PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN
KINERJAMENGAJAR GURU TERHADAP PRESTASI
BELAJAR SISWA
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ABSTRAK
Penelitian ini dipusatkan pada tingkat pengaruh kepemimpinan Kepala sekolah
dan kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester 1 SMP
Negeri Sekecamatan Nusaniwe kota Ambon tahun 2014-2015. Ada tiga masalah
yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (1) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan
Kepala Sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP di Kecamatan
Nusaniwe Kota Ambon?, (2) Seberapa besar pengaruh kinerja mengajar guru
terhadap prestasi belajar siswa kelas VII SMP? (3) Seberapa besar secara bersama
pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja mengajar terhadap
prestasibelajar siswa?. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dan pendekatan
kwantitatif, data terkumpul melalui angket diolahmelibatkan perhitungan statistik
secara manual dengan mempergunakan rumus korelasi Sperman Rank,
hasilpengelolaan data selanjutnya ditafsirkan sesuai dengan masalah dan tujuan
penelitian. Setelah diolah hipotesis yangdiajukan dalam penelitian ini seluruhnya
diterima dan didukung oleh data empirik sehingga dapat ditafsirkan bahwa (1)
Kepemimpinan Kepala Sekolah memiliki pengaruh yang signifikan yaitu 46 %
terhadap prestasi belajar siswa kelas VII semester ganjil di SMP Negeri Kecamatan
Nusaniw kota Ambon. (2) Kinerja mengajar guru memiliki pengaruh yang
signifikan yaitu 53 % terhadap prestasi belajar siswa. (3) Kepemimpinan Kepala
Sekolah dan kinerja mengajar guru bersama-sma memiliki pengaruh yang kuat yaitu
67 %terhadap prestasi belajar siswa kelas VII tahun ajaran 2014-2015.Rekomendasi
diajukan kepada semua pihak untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini, antara lain
bagi penelitianlanjutan direkomendasikan untuk mengadakan penelitian dengan
pendekatan dan metode yang berbeda. Di sampingitu, dianjurkan untuk menindak
lanjuti hasil-hasil penelitian ini dengan ruang lingkup dan sampel penelitian yang
lebihluas.
Kata Kunci : Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Mengajar Guru,
Prestasi Belajar Siswa.
ABSTRACT
This research focuses on the leadership influential level of school principal
and teacher performance toward students’ achievement of the VII grade students in
the first semester at SMP Negeri all around Nusaniwe regency, Ambon city in
academic year 2014-2015. There were three problems being discussed in this
research namely (1)How big was the influence of school principal leadership
towards students’ learning achievement of the Junior high School students grade VII
in Nusaniwe regency Ambon city? (2) How big was the impact of teachers’
performance toward students’ learning achievement of VII grade Junior High School
students?(3) How big was school principal leadership and teaching performance
simultaneously affect the students’ learning achievement?This research used
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descriptive method and quantitative approach. The data gathered through
questionnaire were statistically counted by using correlation formula of Spearman
Rank. The result of data analysis were then interpreted according to the problem and
purpose of the research. After being analysed, the hypotheses proposed in this study
were all accepted and supported by empiric data as follow: (1) School Principal
leadership has significant influence which was 46% toward achievement of the VII
grade students in odd semester at SMP Negeri in Nusaniwe regency Ambon city. (2)
The teachers’ performance has significant impact which was 63% toward students’
learning achievement. (3) School principal leadership and teachers’ performance
simultaneously have significant effect which was 67% toward students’ learning
achievement of VII grade students in academic year 2014-2015.The
recommendations were proposed to all parties to do follow up regarding to the result
of this study, such as to the other researcher are recommended to do the research
using different approach and method. Besides, it is suggested to follow up the result
of this research with a wider scope and sample.
Keywords: The influence of School Principal leadership, teachers’ performance,
students’ learning achievement.
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 Peranan Kepala Sekolah
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Dalam penelitian ini yang dibahas

 Hakekat Belajar

lebih rincipengaruh kepala sekolah

Belajar

(Mulyasa.2003.98)

adalahsebagai

berikut:

pada

hakekatnya

merupakan usahasadar yang dilakukan
individu

untuk

1. Sebagai Edukator (pendidik)

memenuhikebutuhannya.Setiap

2. Sebagai Manajer

kegiatan belajar yang dilakukansiswa

3. Sebagai Administrator

akan

4. Sebagai Supervisor

perubahanperubahandalam

5. Sebagai Leader

Yang oleh Bloom dankawan-kawan

6. Sebagai Inovator

dikelompokan

7. Sebagai Motivator.

kawasankognitif,

afektif

dan

C. Kinerja Mengajar Guru

psikomotor.Prestasi

belajar

adalah

 Konsep

Kinerja

Mengajar

Guru
Konsep

menghasilkan

kedalam

hasil yang dicapaioleh siswa setelah
belajar dengan waktu tertentu,dalam

kinerja

guru

penulis

hal ini setiap akhir semester. Dalam

mencobamenyimpulka bahwa kinerja

Mulyasa(2004.170)

adalah tampilan prilakuguru dalam

merupakan

melaksanakan

didik

tugasnya

hasil

prestasi

secara

keseluruhan

menjadiindikator

memiliki latar belakangyang relefan

derajat perubahan prilaku.

tugas

danhubungannya

yang
interaksi

dengan

III.

danberusaha

kompetensi

dan

akan

bernafsu

meningkatkan

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

(2004.98) bahwaguru yang memiliki
tinggi

yang

dihadapai

lingkungan.Sejalan dengan Mulyasa

kinerja

belajar

belajarpeserta

sebagaiseorang pendidik yang tentu

dengan

dirinya.

Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalahMetode Deskriptif
Kuantitatif

yang

bertujuan

kompetensinya, baik dalamkaitannya

untukmenjabarkan, menguraikan, dan

dengan

menafsirkan

pelaksanaan,maupun

perencanaan,
penilaian

sehingga diperoleh hasil yangoptimal.

sedang

kondisiperistiwa

terjadi

permasalahanyang

dalam
ada

yang

konteks
di

lapangan.Dalam (Suharsimi Ari Kunto

177

Jurnal Santiaji Pendidikan, Volume 6, Nomor 2, Juli 2016

(2002.10)

ISSN 2087-9016

MetodeDeskriptif
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pada tk 95%, pada dk (17)dengan uji 2

kinerja mengajar guru mempunyai

ekor

pengaruhyang

signifikan,

diantara-2,11 sampai dengan +2,11.

antara

variable

jelas bahwa thitung 3,81terletak diluar

oleh

koefisien

keterhubungan
tersebutditunjukan
korelasi

®

sebesar

0,73.

diperlukan

thitung

terletak

kedua batas kritis tersebut.
- Hipotesis 2
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kinerja mengajar guru SMP terhadap

menunjukan

bahwa

prestasi belajar siswakelas VII. Maka

variablekepemimpinan kepala sekolah
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dengan koefisien determinasi (R²)

Terdapat pengaruh yang signifikan

sebesar67%. Hal ini berarti secara
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guru terhadap prestasi belajar siswa
kelas VII kelas VII SMP Negeri
sekecamatan Nusaniwe Kota Ambon
Hasil

pengujian

statistik

ketiga

hipotesis diatas dapatdilihat pada tabel
sebagai berikut.
No

Hipotesa

r

Uji siknivikansi

KP
Ket

1
2
3

Pengaru kepemimpinan kepala sekolah terhadap
prestasi belajar siswa.
Pengaruh kinerja mengajar guru SMP terhadap
prestasi belajar siswa.
Pengaru kepemimpinan kepala sekolah dan
kinerja mengajar guru terhadap prestasi belajar
siswa.

Terhitung

t. Tabel

0,63

3,81

2,11

46%

Di terima

0,73

4,39

2.11

53%

Di terima

0,82

16,2

3,63

67 %

Di terima

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Negeri sekecamatan Nusaniwe

A. Kesimpulan

Kota Ambon

Berdasarkan pada data hasil
penelitian
hipotesis

yangmengacu
yang

diajukan

tersebut

yaitu

maka

kepemimpinankepala

sekolah

dan kinerja mengajar guru,

1. Kepemimpinan

Kepala

Sekolah

SMP

memilikipengaruh

yang

terhadap

prestasi

belajar siswa kelas VII

SMP

tetapijuga dapat dipengaruhi
oleh faktor-faktor lainnya

B. Saran
Setelah

melihat

hasil

Negeri sekecamatan Nusaniwe

kesimpulan diatas dapatdikemukakan

Kota Ambon

saran-saran sebagai berikut :

2. Kinerja

mengajar

guru

1. Diupayakan

dapat

lebih

memiliki

pengaruh

meningkatkan kerjasamakepala

yangsignifikan

terhadap

sekolah dalam K3S dan guru

prestasi belajar siswa kelas VII

dam

SMP

meningkatkanprestasi

Negeri

sekecamatan

Nusaniwe Kota Ambon
3. Prestasi belajar siswa siswa
kelas VII kelas VII SMP
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dipengaruhioleh kedua faktor

pada

dapatdisimpulkan bahwa:

signifikan

tidak hanya

MGMP

untuk
belajar

siswa.
2. Dengan adanya fasilitas dan
sarana

yang

cukupmemadai
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maka

akan

menunjang

keberhasilan prestasi belajar
siswa
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