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Abstrak 

Implementasi dari pelaksanaan berbagai program pengembangan guru,  

yang mana keberadaan peningkatan profesionalisme seorang guru tentu saja 

akan berkorelasi positif dengan kinerja guru yang bersangkutan, yang pada 

akhirnya akan berdampak terhadap outcomes  dari peserta didik yang dididiknya, 

outcomes  yang dimaksud tentu saja adalah prestasi belajar peserta didik 

tersebut, fenomena yang menarik peneliti untuk mengkaji hal ini adalah dari 

sebuah realita bahwa keberadaan kinerja guru masih menjadi hal yang banyak 

disorot karena dipandang masih kurang memadai. Faktor kinerja guru yang 

dapat dikemukakan dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu keberadaan gaya 

kepemimpinan khususnya kepala sekolah, kepemimpinan di sini yang dimaksud 

adalah gaya atau pola kepemimpinan para kepala sekolah dalam mengelola guru 

dan karyawannya di suatu sekolah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah adalah:1.Apakah terdapat pengaruh antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam kerangka Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik? 2. 

Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di 

SMP Negeri 3 Gresik? 3. Bagaimana dampak gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik? 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru di SMP Negeri 3 Gresik yang 

berjumlah 67 orang. sampel dalam penelitian yang di gunakan adalah para guru 

di SMP Negeri 3 Gresik, yaitu berupa total populasi. Instrument yang digunakan 

untuk pengumpulan data dalam penelitian adalah berupa dokumenter, observasi 

dan angket. Berdasarkan kajian analisis yang dilakukan  maka diketahui variabel 

yang dominan mempengaruhi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) dan kinerja guru di SMP Negeri 3 Gresik adalah Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (X1) 

Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kinerja Guru dan Manajemen  

        Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 

 

Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai 

permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan 

manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam 

era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam 

persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan 
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kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara 

terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan, kalau 

tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi tersebut. 

Salah satu issue penting tentang pendidikan saat ini berkenaan berkenaan 

dengan penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

Dalam hal ini, tentunya konselor seyogyanya dapat memahami dan menangkap 

implikasinya bagi penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, 

tulisan ini, akan dipaparkan secara ringkas dan sederhana tentang Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan Implikasinya terhadap 

Layanan Bimbingan dan Konseling Bahwa berangkat dari realita rendahnya 

kualitas pendidikan yang hampir terjadi di setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menggulirkan 

kebijakan pola manajemen pendidikan baru yang di dalamnya memuat 

kewenangan yang luas kepada sekolah untuk mengatur dan mengendalikan 

sekolah, dengan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan 

langsung semua warga sekolah. Pola manajemen baru ini dikenal dengan istilah 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau disingkat MPMBS. 

Pemimpin adalah seorang pengelola, pengarah serta perumus tujuan 

organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin tidak dapat 

berdiri sendiri atau bertindak seolah-olah dirinya pelaku tunggal dari sebuah 

organisasi. Seorang pemimpin bertindak untuk membawa seluruh komponen 

organisasi untuk bergerak menuju tujuan. Melalui beberapa contoh gaya 

kepemimpinan, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditunjang oleh 

kapasitas pengetahuan saja, namun lebih kompleks dari pada hal tersebut. 

Pemimpin selayaknya memiliki sifat dan sikap “pemimpin”. Sifat dan sikap 

pemimpin berkenaan dengan perilaku, sudut pandang terhadap suatu hal serta nilai 

kehidupan yang diyakini benar adanya.  

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting, pemeliharaan 

hubungan yang kontinyu dan serasi dengan para karyawan dalam setiap organisasi 

menjadi sangat tinggi. Hal yang perlu menjadi perhatian bagi para pimpinan 

dalam pemeliharaan hubungan kerja dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan 

dapat dilakukan dengan memberikan perangsang seperti bonus maupun tingkat 

gaji yang menarik. Akan tetapi karena seorang karyawan juga seorang manusia 

yang memiliki kebutuhan dan keinginan, serta tujuan yang berbeda dalam 

melakukan pekerjaan, maka motivasi dengan cara tersebut dipandang bukan 

sebagai satu-satunya teknik yang efektif dalam rangka meningkatkan prestasi 

kerja karyawan. 

Kepemimpinan yang positif juga berusaha menjelaskan mengapa suatu 

pekerjaan harus dilakukan bukan memaksa seseorang untuk melakukannya, 

kepemimpinan yang efektif akan mengetahui bahwa suatu pendekatan dengan 

hubungan manusia yang positif akan memberikan motivasi yang akan membentuk 

sikap mental individu, karena para karyawan lebih merasa bahwa mereka dapat 

menggunakan inisiatif dan kreativitasnya untuk lebih berprestasi atau hal ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawan tanpa takut gagal dan 

tidak menutupi kesalahannya. Hal ini sudah barang tentu dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan dari seorang pemimpin atau kepala sekolah.  

Sebagai pendidik profesional, guru bukan hanya saja dituntut 

melaksanakan tugasnya secara profesional, tetapi juga harus memiliki 
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pengetahuan dan kemampuan profesional. Merujuk pada konsep yang di 

lingkungan Kemdikbud, sebagai ”instructional leader” guru harus memiliki 10 

kompetensi, yaitu (1) mengembangkan kepribadian, (2) menguasai landasan 

pendidikan, (3) menguasai bahan pengajaran, (4) menyusun program pengajaran, 

(5) melaksanakan program pengajaran, (6) menilai hasil dan proses, (7) 

menyelenggarakan program bimbingan, (8) menyelenggarakan adminitrasi 

sekolah, (9) kerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan (10) 

menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran (Danim, 

2002). 

Selain tingkat profesionalisme maka seorang guru secara profesi juga 

dituntut untuk memliki kinerja yang cukup komprehensif, meskipun dapat 

dikemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang 

sangatlah kompleks. Sutermeister (1976:1) menggambarkan faktor-faktor tersebut 

diantaranya: latihan dan pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, 

organisasi, para pemimipin, kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik 

tempat kerja, kemampuan, motivasi kerja dan sebagainya. Sukmalana (2003:21) 

abilitas dan motivasi adalah sebagai faktor-faktor yang berinteraksi dengan 

kinerja. Abilitas seseorang dapat ditentukan oleh skill dan pengetahuan, 

sedangkan skill dapat dipengaruhi oleh kecakapan. Kepribadian dan pengetahuan 

dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman latihan dan minat. Motivasi pada 

dasarnya dapat bersumber pada diri seseorang atau sering dikenal sebagai 

motivasi internal dan dapat pula bersumber dari luar diri seseorang atau disebut 

juga motivasi eksternal. Faktor-faktor motivasi tersebut dapat berdampak positif 

atau dapat pula berdampak  negatif bagi seorang guru. Sedangkan faktor-faktor 

yang secara tidak langsung mempengaruhi kinerja menurut Cahyono (Hasanah, 

2003: 102) antara lain: manusia, modal, metode, faktor produksi, faktor 

lingkungan organisasi, faktor lingkungan negara, faktor lingkungan regional dan 

umpan balik. 

Implementasi dari pelaksanaan berbagai program pengembangan guru, , 

yang mana keberadaan peningkatan profesionalisme seorang guru tentu saja akan 

berkorelasi positif dengan kinerja guru yang bersangkutan, yang pada akhirnya 

akan berdampak terhadap outcomes  dari peserta didik yang dididiknya, outcomes  

yang dimaksud tentu saja adalah prestasi belajar peserta didik tersebut, fenomena 

yang menarik peneliti untuk mengkaji hal ini adalah dari sebuah realita bahwa 

keberadaan kinerja guru masih menjadi hal yang banyak disorot karena dipandang 

masih kurang memadai. 

Dengan demikian faktor kinerja guru yang dapat dikemukakan dalam 

kaitannya dengan penelitian ini yaitu keberadaan gaya kepemimpinan khususnya 

kepala sekolah, kepemimpinan di sini yang dimaksud adalah gaya atau pola 

kepemimpinan para kepala sekolah dalam mengelola guru dan karyawannya di 

suatu sekolah. Berkaitan dengan penelitian ini maka sekolah yang menjadi objek 

penelitian adalah SMP Negeri 3 Gresik dalam kerangka Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Kerangka Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah adalah Apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dalam kerangka Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik dan Sejauhmanakah gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dalam kerangka 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 

Gresik? 

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam kerangka 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 

Gresik dan Untuk mengetahui Sejauhmanakah gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dalam kerangka Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik. 

Teorisasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

Menurut Edmond (dalam Suryosubroto, 2004:208) Manajemen 

Peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam pengelolaan 

pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah. 

Konsep ini diperkenalkan oleh teori effektif school yang lebih 

memfokuskan diri pada perbaikan proses pendidikan. Beberapa indikator yang 

menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain sebagai berikut : (i) 

lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (ii) sekolah memiliki misi dan target 

mutu yang ingin dicapai, (iii) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, (iv) 

adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf 

lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi, (v) adanya pengembangan staf sekolah 

yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, (vi) adanya pelaksanaan evaluasi yang 

terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administrative, dan 

pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/ perbaikan mutu, dan (vii) adanya 

komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat. 

Manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah bentuk alternatif sekolah 

sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan (Nurkholis, 2003:6). MBS pada 

prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta jauh dari birokrasi yang 

sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu pada tingkat sekolah. MBS 

dimaksudkan meningkatkan otonomi sekolah, menentukan sendiri apa yang perlu 

diajarkan, dan mengelola sumber daya yang ada untuk berinovasi. MBS juga 

memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan 

administrator yang profesional. Dengan demikian, sekolah akan bersifat responsif 

terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Prestasi belajar 

siswa dapat dioptimalkan melalui partisipasi langsung orang tua dan masyarakat. 

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah bertujuan untuk 

memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau 

otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan 

keputusan secara partisipatif. Lebih rincinya, Manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah bertujuan untuk : 

1) Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam megelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. 

2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 

3) Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah tentang mutu sekolahnya. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/sejarah-ilmu-manajemen.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/kepemimpinan-transformasional-dan.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/komunikasi-arti-fungsi-dan-bentuk.html


5 

 

 

 

4) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan 

yang akan dicapai.(Depdiknas, 2001: 4) 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat 

didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar 

kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan 

secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai 

tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. 

Oleh karena itu, esensi MPMBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan 

keputusan partisipasif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi adalah 

kewenangan/kemandirian yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus 

dirinya sendiri, dan merdeka/tidak tergantung. Jadi otonomi sekolah adalah 

kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah 

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. 

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil 

keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, dimana 

warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orangtua siswa, masyarakat) didorong 

untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat 

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. 

Sekolah memiliki kewenangan (kemandirian) lebih besar dalam 

mengelola sekolahnya (menetapkan sasaran peningkatan mutu, menyusun rencana 

peningkatan mutu, melaksanakan rencana peningkatan mutu, dan melakukan 

evaluasi pelaksanaan peningkatan mutu) dan partisipasi kelompok-kelompok yang 

berkepentingan dengan sekolah merupakan ciri khas Manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah. 

MPMBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang 

akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam 

menerapkan MPMBS, maka sejumlah karakteristik MPMBS berikut perlu 

dimiliki. Berbicara karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan 

karakteristik sekolah efektif. Jika MPMBS merupakan wadah/kerangka, maka 

sekolah efektif merupakan isinya. Oleh karena itu, karakteristik MPMBS berikut 

memuat secara inklusif elemen-elemen sekolah efektif, yang dikategorikan 

menjadi input, proses dan output. 

Dalam menguraikan karakteristik MPMBS, pendekatan sistem yaitu 

input-proses-output digunakan untuk memandunya. Hal ini didasari oleh 

pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian 

karakteristik MPMBS (yang juga karakteristik sekolah efektif) mendasarkan 

kepada input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output 

dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, 

sedang proses memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedangkan proses memiliki 

tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki 

tingkat lebih rendah dari output   

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik 

proses sebagai  berikut : 

a.       Proses Belajar Mengajar yang Efektivitasnya Tinggi 

b.       Kepemimpinan Sekolah yang Kuat 

c.        Lingkungan Sekolah yang Aman dan Tertib 

d.       Pegelolaan Tenaga Kependidikan yang efektif 
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e.      Sekolah memiliki Budaya Mutu 

f.       Sekolah memiliki “Teamwork” yang kompak, Cerdas, dan Dinamis 

g.     Sekolah memiliki Kewenangan (kemandirian) 

h.     Partisipasi yang Tinggi dari Warga dan Masyarakat 

i.        Sekolah memiliki Keterbukaan (Transparansi) Manajemen  

j.       Sekolah memiliki Kemauan untuk Berubah (psikologis dan  pisik) 

k.     Sekolah Melakukan Evaluasi dan Perbaikan Secara Berkelanjutan. 

l.       Sekolah Responsi dan antisipatif terhadap Kebutuhan 

m.    Memiliki Komunikasi yang baik 

n.      Sekolah memiliki Akuntabilitas 

o.     Sekolah memiliki Kemampuan Manajemen Sustainabilitas 

Kepemimpinan 

Jacobs dan Jacques (dalam Yukl, 1994) menyatakan bahwa kepimimpinan 

adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha yang 

kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang 

diinginkan untuik mencapai sasaran. 

Kepemimpinan dapat diartikan juga sebagai satu upaya menanamkan suatu 

pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi para karyawan/bawahan agar 

mereka dapat bekerja sesuai yang dikehendaki oleh pimpinan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu seorang pemimpin, harus mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga menimbulkan semangat 

orang itu untuk melakukan pekerjaannya.  

Seorang pemimpin yang mampu mengurangi ketidakpastian pekerjaan 

dianggap sebagai seorang motivator karena akan mendapat imbalan yang 

diinginkan. Apabila struktur tugas (pekerjaan yang berulang-ulang atau rutin) itu 

tinggi, maka perilaku pemimpin yang direktif itu mempunyai hubungan yang 

negatif dengan kepuasan, dan apabila struktur tugas itu rendah, maka 

kepemimpinan yang suportif mempunyai hubungan positif dengan kepuasan, 

sedangkan pada struktur tugas yang rendah tidak ada sesuatu hubungan antara 

perilaku pemimpin yang suportif dengan kepuasan. 

Menurut Reksodiprojo dan Handoko secara definitif mengemukakan 

mengenai pengertian kepemimpinan berpendapat bahwa : “Kepemimpinan adalah 

upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan (concoersive) untuk memotivasi 

orang-orang dalam mencapai tujuan tertentu” 

Berikut menurut Gr. Terry mengenai kepemimpinan yang dikutip oleh Toha 

berpendapat bahwa : “Kepemimpinan adalah suatu aktivitas untuk mempengaruhi 

orang-orang agar supaya mau diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.” 

Kepemimpinan dapat diartikan juga sebagai satu upaya menanamkan suatu 

pengaruh yang bukan paksaan untuk memotivasi para karyawan/bawahan agar 

mereka dapat bekerja sesuai yang dikehendaki oleh pimpinan untuk mencapai 

tujuan organisasi. Oleh karena itu seorang pemimpin, harus mampu 

berkomunikasi dengan baik dengan orang lain sehingga menimbulkan semangat 

orang itu untuk melakukan pekerjaannya. 

Sebelum mengetahui berbagai macam tipe kepemimpinan terlebih dahulu 

penulis akan mengungkapkan tentang gaya kepemimpinan menurut teori 

situasional bahwa gaya kepemimpinan yang dipraktekkan oleh seorang pimpinan 

atau manajer harus disesuaikan dengan situasi karyawan. Hal ini tercermcin dari 

pendapat Sugandha (1998,148) yang mengatakan bahwa :  
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Pendapat yang lain mengungkapkan gaya kepemimpinan dengan kata yang 

berbeda yaitu tetapi konotasinya sama, bahwa gaya kepemimpinan secara kasar 

adalah :“Sama dengan yang dipergunakan pimpinan atau manajer dalam 

mempengaruhi pengikutnya.” (Toha,1985;75) 

Jadi penulis menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu 

aktivitas di dalam memimpin suatu perusahaan atau organisasi yang mana 

mempunyai hubungan antara pimpinan atau manajer dan karyawan yang bersifat 

terikat dan pihak pimpinan atau manajer mempengaruhi karyawan agar mau 

bekerja sama dalam pencapaian satu tujuan perusahaan. 

Kinerja 

Menurut Dharma (1991 :1) kinerja karyawan diartikan sebagai berikut : 

“Kinerja karyawan adalah suatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang 

dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau kelompok orang”. Sedangkan 

pengertian kinerja karyawan menurut Whitmore (1997 : 104) mengemukakan 

bahwa “Kinerja karyawan adalah menetapkan standar-standar tresebut melampaui 

apa yang diminta atau diharapkan oleh orang lain”. Lebih tegas tegas lagi Laler 

dan Porter yang dikutip As’ad (1995 : 47) Menyatakan bahwa kinerja karyawan 

adalah “Successful role achievment yang diperoleh seseorang dari perbuatannya”. 

Kinerja (Performance) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000 : 67). Simamora 

(1995 : 327) mengartikan kinerja sebagai tingkat peran karyawan mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan. Sedangkan Swasta (1996 : 30) mendefinisikan 

kinerja sebagai hasil yang dicapai oleh seorang karyawan menurut kesatuan waktu 

atau ukuran tertentu yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

Menurut Robbins (1996 : 24) Kinerja adalah suatu ukuran yang 

merupakan rasio dari keluaran efektif terhadap masukkan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan itu. Sementara itu dalam kamus besar bahasa indonesia (1995 : 

503) kinerja diartikan sebagai (1) suatu yang dicapai; (2) prestasi yang diharapkan 

dan (3) kemampuan kerja. 

Dalam “ Whyatt’s Performance Formula” ,seperti yang dikemukakan 

oleh Atmoseoprapto (2005 : 5) yang dimaksud dengan kinerja (performance) 

adalah fungsi dari tingkat kemampuan (ability) dan derajat motivasi (Degree of 

motivation). 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kinerja adalah kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab secara efektif dan efesien yang dibebankan kepadanya, 

disesuaikan dengan standar tertentu seperti : kualitas, kuantitas dan waktu yang 

ditetapkan. Dengan asumsi bahwa karyawan yang mempunyai kemampuan tinggi 

akan dengan cepat menyelesaikan pekerjaan atau cepat memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya, sebaliknya karyawanyang memiliki kemampuan 

rendah (Kurang) akan lebih lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Adapun indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian kinerja guru 

adalah Lembar Daftar Penilaian Pelaksanaan (DP3) karyawan yang berlaku 

sampai saat ini tertuang beberapa indikator sebagai bahan penilaian yaitu : 

Kesetiaan, Prestasi kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, 

Prakarsa, secara umum yang berlaku bagi seluruh karyawan, sedangkan khusus 
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bagi pemimpin titambah dengan indikator Kepemimpianan, sedangkan Dharma 

(1986 : 32), menyebutkan ada tiga kreteria mengukur kinerja karyawan yaitu : 

1. Kualitas pekerjaan, yaitu mutu hasil kerja karyawan dalam waktu tertentu 

sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Indikatornya adalah ketelitian, akuransi, kerapian, kebersihan dan kesehatan. 

2. Kuantitas pekerjaan, yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan 

dalam waktu tertentu, dan sesuai dengan jumlah standar yang ditetapkan oleh 

organisasi. Iindikatornya adalah sesuai dengan jumlah pekerjaan yang 

ditargetkan, dan atau melebihi jumlah yang ditargetkan. 

3. Ketepatan waktu, yaitu ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan 

tertentu sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan. Indikatornya 

adalah tepat waktu, lebih cepat, dan atau terlambat. 

Berdasarkan pokok-pokok penilaian variabel kinerja tersebut, indikator-

indikator yang digunakan sebagai pengukur variabel kinerja dalam penelitian ini 

adalah meliputi sebagai berikut : Efektivitas dan efesiensi pelaksanaan tugas, 

kualitas dan kuantitas kerja, tingkat kecakapan penguasaan pekerjaan, tingkst 

ketrampilan dalam melaksanakan tugas.  

Handoko (1987:135) menyatakan bahwa penilaian kerja (performance 

appraisal) adalah proses yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka. 

Alewine (Timpe, 1999:244) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah 

untuk membuat karyawan memandang diri mereka sendiri seperti adanya, 

mengenali kebutuhan perbaikan kinerja kerja, dan untuk berperan serta dalam 

membuat rencana perbaikan kinerja. 

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap penilaian 

prestasi kerja karyawan haruslah benar-benar memiliki tujuan yang jelas, seperti 

apa yang ingin dicapai sehingga manfaat penilaian prestasi kerja menjadi lebih 

dirasakan organisasi dan karyawan yang bersangkutan.  

Setiap perusahaan, lembaga pendidikan, yayasan pendidikan perlu 

melakukan penilaian prestasi kerja para karyawannya, untuk mengetahui prestasi 

yang dicapai oleh setiap karyawan, apakah prestasinya termasuk kategori baik, 

cukup atau kurang. Dengan melaksanakan penilaian berarti karyawan mendapat 

perhatian dari pimpinan sehingga akan mendorong mereka untuk lebih giat dalam 

bekerja. Kesemuanya itu dapat terjadi bila penilaian dilakukan secara jujur dan 

obyektif. 

Persyaratan untuk melakukan penilaian yang akurat dan periodik akan 

memberikan dorongan kepada pihak atasan untuk melakukan penilaian yang lebih 

baik. Setiap atasan haruslah mengetahui apa dan bagaimana pekerjaan para 

bawahannya. 

Pada penelitian ini digunakan metode penilaian manajemen berdasarkan 

sasaran. Manajemen berdasarkan sasaran meliputi pendefinisian apa yang 

diharapkan dari para karyawan, memperoleh komitmen mereka terhadap sasaran-

sasaran yang ditetapkan, dan memastikan bahwa sasaran-sasaran tersebut 

terpenuhi. 

Bagian dasar manajemen berdasarkan sasaran adalah kinerja karyawan 

dapat diperbaiki bila para karyawan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, 
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kapan mereka diperbolehkan berperan serta dalam proses menetapkan harapan-

harapan tersebut, dan kapan mereka dinilai dari hasil-hasil kerjanya. 

Dalam penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru dalam kerangka 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMA Kemala 

Bhayangkari 2 Surabaya dan Gaya kepemimpinan kepala sekolah pengaruh secara 

signifikan terhadap peningkatan kinerja guru dalam kerangka Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik? 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya akan memberikan penjelasan tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru dalam kerangka Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SMP Negeri 3 Gresik melalui 

kegiatan analisis secara kuantitatif. 

Penelitian dengan judul ” Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) (Studi Kasus Di SMP Negeri 3 Gresik)” dilaksanakan dengan 

tujuan verifikasi hasil penelitian yang serupa sebelumnya, diaplikasikan pada 

tempat dan fenomena yang berbeda dengan obyek variabel yang terkini. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan 

sumber data primer dan sekunder untuk mendukung validitas dan reliabilitas hasil 

analisis data. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas :obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008:117). Populasi 

dalam penelitian ini adalah guru di SMP Negeri 3 Gresik yang berjumlah 66 

orang. 

Populasi adalah seluruh obyek yang akan diteliti dalam sebuah penelitian, 

sedangkn sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil untuk dikaji atau 

diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah guru di SMP Negeri 3 Gresik.  

Sedangkan teknik sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

penentuan penetapan jumlah sampel dalam penelitian yang di gunakan adalah 

para guru di SMP Negeri 3 Gresik, yaitu berupa total sample, yang mana berarti 

seluruh anggota populasi dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai sampel yang 

selanjutnya akan diukur melalui hasil jawabannya terhadap hasil wawancara yang 

ada. 

Sehubungan dengan pengertian teknik pengumpulan data dan wujud data 

yang akan dikumpulkan, maka dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama 

pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi dan angket. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang secara langsung 

diperoleh peneliti dari responden, yaitu jawaban dari responden mengenai 

permasalahan dalam penelitian ini. Nilai jawaban responden diukur dengan 

menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial 

(Sugiyono, 2001:86). Setiap jawaban dalam penelitian ini diberi skor sebagai 

berikut: 

    Jawaban    Skor 

 A :   5 
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 B :   4 

 C :   3 

 D :   2 

 E  :   1 

Semua indikator dalam setiap variabel dibuat pernyataan dengan kriteria 

jawaban skala Likert mempunyai keunggulan diantaranya mudah dibuat dan 

diatur. Responden mudah mengerti bagaimana cara menggunakan skala Likert 

pada kuisioner yang telah disediakan. 

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

pertanyaan yang digunakan sudah dapat memenuhi apa yang ingin diukur dan 

memberikan hasil pengukuran yang konsistensi internal (internal consistency), 

yaitu apakah pertanyaan–pertanyaan yang ada mengukur aspek yang sama. Uji 

validitas yang digunakan adalah validitas konstrak (construct validity).  

Semua nilai korelasi untuk tiap–tiap pertanyaan dengan skor total 

diperoleh, dibandingkan dengan nilai kritis yang ada pada tabel nilai kritis dengan 

n (jumlah responden) dan pada α (taraf signifikansi) tertentu. Selanjutnya jika 

nilai koefisien korelasi product moment dari suatu pertanyaan tersebut berada di 

atas nilai tabel kritis, maka pertanyaan tersebut signifikan. Hal ini berlaku bagi 

tiap–tiap pertanyaan yang diukur validitasnya.  

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kemampuan atribut atau 

pernyataan pada kuesioner dalam mengukur variabel penelitian. Sedangkan uji 

reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah jawaban responden pada 

kuesioner memiliki konsistensi internal, dalam arti jika kuesioner diajukan 

kembali dengan jangka waktu tertentu terhadap responden yang sama, responden 

tersebut akan cenderung konsisten dalam menjawab. 

Hasil uji validitas dan reliabilitas secara ringkas akan disajikan dalam 

bentuk tabel agar mudah dibaca dan diinterpretasikan dan secara lengkap. Hasil 

uji validitas merupakan output yang ditunjukkan berupa corrected item total 

correlation dan reliabilitas berupa nilai Cronbach Alpha pada lampiran hasil 

output SPSS, berikut dikemukakan output terhadap variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, kinerja dan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.  

Setelah data terkumpul semuanya, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data tersebut. Dalam penelitian ini maka teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dikatakan linier jika memenuhi 

syarat-syarat linieritas yaitu bebas dari asumsi klasik statistik yaitu 

multikolineritas, autokorelasi dan heterokedastisitas. Untuk mencari keeratan 

antara semua variabel bebas secara simultan (bersama-sama) ataupun secara 

parsial terhadap variabel digunakan koefisien korelasi berganda (R) dan korelasi 

(r). Teknik analisis data yang dipergunakan adalah regresi linier berganda. 

Linieritas hanya dapat diterjemahkan pada regresi berganda karena memiliki 

variabel independen lebih dari satu. Regresi bertujuan untuk menguji hubungan 

pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, kinerja dan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Regresi memiliki satu variabel 

dependen dan lebih dari satu variabel independen disebut regresi berganda.  

Melalui uji regresi linier berganda dapat diketahui pengaruh secara bersama-

sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil itu dapat diketahui 

melalui uji simultan dengan F-test. Dengan uji regresi linier berganda dapat 

diketahui pula koefesien determinasi. Koefesien determinasi bertujuan untuk 
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mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel 

dependen.  

Melalui uji regresi linier berganda juga dapat diketahui pengaruh secara 

parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil itu dapat diketahui 

melalui uji parsial dengan t-test. Dengan uji regresi linier berganda dapat 

diketahui pula kuat lemahnya hubungan secara parsial antara variabel indipenden 

terhadap variabel dependen. Melalui uji ini dapat ditentukan mana di antara 

variabel independen yang lebih baik pengaruhnya terhadap variabel dependen. 

Model ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan membuat persamaan garis regresi linier berganda. 

 

Analisis dan Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis terhadap variabel penelitian, variabel tersebut 

harus diuji kevalidan dan kereliabelannya. Hal ini disebabkan data diperoleh dari 

hasil survey melalui kuesioner. Uji yang digunakan untuk menguji kevalidan 

variabel adalah uji validitas, sedangkan untuk menguji kereliabelan data 

digunakan uji reliabilitas.  

Uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 

pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner sudah dapat memenuhi apa yang ingin 

diukur dan memberikan hasil pengukuran yang konsistensi internal (internal 

consistency). Dari uji validitas ini akan diperoleh nilai korelasi (r) yang 

dibandingkan dengan nilai rtabel. Dari tabel r (pada lampiran), untuk df = jumlah 

responden – 2, atau dalam penelitian ini df = 66 – 2 = 64. Tingkat kesalahan yang 

digunakan sebesar 5%, sehingga didapat nilai rtabel sebesar 0,1598.  

Uji validitas yang dilakukan ada dua macam, yaitu uji validitas faktor dan 

uji validitas atribut. Uji validitas faktor digunakan untuk mengetahui apakah ada 

keterkaitan antara variabel-variabel penelitian, sehingga mampu untuk mengukur 

aspek yang sama. Uji validitas faktor dilakukan dengan mengkorelasikan nilai 

skor faktor (skor tiap variabel) dengan skor total. Sedangkan uji validitas atribut 

digunakan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara atribut penyusun tiap 

variabel. Uji validitas atribut dilakukan dengan mengkorelasikan skor atribut 

dengan skor total. 

Pada penelitian ini, untuk menentukan kereliabelan suatu variabel 

digunakan pendapat dari Sekaran (2002) yang mengemukakan bahwa variabel 

dinyatakan reliabel jika nilai Alpha Cronbach > 0,7. Untuk menguji kereliabelan 

suatu variabel digunakan bantuan software SPSS 13,0 for Windows, dimana nilai 

Alpha Cronbach dilihat pada kolom Cronbach’s Alpha. 

nilai r-hitung untuk seluruh atribut Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

nilainya r-hitung nya secara keseluruhan tersebut lebih besar dari nilai rtabel (r-

hitung > rtabel), sehingga semua atribut tersebut dikatakan valid. 

Sedangkan hasil dari pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS for 

windows ver. 13.00, diketahui nilai cronbach alpha adalah sebesar 0,882, nilai ini 

ternyata > 0,6 sehingga sesuai dengan pendapat dari Santoso (2005) Instrumen 

dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha > 0,6.  

Variabel Kinerja guru pada SMP Negeri 3 Gresik terdiri dari lima atribut, 

nilai r-hitung untuk seluruh atribut Kinerja guru nilainya r-hitung nya secara 

keseluruhan tersebut lebih besar dari nilai rtabel (r-hitung > rtabel), sehingga semua 

atribut tersebut dikatakan valid. 
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Sedangkan hasil dari pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS for 

windows ver. 13.00, diketahui nilai cronbach alpha untuk atribut variabel Kinerja 

guru pada SMP Negeri 3adalah sebesar 0,878, nilai ini ternyata > 0,6 sehingga 

sesuai dengan pendapat dari Santoso (2005) Instrumen dikatakan reliabel apabila 

nilai koefisien alpha > 0,6. 

Variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada 

SMP Negeri 3 Gresik terdiri dari empat atribut. nilai r-hitung untuk seluruh atribut 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) nilainya r-hitung nya 

secara keseluruhan tersebut lebih besar dari nilai rtabel (r-hitung > rtabel), sehingga 

semua atribut tersebut dikatakan valid. 

Sedangkan hasil dari pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS for 

windows ver. 13.00, diketahui nilai cronbach alpha untuk atribut variabel 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) pada SMP Negeri 

3adalah sebesar 0,884, nilai ini ternyata > 0,6 sehingga sesuai dengan pendapat 

dari Santoso (2005) Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien alpha > 

0,6. 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel digunakan analisis 

korelasi. Hal ini untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat yang dianalisis kuat atau rendah dan searah atau tidak. Karena 

apabila hubungan tersebut kuat dan searah, maka analisis selanjutnya dapat 

dilakukan. Sebaliknya apabila hubungan yang dianalisis lemah maka dapat 

dipastikan pengaruh antar variabel juga sangat rendah.  

nilai korelasi antara variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah(X1) 

dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) sangat 

tinggi sebesar 0,903. Begitu juga nilai korelasi antara variabel Kinerja guru (X2), 

dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y), sebesar 

0,870, juga sangat tinggi 0,845 ke tiga nilai korelasi yang ditunjukkan pada tabel 

bernilai positif dan memiliki tanda dua bintang yang berarti korelasi antar variabel 

tersebut signifikan.  

Hal ini dapat diartikan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat penelitian sangat kuat dan searah, dimana jika terjadi kenaikan pada 

variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah(X1), Kinerja guru (X2) akan diikuti 

kenaikan pada variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) (Y). berdasarkan hasil tersebut maka dapat diduga bahwa ke dua 

variabel bebas memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y). Hal ini akan dibuktikan 

kebenarannya pada analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t. 

 

Koefisien determinasi (R
2
) berguna untuk mengukur ketepatan atau 

kecocokan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil 

observasi. Makin besar nilai R
2
 dikatakan model regresi semakin tepat atau cocok, 

sebaliknya makin kecil nilai R
2
 dikatakan model regresi tidak tepat untuk 

mewakili data hasil observasi. Selain itu, R
2
 juga berguna untuk mengukur 

proporsi atau persentase dari jumlah variasi Y yang dapat diterangkan oleh model 

regresi. nilai korelasi berganda antara variabel bebas dengan variabel terikat 

sebesar 0,906. Nilai korelasi tersebut bernilai positif dan mendekati satu. Hal ini 

membuktikan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

cukup kuat dan searah. Hasil tersebut juga mengindikasikan bahwa variabel Gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah(X1), Kinerja guru (X2), secara simultan 

berhubungan signifikan terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) (Y). Dugaan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya pada uji F.  

 Adanya nilai korelasi berganda (multiple correlation) sebesar 

0,906 mengakibatkan nilai koefisien determinant (R
2
) sebesar 0,820, karena nilai 

koefisien determinant merupakan kuadrat dari nilai korelasi berganda. Nilai 

tersebut menjelaskan bahwa besarnya keragaman data yang mampu dijelaskan 

oleh variabel bebas dalam model sebesar 82%. Sedangkan 18% lainnya mampu 

dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang tidak terdapat dalam model. 

Sedangkan nilai terkoreksi dari koefisien determinant (R
2
-adjusted) sebesar 0,815 

artinya ketepatan model dalam menjelaskan keragaman data sebesar 81,5 %.  

Uji Asumsi Klasik 

Setelah data yang ditemukan diuji tingkat validitas dan relibiabilitasnya, 

maka selnajutnya untuk mendukung ke arah perhitungan data yang akan 

menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis), maka 

secara statistik, model persamaan regresi yang diajukan beserta hasil pengujian 

hipotesisnya sudah dapat dikatakan memenuhi syarat, dalam arti eratnya 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.  

Akan tetapi, agar model persamaan tersebut dapat diterima secara 

ekonometrika dari estimator-estimator yang diperoleh dengan metode kuadrat 

terkecil (OLS) dan memenuhi syarat Best Linear Unbiased Estimation (BLUE), 

maka data yang akan diuji tersebut harus memenuhi tingkat distribusi normalitas 

data, dan juga memenuhi kriteria asumsi data harus bebas dari multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

Uji Normalitas 

Dalam sebuah statistik parametrik, maka diisyaratkan data yang 

dipergunakan harus berdistribusi normal, atau memiliki tingkat nbormalitas data 

yang cukup signifikan, dalam penelitian ini yang mana menggunakanstatistik 

parametrik dalam pengolahan analisis datanya, maka keberadaan data 

berdistribusi normal mutalk diperlukan. 

Pengujian normalitas data dalam penelitian dapat dilakuakan dengan 

menggunakan prosedur dan teknik statistik, salah satunya adalah menggunakan uji 

normalitas data dengan metode Kolmogorov Smirnov (K-S), untuk mengetahui 

data berdistribusi normal atau tidak maka dapat diketahui dar nilai K-S nya atau 

tingkat (p-value) sig yang harus di atas 5 %. 

Berdasarkan hasil penggjian dengan metode K-S diketahui bahwa nilai p-

value(sig) masing-masing variabel dalam penelitian ini ternyata semuanya berada 

di atas 5%, yaitu 0,334, serta nilai K-S adalah sebsar 0,945 sehingga dapat 

dikemukakan bahawa seluruh data dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi 

data berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

Salah satu asumsi model regresi linear klasik adalah tidak terjadinya 

multikolinearitas antara sesama variabel bebas yang ada dalam modal atau dapat 

dikatakan tidak adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel bebas 

yang ada dalam model. Pengertian multikolinearitas adalah terjadinya korelasi 

yang sempurna maupun korelasi tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi pada 

variabel bebas yang ada dalam penelitian ini. 
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Adanya multikolinearitas sempurna akan berakibat bahwa koefisien 

regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi akan menjadi tak terhingga. 

Jika multikolinearitas kurang sempurna, maka koefisien regresi meskipun 

berhingga akan mempunyai standar deviasi yang besar, yang berarti pula 

koefisien-koefisiennya tidak dapat ditaksirkan dengan mudah. 

Untuk mendeteksi multikolinieritas tersebut menurut Gujarati (1993:166) 

salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menguji adanya 

multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor). Jika nilai 

VIF lebih besar dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinieritas dengan variabel bebas yang lainnya. Pada penelitian ini 

diperoleh nilai VIF sebesar 8,208 pada masing-masing variabel bebas. Nilai 

tersebut kurang dari 10, sehingga disimpulkan bahwa berdasarkan VIF, tidak 

terjadi kasus multikolinearitas pada model regresi yang diperoleh. 

Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan maka disimpulkan 

bahwa model regresi yang diperoleh pada penelitian ini bebas dari gangguan 

multikolinearitas. Hal ini dibuktikan dengan uji multikolinearitas berdasarkan 

nilai VIF. 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji asumsi regresi berganda, heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual 

dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah 

model yang tidak terjadi heteroskedatisitas di dalamnya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas terdapat 

beberapa metode yang dapat digunakan, seperti metode Grafik, Park, Gleyser, 

Barlett dan Rank Spearman. Dalam penelitian ini digunakan metode Rank 

Spearman. Dengan menggunakan metode ini, gejala heteroskedastisitas akan 

ditunjukkan oleh tingginya r
I
ex masing-masing variabel independensi, dimana 

korelasi dilakukan antara variabel bebas dengan data residual.  

Hasil uji korelasi dengan Rank Spearman menunjukkan bahwa besarnya 

nilai korelasi antara variabel bebas dan data residual sangat kecil dan mendekati 

nol. Selain itu nilai P-value yang diperoleh lebih besar dari 0,05. Berdasarkan 

nilai korelasi dan P-value maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas. Dengan kata lain varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya pada model regresi adalah sama (homoskedasticity). 

Uji Autokorelasi 

Penggunaan uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terjadi korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diurutkan menurut 

waktu (time series) atau ruang (cross sectional). Jika suatu model regresi terjadi 

kasus autokorelasi, maka akan menyebabkan uji F dan uji t menjadi tidak akurat. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin Watson (DW). Pada penelitian ini diperoleh nilai DW 

sebesar 1,820.(tabel 4.9) 

Pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

statistik dari Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut 

(Algifari, 1997:79): 

Pertama : Nilai DW < 1,10 : ada autokorelasi 

Kedua  : Nilai DW antara 1,10 dan 1,54 : tanpa kesimpulan 

Ketiga  : Nilai DW antara 1,55 dan 2,50 : tidak ada autokorelasi 
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Keempat : Nilai DW antara 2,51 dan 2,90 : tanpa kesimpulan 

Kelima  : nilai DW > 2,91 : ada autokorelasi 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka nilai DW yang diperoleh masuk 

dalam ketentuan ketiga, sehingga disimpulkan tidak terjadi kasus autokorelasi 

pada data residual. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1), Kinerja guru 

(X2), terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) 

pada siswa di SMP Negeri 3 Gresik Model yang dihasilkan dari regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +e 

Untuk mengetahui besarnya konstanta dan masing-masing koefisien 

variabel bebas pada hasil analisis regresi linear berganda digunakan tabel 

Coefficients  

Model tersebut menjelaskan bahwa jika variabel Gaya kepemimpinan 

kepala sekolah(X1) dan Kinerja guru (X2) bernilai nol, maka besarnya variabel 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) yang ada adalah 

sebesar 0,828. Jika variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah(X1) meningkat 

sebesar satu satuan, maka besarnya variabel Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) akan meningkat sebesar 0,662, dengan asumsi 

besarnya variabel Kinerja guru (X2) tetap atau konstan.  

Sedangkan jika variabel Kinerja guru yang meningkat sebesar satu satuan, 

maka variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) 

akan meningkat sebesar 0,164 dengan asumsi besarnya variabel Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah(X1) tetap atau konstan. 

Sedangkan jika variabel yang meningkat sebesar satu satuan, maka 

variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) akan 

meningkat sebesar 0,164 dengan asumsi besarnya variabel Gaya kepemimpinan 

kepala sekolah(X1) dan variabel Kinerja guru (X2) tetap atau konstan. 

H0 akan ditolak jika nilai Fhitung > Ftabel. Untuk menentukan nilai Ftabel 

maka harus diketahui nilai toleransi kesalahan () dan derajat bebas (df) yang 

digunakan. Pada penelitian ini digunakan toleransi kesalahan () sebesar 5% 

dengan derajat bebas regresi (df1) sebesar k = jumlah variabel = 2, dan derajat 

bebas residual (df2) sebesar n – k – 1 = 66 – 2 – 1 = 63, sehingga diperoleh nilai 

Ftabel sebesar 3,14.  

Hasil perhitungan uji F menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan 

yang ada diperoleh nilai F sebesar 143,806. Selain itu nilai P-value yang diperoleh 

kurang dari 0,05. Berdasarkan kedua nilai tersebut maka disimpulkan bahwa 

variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan Kinerja guru (X2) serta 

secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y), karena nilai Fhitung (143,806) 

> Ftabel (3,14) dan nilai P-value (0,01) <  (0,05). 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari Gaya kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) dan Kinerja guru (X2) terhadap variabel Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) pada siswa di SMP Negeri 3 

Gresik.  
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Hasil uji t terhadap dua variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah(X1) 

dan Kinerja guru (X2) menunjukkan bahwa pada hasil analisis regresi linear 

berganda diperoleh nilai thitung untuk variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

(X1) sebesar 4,720 dan untuk variabel Kinerja guru (X2) sebesar 1,263, sehingga 

diputuskan untuk menyimpulkan bahwa variabel Gaya kepemimpinan kepala 

sekolah(X1) secara parsial berpengaruh terhadap Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) dan untuk variabel Kinerja guru (X2) secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) (Y). 

Untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) digunakan thitung 

terbesar. Pada tabel di atas, nilai thitung terbesar dimiliki oleh variabel Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X1), sehingga diputuskan bahwa variabel yang 

berpengaruh dominan terhadap variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) (Y) adalah variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1). 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang dilakukan di SMP Negeri 

3 Gresik, maka sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan kedua 

nilai tersebut maka disimpulkan bahwa variabel Gaya kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) dan Kinerja guru (X2) serta secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) (Y), karena nilai Fhitung (143,806) > Ftabel (3,14) dan nilai P-value (0,01) 

<  (0,05). Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikemukakan bahwa 

keberadaan Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan Kinerja guru (X2), 

meskipun secara parial tidak semuanya berpengaruh tetapi bila dilaksanakan 

secara bersama-sama dan serempak, ke dua variabel bebas tersebut nyata-nyata 

mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberadaan peningkatan 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Berdasarkan kondisi 

tersebut maka dapat diketahui bahwa keberadaan Untuk mengetahui Variabel 

bebas yang dominan mempengaruhi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) dan karyawan di SMP Negeri 3 Gresik, berdasarkan kajian 

analisis yang telah dilakukan, dari hasil analisis dengan menggunakan uji t, serta 

nilai koefisien regresi yang dihasilkan, diketahui bahwa nilai t hitung terbesar atau 

yang berpengaruh dominan terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) (Y) adalah nilai thitung terbesar. Sedangkan nilai thitung terbesar 

dimiliki oleh variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1), sehingga 

diputuskan bahwa variabel yang berpengaruh dominan terhadap variabel 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y) adalah variabel 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1). Kondisi ini menunjukkan bahwa secara 

parsial keberadaan variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah, hal ini bila 

ditinjau secara teoritis diketahui bahwa Kinerja guru yang tepat dan baik, maka 

akan mampu dan menunjang pelaksanaan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah (MPMBS) dalam melaksanakan aktivitasnya secara profesional dan 

proporsional. Selain itu bagi para guru yang bekerja di sekolah maka dengan 

adanya Kinerja guru yang terpadu dan konsisten dengan perangkat pembelajaran 

serta materi ajar yug akan diberikan oleh para guru kepada siswa, maka secara 

efektif akan mendukung Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) yang bersangkutan dalam melaksanakan aktivitas Proses Belajar 
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Mengajar yang akan dilakukan, ataupun aktivitas evaluasi dan persiapan 

perangkat pembelajaran yang menjadi tugas utama dan membutuhkan kinerja 

yang optimal. 

Untuk mengetahui keberadaan variabel-variabel yang berupa Gaya 

kepemimpinan kinerja guru, dan berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan karyawan di SMP Negeri 3 

Gresik, berdasarkan kajian analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa nilai 

thitung untuk variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 4,720 dan 

untuk variabel Kinerja guru (X2) sebesar 1,263, sehingga diputuskan bahwa 

variabel Gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) secara parsial berpengaruh 

terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dan untuk 

variabel Kinerja guru (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) (Y).  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis penelitian beserta pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab 

permasalahan yang ada, antara lain : 

1. Berdasarkan kajian analisis yang dilakukan maka diketahui bahwa variabel 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah(X1) secara parsial berpengaruh terhadap 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), sedangkan 

keberadaan dari variabel Kinerja guru (X2) diketahui secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) (Y).  

2. Berdasarkan kajian analisis yang dilakukan maka diketahui keberadaan Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah(X1) dan Kinerja guru (X2) terbukti berpengaruh 

secara simultan terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) dan karyawan di SMP Negeri 3 Gresik, dengan besarnya pengaruh 

ke dua variabel bebas tersebut sebesar 81,5% 

3. Berdasarkan kajian analisis yang dilakukan maka diketahui variabel yang 

dominan mempengaruhi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) dan karyawan di SMP Negeri 3 Gresik adalah Gaya kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai 

perbendaharaan pengetahuan yang efektif dan berguna untuk menambah 

wawasan dan kualitas pemahan, serta dapat pula dipergunakan sebagai 

referensi bagi peneliti di masa mendatang. 

2. Bagi sekolah, sebagai salah satu sekolah berprestasi di tingkat Kabupaten 

Gresik, maka SMP Negeri 3 Gresik diharapkan mampu menjaga repiutasi 

dan prestasi yang diperoleh baik dari kategori sekolah adiwiyata, maupun 

sebagai sekolah yang mempunyai tujuan mencerdakan kehidupan bangsa, 

yakni berkaitan dengan kompetensi pedagogik pada jajaran dewan gurunya 

yang harus selalu dibina dan dikembangkan serta kompetensi profesional 

yang juga semakin intens untuk ditingkatkan dan juga didukung dengan 

monitoring yang berksinambungan 
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3. Pihak sekolah hendaknya meningkatkan faktor insentif para guru agar 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) dapat lebih 

meningkat. Misalnya dengan menaikkan meningkatkan gaji lembur para 

guru, uang seragam dan ongkos jahit, meningkatkan uang jabatan, 

memberikan waktu untuk liburan bersama sebagai sarana refreshing, dan 

menciptakan suasana kerja yang baik. 

4. Selain itu sebaiknya guru lebih dihargai dengan keberadaan kepala sekolah 

yang mampu dan dapat memotivasi untuk lebih giat bekerja yang akan 

berdampak positif terhadap Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

(MPMBS) tersebut. 

5. Bagi Guru sebagai guru profesional maka tidak bisa dipungkiri bahwa 

kemauan dan motivasi utb menjaga dan meningkatkan kemampuan 

kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional memang harus selalu 

dimiliki oleh bapak ibu guru di SMP Negeri 3 Gresik, dengan atau tanpa 

proses evaluasi maka secara berkala oleh instansi terkait atau kepala 

sekolah, sehingga dengan kesadaran yang tinggi selalu memacu diri untuk 

meningkatkan profesionalitas diri yang memang seharusnya layak untuk 

disebut sebagai guru profesional, orientasi kepada peserta didik, maksudnya 

adalah memahami karakter peserta didik itu lebih penting daripada 

menerapkan metode pembelajaran baru yang belum tentu sesuai dengan 

karakter peserta didik kita, sehingga memahami gaya belajar peserta didik 

merupakan faktor yang harus dipahami oleh jajaran guru dalam 

melaksanakan PBM agar peserta didik dapat lebih efektif dalam belajar. 
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