2 11 

8 SMKN 1 LELEA 3   2 2       3 3       13 

9 
SMKN 2 

INDRAMAYU 
   5   3       4 3 2 3   20 

10 SMKN 1SINDANG 4   4        4        12 

11 
SMKN 1 

KRANGKENG 
6   3  6              15 

12 
SMKN 1 

CIKEDUNG 
4    3   4            11 

13 
SMKN 1 

GABUSWETAN 
4    3               7 

14 
SMKN 1 

BALONGAN 
4   3 3 2              12 

15 SMKN 1 ARAHAN 4   2        3        9 

 
JUMLAH 

 

                   182 
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2. Sampel 

Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini sebanyak 176 orang guru. Merujuk pada 

pendapat di atas, maka penentuan jumlah sampel dapat dirumuskan sebagai berikut: 

S = 15% +  (50% - 15%) 

Keterangan: 

S = Jumlah sampel yang diambil 

n = Jumlah anggota populasi 

S = 15% +  (50% - 15%)  

   = 15% +  (35%) 

   = 15% +  0,909. (35%) 

   = 15% + 31,8% 

   = 46,8 % 

Jadi jumlah sampel sebesar 182 x 46,8% = 85.19 ≈ 85 orang responden. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

1) Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah pada Kelompok SMK Negeri RSBI. 
 

Berdasarkan data temuan penelitian gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah 

berada pada kecenderungan umum kategori sedang ( 68% ) dari skor ideal. Dengan rincian 

kepribadian kepala sekolah 73.04%, kemampuan pengambilan keputusan 66.52%, kemampuan 

berkomunikasi 65.51% , dan kemampuan memberi motivasi dan pendelegasian wewenang 63.5%.  

Tabel 2 Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel X1 pada Kelompok SMK Negeri RSBI 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Kepribadian 672 29.22 40 73.04 

Pengambilan Keputusan 612 26.61 40 66.52 

Komunikasi 226 9.83 15 65.51 

Motivasi dan pendelegasian 292 12.7 20 63.5 

∑ 1802 78.36 115 68 
 

2) Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Kelompok Sekolah Berstandar 

Nasional. 
 

Jumlah guru produktif di kelompok sekolah ini yang dijadikan responden sebanyak 50 

orang. Hasil pilihan responden terhadap variable X1 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3. Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel X1 pada Kelompok Sekolah 

Berstandar Nasional. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Kepribadian 1338 26.76 40 67 

Pengambilan Keputusan 1221 24.42 40 61.1 

Komunikasi 457 9.14 15 60.93 
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Motivasi dan pendelegasian 603 12.06 20 60.3 

∑ 3619 72.38 115 63 
 

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah 

pada kelompok sekolah berstandar nasional, berada pada kecenderungan umum kategori sedang 

(63%) dari skor ideal. Dengan rincian kepribadian kepala sekolah 61.1.%, kemampuan 

pengambilan keputusan 60.93%, kemampuan berkomunikasi 60.3% , dan kemampuan memberi 

motivasi dan pendelegasian wewenang 63%.  

3) Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Kelompok Sekolah Berkembang. 

Jumlah guru produktif yang dijadikan sampel penelitian sekolah tersebut sebanyak 12 

orang responden. Hasil pilihan responden terhadap variable X1 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. Rekapitulasi Pilihan Responden Terhadap Variabel X1 pada Kelompok Sekolah 

Berkembang. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Kepribadian 259 21.58 40 53.95 

Pengambilan Keputusan 241 20.08 40 50.2 

Komunikasi 99 8.25 15 55 

Motivasi dan pendelegasian 110 9.17 20 45.83 

∑ 709 59.08 115 51.4 
 

Berdasarkan data pada tabel 4 di di atas, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah 

pada kelompok sekolah berkembang, berada pada kecenderungan umum kategori rendah (51.4% ) 

dari skor ideal. Dengan rincian kepribadian kepala sekolah. 53.95%, kemampuan pengambilan 

keputusan 50.2%, kemampuan berkomunikasi 55%, dan kemampuan memberi motivasi dan 

pendelegasian wewenang 45.83%.  

4) Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Secara Umum 

 Gambaran aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)  secara umum pada seluruh SMK 

Negeri di Kabupaten Indramayu menurut peresepsi guru produktif yang dijadikan responden 

dapat dilihat pada tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Rekapitulasi Pilihan Responden Terhadap Variabel X1 pada seluruh SMK Negeri di 

Kabupaten Indramayu. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Kepribadian 2269 26.69 40 66.73 

Pengambilan Keputusan 2074 24.4 40 61 

Komunikasi 782 9.2 15 61.3 

Motivasi dan 

pendelegasian 
1005 11.78 20 58.9 

∑ 6130 72.07 115 62.7 
 

Berdasarkan data pada tabel 5 tersebut, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah 

berada pada kecenderungan umum kategori sedang ( 62.7% ) dari skor ideal. Dengan rincian 

kepribadian kepala sekolah 66.73%, kemampuan pengambilan keputusan 61%, kemampuan 

berkomunikasi dengan guru 61.3%, dan kemampuan memberi motivasi dan pendelegasian 

wewenang 58.9%.  
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b. Gambaran Aktual Uklim Kerja Sekolah (X2) 

1) Gambaran Aktual Iklim Kerja  Sekolah Kelompok Sekolah Besar dan RSBI. 

Hasil pilihan responden terhadap variable X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6 Rekapitulasi Pilihan Responden Terhadap Variabel Iklim Kerja Sekolah (X2) pada SMK 

Negeri Besar dan RSBI 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Iklim Fisik Sekolah 732 31.8 50 63.7 

Iklim Psikologis Sekolah 1085 47.2 70 67.4 

∑ 1817 79 120 65.83 
 

Berdasarkan data pada tabel 6 tersebut, gambaran aktual iklim kerja sekolah berada pada 

kecenderungan umum kategori sedang (65.83%) dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah 

secara fisik 63.7%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 67.4% dari sekor ideal.  

2) Gambaran Aktual Iklim Kerja Sekolah Kelompok Sekolah Berstandar Nasional 

Hasil pilihan responden terhadap variabel X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 7 Rekapitulasi Pilihan Responden Terhadap Variabel Iklim Kerja   Sekolah (X2) pada 

Sekolah Berstandar Nasional 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Iklim Fisik Sekolah 1535 30.7 50 61.4 

Iklim Psikologis Sekolah 2242 44.84 70 64.06 

∑ 3777 75.54 120 63 
 

Berdasarkan data pada tabel 7 tersebut, gambaran aktual iklim kerja sekolah berada pada 

kecenderungan umum kategori sedang ( 63% ) dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah secara 

fisik 61.4%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 64.06% dari sekor ideal. 

3)  Gambaran Aktual Iklim Kerja Sekolah Kelompok SMK Negeri Berkembang. 

Hasil pilihan responden terhadap variabel X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 8 Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel X2 pada Sekolah Berkembang 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Iklim Fisik Sekolah 349 29.1 50 58.2 

Iklim Psikologis Sekolah 481 40.08 70 57.3 

∑ 830 69.2 120 57.6 
 

Berdasarkan data pada tabel 8 tersebut, gambaran aktual iklim kerja sekolah berada pada 

kecenderungan umum kategori rendah (57.6% ) dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah secara 

fisik 58.2%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 57.3% dari sekor ideal. 

4)  Gambaran Iklim Kerja Sekolah  (X2) Secara Umum. 

Hasil pilihan responden terhadap variabel X2 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 9 Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel X2 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Iklim Fisik Sekolah 2601 30.6 50 61.2 

Iklim Psikologis Sekolah 3792 44.6 70 63.73 

∑ 6393 75.2 120 62.7 
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Berdasarkan data tersebut, gambaran aktual iklim kerja sekolah di seluruh SMK Negeri di 

Kabupaten Indramayu berada pada kecenderungan umum kategori sedang   (62.7%) dari skor 

ideal. Dengan iklim kerja sekolah secara fisik 61.2%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 

63.73% dari sekor ideal.  

c. Gambaran Aktual Kinerja Mengajar Guru (Y). 

1) Gambaran Aktual Kinerja Mengajar Guru pada kelompok Sekolah Besar/RSBI 

Hasil pilihan responden terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 10  Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel  Y pada Kelompok Sekolah Besar/RSBI 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Perencanaan Pembelajaran 878 38.17 50 76.3 

Pelaksanaan Pembelajaran 

dan evaluasi 
1029 44.74 65 68.8 

∑ 1907 82.9 105 79 
 

Berdasarkan data tersebut, gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan 

umum kategori cukup baik 79% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan 

pembelajaran pada kategori skor cukup baik (76.3%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   

pada kategori sedang ( 68.3 % ). 

2)  Gambaran Aktual Kinerja Guru Di Kelompok Sekolah Berstandar Nasional 

Hasil pilihan responden terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 11  Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel Y pada Kelompok Sekolah Berstandar 

Nasional. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Perencanaan Pembelajaran 1901 38.02 50 76.04 

Pelaksanaan Pembelajaran 

dan evaluasi 
2239 44.78 65 69 

∑ 4140 82.8 105 79 
 

Berdasarkan data tersebut, gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan 

umum kategori cukup baik 79% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan 

pembelajaran pada kategori skor cukup baik (76.4%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   

pada kategori sedang (69 %).  

3)  Gambaran Aktual Kinerja Guru Di Kelompok Sekolah Berkembang. 

Hasil pilihan responden terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 12  Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel Y pada Kelompok Sekolah 

Berkembang. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Perencanaan Pembelajaran 407 33.9 50 68 

Pelaksanaan Pembelajaran 

dan evaluasi 
505 42.08 65 65 

∑ 912 76 105 72.4 
 

Berdasarkan data tersebut, gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan 

umum kategori cukup baik 72.4% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan 



Edisi Khusus No. 2,  Agustus 2011 

  238 ISSN  1412-565X 

pembelajaran pada kategori skor sedang( 68%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi  pada 

kategori sedang (65 %).  

4) Gambaran Aktual Kinerja Guru Produktif SMK Negeri di Kabupaten Indramayu. 

Hasil pilihan responden terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 13  Rekapitulasi Pilihan Responden terhadap Variabel Y secara umum. 

Dimensi Jumlah Rata-rata Skor ideal Nilai P(%) 

Perencanaan Pembelajaran 3186 37.48 50 74.9 

Pelaksanaan Pembelajaran 

dan evaluasi 
3773 44.39 65 68.3 

∑ 6959 81.9 105 78 
 

Berdasarkan data tersebut, gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan 

umum kategori cukup baik 78% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan 

pembelajaran pada kategori skor cukup baik (74.9%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   

pada kategori sedang (68.3%).  

Pengujian Hipotesis Variabel X1  dan X2  terhadap Variabel Y. 

Berdasarkan hasil pengolahan statistik diperoleh data sebagai berikut: 

Tabel 14 Koefesien Korelasi Variabel X1 dan X2 terhadap Y 

  Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .388(a) .151 .130 8.469 

  

 a  Predictors: (Constant), x2, x1 

Tabel 14 di atas menunjukan bahwa Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim kerja 

secara bersama-sama memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja guru. 

Pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y sebesar 0.388 tergolong rendah. Sedangkan 

kontribusi X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah  R2 x 100% atau 0.3882 x 100%  = 15.1 

%.  Sisanya oleh faktor lain 

Tabel 15 Anova Variabel X1 dan X2   terhadap Y  

ANOVA(b) 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1043.525 2 521.762 7.274 .001(a) 

  Residual 5882.052 82 71.732     

  Total 6925.576 84       

a  Predictors: (Constant), x2, x1 

b  Dependent Variable: y 

Tabel 15 menunjukan peningkatan kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja 

sekolah diikuti kinerja guru memenuhi signifikansi 0,01 dengan harga      F hitung 7.274 dan F 
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tabel 1.989. Dengan Fhit > Ftab ini artinya hasil persamaan regresi yang didapat adalah 

signifikan. Hipotesis alternatif ( Hi ) diterima dan menolak hipotesis 0 ( Ho).  

Tabel 16 Koefesien Korelasi Variabel X1 dan Variabel  X2 terhadap Variabel Y 

Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant

) 
27.316 6.168   4.429 .000 

  x1 .138 .105 .144 1.322 .190 

  x2 .315 .109 .315 2.896 .005 
    a  Dependent Variable: y 

 Persamaan regresi yang terbentuk menurut tabel di atas adalah: Ŷ = 27.316 + 0.144X1 +  

0.315X2.  Dari persamaan regresi tersebut dapat ditafsirkan bahwa setiap perubahan satu satuan 

pada X1 terjadi perubahan 0.144 satuan pada Y dengan X2 konstan dengan konstanta sebesar 

27.316. Dan setiap perubahan yang terjadi pada X2 satu satuan maka akan terjadi perubahan pada 

Y sebesar 0.315 satuan,  nilai X1 konstan dengan  konstanta 27.316.  

Pembahasan Hasil Penelitian 

a. Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah. 

1)  Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Kelompok Sekolah Besar/ RSBI. 

Berdasarkan data penelitian, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah pada SMK 

Rencana Berstandar Internasional berada pada kecenderungan umum kategori sedang ( 68% ) dari 

skor ideal. Dengan rincian kepribadian kepala sekolah 73.04%, kemampuan pengambilan 

keputusan 66.52%, kemampuan berkomunikasi 65.51%, dan kemampuan memberi motivasi dan 

pendelegasian wewenang 63.5%.  

 Berdasarkan persentasi terkecil, kepala SMK Negeri RSBI masih memiliki kemampuan 

yang kurang dalam hal memotivasi guru dan karyawan serta dalam  pendelegasian wewenang.  

Kecenderungan umum kepala sekolah RSBI pada kategori sedang. Sejalan dengan upaya 

peningkatan kualitas pendidikan melaui peningkatan kinerja guru, maka kemampuan kepala 

sekolah harus ditingkatkan. Terlebih lagi para kepala SMK Negeri RSBI harus menjadi teladan 

bagi para kepala sekolah yang lain dengan kategori dibawahnya. 

2)  Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Kelompok Sekolah Berstandar Nasional. 

Berdasarkan data penelitian, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah pada 

kelompok sekolah berstandar nasional, berada pada kecenderungan umum kategori sedang (63%) 

dari skor ideal. Dengan rincian kepribadian kepala sekolah 61.1.%, kemampuan pengambilan 

keputusan 60.93%, kemampuan berkomunikasi 60.3%, dan kemampuan memberi motivasi dan 

pendelegasian wewenang 63%.  

Persentasi paling tinggi pada kepribadian kepala sekolah dan persentasi paling rendah 

pada kemampuan kepala sekolah dalam memotivasi guru dan karyawan. Kecenderungan umum 

kepala sekolah pada kategori sedang mengisyaratkan bahwa keberadaan kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus lebih ditungkatkan. 

3) Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Kelompok Sekolah Berkembang. 
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Berdasarkan data penelitian, gambaran aktual kepemimpinan kepala sekolah pada 

kelompok sekolah berkembang, berada pada kecenderungan umum kategori rendah (51.4% ) dari 

skor ideal. Dengan rincian kepribadian kepala sekolah. 53.95%, kemampuan pengambilan 

keputusan 50.2%, kemampuan berkomunikasi 55% , dan kemampuan memberi motivasi dan 

pendelegasian wewenang 45.83%. Kondisi kepemimpinan ini cukup mengkhawatirkan, kepala 

sekolah sebagai orang kunci di organisasi/sekolah harus memiliki keunggulan kepribadian dan 

kemampuan.  

4)  Gambaran Aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah Secara Umum 

Gambaran aktual Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)  secara umum pada seluruh SMK 

Negeri di Kabupaten Indramayu menurut peresepsi guru produktif yang dijadikan responden 

berada pada kecenderungan umum kategori sedang ( 62.7% ) dari skor ideal. Dengan rincian 

kepribadian kepala sekolah 66.73%, kemampuan pengambilan keputusan 61%, kemampuan 

berkomunikasi dengan guru 61.3%, dan kemampuan memberi motivasi dan pendelegasian 

wewenang 58.9%.  

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kepemimpinan kepala SMK Negeri di 

seluruh Kabupaten Indramayu yang dianalisis dari dimensi; kepribadian, kemampuan 

pengambilan keputusan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memberi motivasi dan 

pendelegasian wewenang hanya mencapai kategori sedang   ( 62.7%).  Dibandingkan dengan 

dimensi lain, persentasi paling tinggi ada pada dimensi kepribadian sebesar 66.73% termasuk 

kategori sedang. Persentasi terkecil ada pada dimensi kemampuan memberi  motivasi dan 

pendelegasian wewenang sebesar 58.9%.   

Gambaran kepemimpinan kepala sekolah di atas menunjukan eksistensi  kepala sekolah 

sebagai pemimpin belum menunjukan kinerjanya yang optimal. Esensi  keberadaan kepala 

sekolah sebagai orang kunci di organisasi harus lebih ditingkatkan. Cucu Yuniarsih dan Suwanto, 

(2008: 165) menyatakan bahwa kepala sekolah selain harus memiliki kemampuan mempengaruhi 

orang lain, yang lebih penting adalah kemampuan memberi inspirasi kepada pihak lain, agar 

mereka secara proaktif tergugah untuk  melakukan berbagai tindakan demi tercapainya visi, misi 

dan tujuan organisasi. Pemimpin adalah visi yang memberi arah kemana organisasi akan di bawa. 

Kepala sekolah sebagai pengemban tugas manajemen harus tetap merujuk pada visi organisasi 

dan menampilakan diri sebagai sosok panutan yang visioner.  

Berdasarkan data di atas, dimensi kepribadian mencapai 66.7%. dari skor ideal, meskipun 

masih termasuk kategori sedang, tetapi paling tinggi di antara dimensi kepemimpinan yang lain. 

Hal itu menunjukan bahwa kepala SMK Negeri di Indramayu sebagian telah memperlihatkan 

kepribadian dan integritasnya yang baik dalam memimpin sekolah, dan ini harus selalu 

ditingkatkan mengingat untuk menjadi pemimpin yang baik persyaratan yang utama adalah 

memiliki kepribadian dan integritas yang baik. Kepemimpinan yang baik sudah dicontohkan oleh 

Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang sidik, tablig, amanah, patonah dan sja’ah. Sejalan 

dengan itu Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pemimpin yang baik harus ing ngarso sung 

tulodo, ing madio mangun karso tut wuri handayani, Danny Meirawan (2010:2-3). 

Persentasi terkecil diantara dimensi kepemimpinan yang dianalisis ada pada dimensi 

kemampuan kepala sekolah dalam memberi motivasi dan pendelegasian wewenang hanya 58.9%. 

Hal ini berarti masih banyak kepala SMK Negeri di Indramyu yang kurang mampu memotivasi 
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guru dan karyawan untuk mau dan mampu bekerja lebih baik. Selain itu masih  banyak kepala 

sekolah yang belum mampu mendelegasikan wewenangnya terhadap orang yang tepat, sehingga 

kurang mendapat dukungan dan berpotensi terciptanya iklim kerja sekolah yang kurang baik. 

b. Gambaran Aktual Iklim Kerja Sekolah. 

1)  Gambaran Aktual Iklim Kerja  Sekolah Kelompok Sekolah Besar dan RSBI. 

Berdasarkan data penelitian, gambaran aktual iklim kerja sekolah berada pada 

kecenderungan umum kategori sedang (5.83%)  dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah secara 

fisik 63.7%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 67.4% dari sekor ideal.  

Persentasi terbesar ada pada dimensi iklim kerja sekolah secara psikologis. Ini berarti 

bahwa kondisi manajerial dan keharmonisan hubungan kerja mulai terbina seperti; garis 

wewenang, prinsip kesatuan perintah, akuntabilitas, rasa memiliki, kehangatan, dukungan 

konplik. Kondisi ini perlu ditingkatkan karena sangat berpengaruh pada persepsi guru dalam 

meningkatkan motivasi kerja. Sebagai pemimpin sekolah dengan kategori besar, persentasi 

tersebut belum cukup karena harus menjadi teladan bagi sekolah lain yang memiliki kategori di 

bawahnya. 

2)  Gambaran Aktual Iklim Kerja Sekolah Kelompok Sekolah Berstandar Nasional 

Gambaran aktual iklim kerja kelompok sekolah Berstandar Nasional berada pada 

kecenderungan umum kategori sedang (63%) dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah secara 

fisik 61.4%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 64.06% dari sekor ideal.  Konsisi tersebut 

mengambarkan secara umum iklim kerja sekolah berstandar nasional belum cukup kondusif untuk 

peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja guru.  Kemampuan manajerial 

kepala sekolah dan sarana prasarana sekolah harus ditingkatkan secara berkala. 

3)  Gambaran Aktual Iklim Kerja Sekolah Kelompok SMK Negeri Berkembang. 

Gambaran aktual iklim kerja sekolah pada kelompok SMK Negeri berkembang berada 

pada kecenderungan umum kategori rendah (57.6%) dari skor ideal. Dengan iklim kerja sekolah 

secara fisik 58.2%, dan iklim kerja sekolah secara psikologis 57.3% dari sekor ideal. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa kelompok sekolah berkembang masih memerlukan banyak perhatian.  

Sarana-prasarana umum, ruang kantor, ruang teori, ruang praktik dan peralatannya 

kebanyakan masih belum memenuhi kebutuhan minimal system pembelajaran yang baik. Kondisi 

fisik kampus belum memberikan iklim kerja yang sejuk dan nyaman. Kondisi manajemen, 

identitas, kehangatan, dukungan dan konplik juga belum terbina dengan baik. 

4)  Gambaran Iklim Kerja Sekolah  (X2) Secara Umum. 

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukan bahwa variabel Iklim Kerja 

Sekolah (X2) yang dianalisis dari dimensi iklim kerja sekolah secara fisik dan iklim kerja sekolah 

secara psikologis secara umum berada pada kategori sedang (62.7%).  Hal ini menggambarkan 

suasana kondusif SMK Negeri yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja guru dalam upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan belum tercipta secara optimal. Oleh karena itu iklim kerja 

sekolah harus ditingkatkan dengan berbagai pendekatan yang rasional di antaranya adalah; 

pendekatan organisasi, dan pendekatan individu. 

Iklim kerja sekolah secara psikologis mencapai 63.73%, dan ini lebih tinggi dari pada 

dimensi iklim kerja sekolah secara fisik yang hanya mencapai 61.2%. Iklim kerja organisasi 

(sekolah) adalah sesuatu yang dapat diukur pada lingkungan kerja, baik secara langsung atau tidak 
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langsung berpengaruh terhadap karyawan ( guru ) dan pekerjaannya di mana tempat mereka 

bekerja dengan asumsi dapat berpengaruh terhadap motivasi dan prilaku karyawan (guru), Litwin 

dan Stringer dalam Toulson dan Smith, (1994: 457). Keadaan  ini menunjukan Responsibility 

(tanggung jawab), identity (identitas), warmth (kehangatan),  support (dukungan), dan conflict 

(konflik) yang ada di dalam kehidupan sekolah mulai membaik. Kondisi ini harus lebih 

ditingkatkan dengan berbagai pendekatan yang rasional. Lingkungan psikologis meliputi 

hubungan antar karyawan dan kombinasi antara nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh sekolah. 

Iklim kerja sekolah secara fisik yang mendapatkan persentasi paling kecil  

menggambarkan bahwa kondisi sekolah yang meliputi K3 ( lingkungan kampus yang bersih dan 

nyaman), ruang kerja atau fasilitas kerja yang representatif secara umum masih belum cukup 

memotivasi kinerja guru oleh karena itu harus lebih ditingkatkan secara berkala.  

c. Gambaran Aktual Kinerja Mengajar Guru  

Data kinerja guru diperoleh dengan menggunakan instrument penelitian dalam bentuk 

angket tertutup sebanyak 23 butir soal, terdiri dari; dimensi persiapan mengajar 10 butir, dimensi 

pelaksanaan proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran sebanyak 13 butir.  Berikut di sajikan 

gambaran aktual Kinerja Guru untuk setiap kelompok sekolah dan secara umum. 

1)  Gambaran Aktual Kinerja Mengajar Guru (Y) pada kelompok Sekolah Besar/RSBI 

Gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan umum kategori cukup baik 

79% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan pembelajaran pada kategori skor cukup 

baik (76.3%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   pada kategori sedang (68.3 %).  

Kinerja guru dalam perencanaan pembelajaran mencapai kategori cukup. Hal ini 

menggambarkan bahwa secara umum para guru SMK Negeri RSBI telah mampu membuat 

persiapan pembelajaran dengan baik dan tepat waktu.   Para guru telah mampu mendeskripsikan 

tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, menyusun materi pembelajaran secara sistematis, 

memilih media pembelajaran yang tepat, membuat evaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran 

dan melengkapi RPP dengan materi pengayaan sebagai tindak lanjut evaluasi pembelajaran. 

Kondisi ini harus terus ditingkatkan agar proses pembelajaran menjadi lebih epektif terutama 

membuat materi pengayaan yang kurang mendapat perhatian.  

2)  Gambaran Aktual Kinerja Guru pada Kelompok Sekolah Berstandar Nasional 

Gambaran aktual kinerja guru pada SMK Negeri Berstandar Nasional berada pada 

kecenderungan umum kategori cukup baik 79% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi 

perencanaan pembelajaran pada kategori skor cukup baik (76.4%), pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi   pada kategori sedang (69 %).  

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa para guru kelompok SMK Negeri 

Berstandar Nasional sudah mampu membuat program pembelajaran dengan cukup baik dan tepat 

waktu, tetapi secara umum masih banyak para guru yang tidak membuat materi untuk pengayaan 

pada RPPnya. Hal itu dapat dilihat pada item tersebut yang mendapat skor terkecil daripada item 

yang lain. 

Kinerja guru dalam proses pembelajaran masih kurang dari cukup, pada saat pembukaan 

pembelajaran guru pada umumnya kurang memberikan apersepsi, tujuan pembelajaran, dan acuan 

bahan pembelajaran. Pada saat akhir proses pembelajaran masih banyak guru yang tidak member 

kesimpulan dan tindak lanjut proses pembelajaran. 
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3)  Gambaran Aktual Kinerja Guru  Kelompok SMK Negeri Berkembang. 

Gambaran aktual kinerja guru kelompok SMK Negeri Berkembang berada pada 

kecenderungan umum kategori cukup baik 72.4% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi 

perencanaan pembelajaran pada kategori skor sedang( 68%), pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi   pada kategori sedang (65%).  

Para guru pada kelompok SMK Negeri berkembang secara umum sudah mampu membuat 

program pembelajaran, tetapi secara umum para guru masih kurang dalam membuat materi 

pengayaan sebagai tindak lanjut proses pembelajaran. 

4)  Gambaran Aktual Kinerja Guru Produktif SMK Negeri di Kabupaten Indramayu . 

Gambaran aktual kinerja guru berada pada kecenderungan umum kategori cukup baik 

78% dari skor ideal. Dengan rincian dimensi perencanaan pembelajaran pada kategori skor cukup 

baik (74.9%), pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   pada kategori sedang (68.3%). 

Berdasarkan data tersebut, secara umum kinerja guru dalam pembuatan program 

pembelajaran sudah cukup baik, tetapi untuk pembuatan materi pengayaan secara umum masih 

kurang. Kemampuan pengembangan program pembelajaran oleh guru harus selalu ditingkatkan 

karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan proses pembelajaran. Melalui 

perencanaan pembelajaran yang baik seorang guru akan lebih mudah dan terarah dalam 

melakukan kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya akan meningkatkan prestasi peserta didik.  

Manfaat lain dari perencanaan pembelajaran adalah membantu disiplin kerja yang baik, 

suasana pembelajaran lebih menarik, proses pembelajaran yang terorganisir dengan baik, relevan 

dan akurat sehingga pembelajaran menjadi efektif. Rencana pembelajaran juga akan membantu 

guru dalam mengorganisasikan materi standar, mengantsipasi peserta didik dan masalah-masalah 

yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Tanpa persiapan, proses pembelajaran menjadi 

kurang efektif. 

 Berdasarkan hasil penelitian, dimensi pelaksanaan pembelajaran mendapatkan persentasi 

yang lebih kecil daripada pembuatan program pembelajaran yaitu hanya mencapai 68.3% dari 

skor ideal yang termasuk kategori sedang. Hal ini berarti masih banyak guru produktif di SMK 

Negeri Kabupaten Indramayu yang kurang memperhatikan kualitas dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

d. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan Iklim Kerja (X2) Sekolah terhadap 

Kinerja Mengajar Guru ( Y ). 

Hasil perhitungan menunjukan bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah secara 

parsial maupun secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja mengajar 

guru. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan iklim kerja sekola ( X2 ) terhadap kinerja 

mengajar guru (Y) ditunjukan oleh koefien korelasi simultan (R) sebesar 0.388 dengan koefisien 

determinasi (KD) sebesar 15.1%. Hal ini secara simultan, kepemimpinaan kepala sekolah dan 

iklim kerja sekolah turut menentukan kinerja mengajar guru sebesar 15.1% dan sisanya 84.9% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

a) Gambaran aktual kepemimpinan kepala  SMK Negeri se-Kabupaten Indramayu (X1) yang 

meliputi dimensi kepribadian, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan ber-

komunikasi, memberi  motivasi dan pendelegasian wewenang berada pada kategori sedang.   

b) Kondisi aktual Iklim Kerja Sekolah (X2) berada pada kecenderungan umum kategori sedang. 

Baik iklim kerja sekolah secara fisik maupun  iklim kerja sekolah secara psikologis ke duanya 

termasuk pada kategori sedang. 

c) Gambaran aktual Kinerja Mengajar Guru (Y) berada pada kecenderungan umum kategori 

cukup baik. Dengan rincian dimensi perencanaan pembelajaran pada kategori cukup baik,  

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi   pada kategori sedang atau kurang dari cukup. 

d) Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh positif terhadap Kinerja Guru tetapi rendah dan 

kurang dari cukup.  

e) Pengaruh iklim kerja sekolah terhadap kinerja guru ada pada kategori rendah. 

f) Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Iklim kerja secara bersama-sama memberikan pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kinerja guru pada kategori sedang. 
 

Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implkasi yang telah dikemukakan, maka penulis 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 

a.  Kepada Pemerintah Daerah 

Berdasarkan temuan dalam penelitian dan dikonsep tersebut, untuk mendapatkan sosok 

kepala sekolah yang diharapkan, penulis merekomendasikan kepada Pemerintah sebagai berikut: 

1) Melakukan pengkaderan, untuk mendapatkan sosok kepala sekolah yang diharapkan 

memerlukan sumber daya manusia yang cukup. Putra-putri Indramayu yang memiliki potensi 

kepemimpinan dan kecerdasan tetapi tidak mampu, agar diberi kemudahan untuk memperoleh 

bekal ilmu pengetahuan yang cukup. 

2) Kepala sekolah hendaknya dipilih dari putra putri Indramayu yang selain memiliki kemampuan 

yang diisyaratkan, juga memiliki moral kepribadian dan integritas yang baik sehingga dapat 

mengembangkan potensi dan dapat mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan di Indramayu. 

3) Kepala sekolah dipilih dari guru-guru yang telah terlihat nyata memiliki prestasi kerja dan 

kepribadiannya yang baik dari sekolah yang bersangkutan seingga memahami persoalan yang 

ada di sekolah tersebut. 

4) Prestasi kepala sekolah agar selalu dipantau dan dievaluasi dengan sungguh-sungguh sehingga 

keberadaannya selalu memiliki arti bagi kemajuan pendidikan. 

5) Kesejahteraan kepala sekolah harus ditingkatkan sehingga kompetensi kewirausahaan yang 

diharapkan benar-benar untuk kemajuan sekolah dan masyarakat bukan untuk kepentingan 

pribadi. 

6) Melakukan pembinaan dan mewujudkan manajemen sekolah yang efektif dan bersih dari 

kolusi, korupsi dan nepotisme. 

b.   Kepada Para Kepala Sekolah 
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      Berdasarkan temuan dalam penelitian dan konsep di atas, maka kepada para kepala sekolah 

agar: 

1) Menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah sebagai titik tolak 

dan untuk menentukan skala prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja guru yang 

optimal. 

2) Menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik dengan para guru sehingga setiap 

permasalahan yang muncul dapat segera di atasi dengan bijaksana. 

c.   Kepada Seluruh Stakeholder Sekolah  

Iklim kerja sekolah yang kondusif sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas, relevansi 

dan kuantitas pendidikan. Pemerintah, kepala sekolah dan seluruh stake holder sekolah agar 

memiliki komitmen untuk membangun sekolah. Sarana prasarana sekolah harus 

dirasionalisasikan dengan kebutuhan yang ada, kebersihan, kenyamanan dan keamanan 

sekolah harus ditingkatkan. Kualitas manajemen sekolah, rasa memiliki, rasa kekeluargaan 

dan kebersamaan juga harus ditingkatkan. 

d.   Kepada peminat yang mencintai ilmu dan keilmuan.  

      Dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan  melalui penelitian khususnya di Indramayu 

masih sangat jarang di lakukan sehingga para guru yang dijadikan sampel penelitian terkesan 

kurang menghargai pentingnya sebuah penelitian. Kebijakan-kebijakan pendidikan akan lebih 

baik jika digali dari akar permasalahan yang ada dimana sekolah berada. 
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