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ABSTRACT 

Asep Indrayana. Q100090191. Pengaruh Pendidikan Guru, Pelatihan 

Pembelajaran dan Intensitas Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Prestasi Sekolah (Study Kasus SMK se-Surakarta). Thesis: Post-graduate 

Program Muhammadyah Surakarta University. 2012. 

Key Words: Education Teacher, Learning and Training, Leading Intensity, and 

School’s Achievement. 

This research aims to find out the effect of the teacher education, learning 

and training, and principal leading intensity both practically of each variable and 

collectivelly of all analysis toward the school achievement in SMK Surakarta city. 

The population is all of SMK Surakarta which is consisted of 9 state SMK 

and 38 privat SMK. The data were collected from questionaire and 

documentation. The data analysis used simple regression and double regression. 

Based on the data analysis and discussion can be concluded that: (1) There 

were positive and significant effects between teacher education toward the 

school’s achievement was 14,2 %. (2) There were positive and significant effects 

between learning and training which were followed by the teacher  toward the 

school’s achievement was 16,5 %. (3) There were positive and significant effects 

between principal leading intensity toward the school’s achievement was 9,8 %. 

(4) There were positive and significant effects between teacher education, 

learning-training, and principal leading intensity toward the school’s achievement 

was 33,2 %. 

Learning and training have the biggest effects toward the school’s 

achievement than those three variables. The principal and education department 

must be step up the learning-training and give the big chances for the teachers 

follow the learning and training to increase the school’s achievement. 

A. Pendahuluan 

 Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah 

khususnya melalui Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terus 

menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem 

pendidikan. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan 

dengan peningkatan profesionalisme guru. Lahirnya Undang-undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan 



 
 

 

pemerintah yang di dalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan 

memperbaiki mutu guru di Indonesia, yang nantinya akan berdampak pada mutu 

pembelajaran. 

 Disamping itu, sekolah sebagai institusi pendidikan juga dituntut 

menampilkan performa yang bermutu. Guna mengetahui performa tersebut 

dibutuhkan suatu penilaian. Menurut Sagala (2007: 177), 

 Dalam kaitan dengan dunia persekolahan salah satu tujuan penilaian dan 

pengukuran adalah kemampuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang 

ditargetkan. Disamping mengukur kemampuan peserta didik, dalam dunia 

persekolahan juga akan menilai program-program sekolah. 

 Dikemukakan oleh Sagala ( 2007: 178-179), bahwa tujuan persekolahan 

adalah menjamin kompetensi minimal dalam keterampilan dan pemahaman yang 

telah ditentukan bagi semua anak. Untuk mencapai tujuan tersebut ada sejumlah 

faktor yang menjadi penentu prestasi sekolah seperti kepemimpinan kepala 

sekolah yang kuat, profesionalisme guru, dukungan tim ahli manajemen sekolah, 

ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, penggunaan secara optimal fasilitas 

pembelajaran di kelas, laboratorium, dan tempat belajar lainnya, serta 

ketersediaan anggaran yang mendukung penyelenggaraan program. Jadi, tujuan 

akhir semuanya  itu adalah untuk mencapai prestasi sekolah yang optimal. 

 Untuk mencapai prestasi sekolah yang optimal peran pemimpin sangat 

menentukan. Karena itu pemimpin: (1)  berkewajiban menjabarkan program kerja, 

(2) harus mampu memberikan petunjuk yang jelas, (3) harus berusaha 

mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, (4) harus 

mengembangkan kerja sama yang harmonis, (5) harus mampu memecahkan 

masalah, (6) berusaha menumbuhkembangkan kemampuan, dan (7) harus 

mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali (Rivai, 2003: 55-56). 

 Adapun yang dimaksud dengan prestasi sekolah adalah hasil yang dicapai 

oleh sekolah sebagai organisasi pelayanan pendidikan yang dapat dinilai dari 

prestasi sumber daya sekolah (Sagala, 2007: 180). Prestasi sumber daya sekolah 

tersebut akan berhasil bila sumber daya manusia sekolah yang terdiri dari kepala 

sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya telah melaksanakan unsur-unsur 



 
 

 

yang meliputi kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas-tugas sekolah, 

menguasai dan mengembangkan bidang tugasnya, kedisiplinan dalam bekerja, 

kreatif dalam pelaksanaan pekerjaannya, kerjasama dengan semua warga sekolah, 

kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan 

obyektif dalam membimbing siswa, serta tanggungjawab terhadap tugasnya. 

 Di Kota Surakarta terdapat 9 (sembilan) SMK Negeri dan 38 SMK Swasta 

yang memiliki standar pendidikan berbeda dan tersebar di berbagai penjuru Kota 

Surakarta. Keberadaan SMK-SMK tersebut selama ini telah mampu membantu 

program pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) 

melalui pendidikan, sehingga keberadaan SMK-SMK tersebut perlu mendapat 

apresiasi yang baik dari pemerintah dan masyarakat. 

 Namun, dewasa ini persaingan pendidikan untuk tingkat sekolah 

menengah ini mendapat tantangan yang berat, seiring gencarnya pemerintah 

dalam mengkampanyekan pendidikan kejuruan. Tujuan pendidikan kejuruan 

tentunya memiliki maksud sebagai alternatif bagi siswa dan orang tua yang 

menginginkan anaknya langsung dapat bekerja setelah lulus. Dampak nyata 

adalah semakin bertambahnya minat siswa untuk melanjutkan pendidikan ke 

bangku SMK yang tujuannnya mempersiapkan siswa memiliki kompetensi 

keahlian dalam dunia kerja serta dapat juga untuk melanjutkan studi ke jenjang 

perguruan tinggi. 

 Belum lagi, tantangan yang dihadapi oleh internal jenjang SMK sendiri, 

yaitu perbedaan status negeri dan swasta yang selalu diperbandingkan oleh 

masyarakat, ditambah lagi dengan dinamika pengelolaan yang berbasis 

sekolah/manajemen berbasis sekolah (MBS). Dalam MBS ini adalah adanya 

otonomi yang kuat pada tingkat sekolah, peran aktif mayarakat dalam pendidikan, 

proses pengambilan keputusan yang demokratis dan berkeadilan, menjunjung 

tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan pendidikan (Mulyono, 

2008: 234). 

 Di sisi lain, dinamika pendidikan SMK di Kota Surakarta dalam 

meningkatkan mutu pendidikannya juga sangat cepat, yaitu telah munculnya 

beberapa SMK yang telah memiliki standar internasional (Sekolah 



 
 

 

Berstandar/Rintisan Internasional/SBI) dan SMK rintisan/sudah berstandar 

nasional. Namun, masih ada beberapa sekolah yang justru belum memiliki status 

yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh program-program 

yang diselengarakan oleh SMK-SMK tersebut. 

 Adanya program standardisasi SMK merupakan tuntutan dalam dunia 

pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Bagi SMK yang telah 

memiliki standar sebagai sekolah berstandar nasional (SSN), tentunya telah 

memiliki kesiapan baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain dalam 

menjalankan program-program sekolah. Namun bagi SMK yang belum memiliki 

standar nasional tentunya belum siap menjalankan program-program sekolah. 

Tentunya kesiapan ataupun ketidaksiapan menjalankan program sekolah ini 

berdampak pada prestasi sekolah tersebut, karena penilaian prestasi sekolah 

didasarkan atas pelaksanaan dan ketercapaian program-program sekolah tersebut. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh SMK di Kota Surakarta adalah masih 

rendahnya prestasi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya yang 

berakibat pada menurunnnya prestasi sekolah. Menurut pengamatan peneliti 

bahwa kerja sama tim untuk mewujudkan visi sekolah masih rendah. Tidak ada 

target yang harus dicapai oleh guru. Pola hubungan yang tidak kompak tentunya 

mempengaruhi tujuan sekolah. 

 Melihat fakta masih rendahnya prestasi SMK di Kota Surakarta 

menyebabkan program-program di SMK mengalami hambatan, sehingga akan 

berdampak pada mutu pendidikan di Kota Surakarta. Seperti apa yang 

dikemukakan oleh Mangunsong (2008) berikut ini. Pendidikan merupakan sebuah 

proses berkesinambungan yang seharusnya tidak boleh berhenti dan harus terus 

berjalan seiring dengan usia manusia. Pendidikan yang bermutu dan berkualitas 

tentunya akan menghasilkan sumber daya manusia yang dapat mengoptimalkan 

potensi sumber daya lainnya yang ada di negaranya. Seperti yang dikatakan 

Kartini Kartono bahwa kunci pembangunan masa mendatang bagi bangsa 

Indonesia adalah penddikan. Hal ini berarti, pendidikan diharapkan dapat 

menggerakkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas keberadaannya serta 

mampu berpartisipasi dalam gerak pembangunan.   



 
 

 

 Lebih lanjut dikatakan oleh Kartini Kartono, bahwa pendidikan 

merupakan alat untuk memperbaiki keadaan sekarang, juga untuk mempersiapkan 

dunia esok yang lebih sejahtera. Untuk itu, mengingat bahwa pendidikan 

merupakan masalah yang amat kompleks dan teramat penting karena menyangkut 

macam-macam sektor kehidupan bagi pemerintah dan rakyat Indonesa, maka 

perlu pemecahan langkah-langkah pemecahan permasalahan secara terpadu. 

 Permasalahan yang dihadapi oleh SMK mengenai prestasi sekolahnya 

dapat dipengaruhi oleh berbagai sebab. Nasanius (2007: 1-2) mengungkapkan 

bahwa rendahnya prestasi sekolah disebabkan oleh kurangnya kompetensi guru 

dan keengganan belajar siswa. Kompetensi sebagai pendidik harus dikuasai, 

karena guru harus mampu mentransfer ilmu pada siswa-siswinya. Kompetensi ini 

dipengaruhi oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan 

bakat dan faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana 

prasarana, serta berbagai latihan yang dilakukan guru. 

 Menurut Sumargi (2006: 9-11), profesionalisme guru dan tenaga 

kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya. 

Misalnya guru Biologi dapat mengajar Teknologi Informatika (TI). Guru Tata 

Busana mengajar Sosiologi dan sebagainya yang tidak sesuai dengan kualifikasi 

pendidikannya. Memang jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup 

banyak, tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak di 

antaranya yang tidak bermutu dan menyampaikan materi yang keliru sehingga 

mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan 

yang benar-benar bermutu. 

 Usman (2006: 19), mengemukakan fakta empiris menunjukkan bahwa 

prestasi lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia jauh dari memadai. Kondisi ini 

tidak lepas dari peran guru. Sebagai pengajar dan pendidik, guru merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan setiap pendidikan. Ini menunjukkan bahwa 

adanya prestasi sekolah yang rendah antara lain disebabkan oleh rendahnya 

prestasi guru. 

 Derming (dalam Uno, 2007: 86), mengemukakan bahwa faktor-faktor 

yang turut mempengaruhi rendahnya prestasi sekolah meliputi (1) input mentah 



 
 

 

atau siswa, (2) lingkungan instruksional, (3) proses pendidikan, dan (4) keluaran 

pendidikan. Dalam proses pendidikan, di dalamnya terdapat aktivitas guru 

mengajar, dan kepemimpinan kepala sekolah, iklim sekolah, sarana dan prasarana 

yang tersedia. Mulyono (2008: 65), mengatakan bahwa sekolah merupakan bagian 

dari sistem sosial. Sistem inipun akan dipengaruhi oleh suatu lingkngan dinamika 

sistem terbuka (Mulyono, 2008: 67). 

 Berdasarkan pendapat di atas, fakta yang mengungkapkan betapa kepala 

sekolah, guru, dan iklim sekolah memiliki peranan terhadap prestasi sekolah. 

Kepala sekolah adalah seseorang yang memiliki pengaruh terhadap iklim kerja 

sama antar guru, karyawan dan siswa serta proses belajar yang baik. Guru adalah 

tenaga kependidikan yang mempunyai peran penentu keberhasilan mutu 

pendidikan di samping tenaga kependidikan lainnya, karena gurulah yang 

langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang 

muaranya akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. Dengan demikian, 

kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi, dan adanya iklim yang kondusif akan 

mampu meningkatkan prestasi sekolah. 

 Menurut Hartoyo (2006: 49) prestasi sekolah sebagai tolok ukur 

keberhasilan pendidikan dapat dipengaruhi oleh banyak hal misalnya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi profesional guru, iklim organisasi, 

fasilitas sekolah, perpustakaan yang mendukung proses belajar mengajar, dan 

lain-lain. Berhasil atau tidaknya satuan pendidikan (sekolah) juga dapat dilihat 

dari prestasi sekolah tersebut. Salah satu indikator sekolah yang berhasil adalah 

apabila sekolah tersebut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang 

berkualitas dan efektif baik di tingkat kelas (yakni kualitas pembelajaran) maupun 

di tingkat sekolah (kualitas pengelolaan sekolah). 

 Melihat fakta tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh SMK di Kota Surakarta yang berkaitan dengan 

masih rendahnya prestasi sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

SMK dilihat dari faktor pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan intensitas 

kepemimpinan. 

1. Rumusan Masalah 



 
 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian 

ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru terhadap 

prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

2. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan pembelajaran 

terhadap prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

3. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan intensitas kepemimpinan 

terhadap prestasi SMK se-Kota Surakarta? 

4. Adakah pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru, pelatihan 

pembelajaran, dan pelatihan pembelajaran terhadap prestasi SMK se-Kota 

Surakarta? 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai berdasarkan latar belakang 

masalah dan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Menemukan besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi SMK 

se-Kota Surakarta. 

b) Menemukan besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi 

SMK se-Kota Surakarta. 

c) Menemukan besarnya pengaruh intensitas kepemimpinan terhadap prestasi 

SMK se-Kota Surakarta. 

d) Menemukan pengaruh pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan 

intensitas kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi SMK se-Kota 

Surakarta. 

3. Hipotesis Penelitian 

a) Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru terhadap 

prestasi sekolah. 

b) Ada pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan pembelajaran terhadap 

prestasi sekolah. 

c) Ada pengaruh yang positif dan signifikan intensitas kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap prestasi sekolah. 



 
 

 

d) Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru, pelatihan 

pembelajaran, dan intensitas kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

prestasi sekolah. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan ex post facto yaitu tidak 

mengadakan perlakuan terhadap subjek yang menjadi sasaran penelitian dan tidak 

mengadakan manipulasi data, melainkan hanya menggali fakta-fakta yang peristiwa 

yang telah terjadi dengan menggunakan angket berisi sejumlah pertanyaan yang 

merefleksikan persepsi terhadap pendidikan guru, pelatihan , motivasi belajar, dan 

prestasi belajar 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMK di Kota Surakarta yang 

terdiri dari SMK Negeri 9 sekolah dan SMK Swasta 38 sekolah, jumlah 47 SMK. 

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 2006: 130) atau suatu 

himpunan unit yang biasanya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian yang 

membuat tertarik untuk mengkajinya. 

 Uji hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi ganda secara, karena 

itu data yang terkumpul terlebih dahulu harus diuji normalitas, linieritas, 

homogenitas dan kolinieritasnya. Untuk menguji normalitas sebaran data 

digunakan “normal probability plot”, uji homogenitas menggunakan grafik 

Standardized Scatterplot , uji kolinieritas menggunakan eigen-value, dan untuk uji 

linearitas data menggunakan Curve Estimation. 

C. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan menyajikan deskripsi data penelitian dan 

analisis data. 

1. Deskripsi Hasil Penelitian 

a. Deskripsi Data Pendidikan Guru Terhadap Prestasi Sekolah 

Hasil Analisis Pengaruh Pendidikan Guru (X1) terhadap Prestasi Sekolah (Y) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 



 
 

 

1 ,377(a) ,142 ,123 73,829 

                         a  Predictors: (Constant), Pend. Guru 

 ANOVA(b) 

Model  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 40743,766 1 40743,766 7,475 ,009(a) 

  Residual 245283,723 45 5450,749     

  Total 286027,489 46       

a  Predictors: (Constant), Pend. Guru 

b  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

 Coefficients(a) 

Model   

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 196,901 15,551   12,661 ,000 

  Pend. Guru 5,424 1,984 ,377 2,734 ,009 

               a  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

 

 Dari tabel Model Summary di atas terlihat bahwa nilai R = 0,377. 

Angka ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara pendidikan guru 

(X1) dengan prestasi sekolah (Y).  

Untuk menafsirkan seberapa kuat hubungan ini digunakan Tabel 

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi (Sugiyono, 2002: 149) sebagai 

berikut.  

Intervasl Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 



 
 

 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

 

Dari tabel Model Summary di atas terlihat bahwa nilai R = 0,406. 

Angka ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara pelatihan 

pembelajaran (X2) dengan prestasi sekolah (Y). Untuk mengetahui 

seberapa kuat hubungan menggunakan Tabel 4.3 (Pedoman Interpretasi 

Koefisien Korelasi). Berdasarkan Tabel 4.3 tingkat hubungan antara X2 

dengan Y pada kategori sedang. Sedangkan untuk mengetahui tingkat 

signifikansinya dapat dilihat dari ANOVA(b) kolom terakhir yaitu 0,005. 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pelatihan 

pembelajaran dengan prestasi sekolah sangat signifikan, karena tingkat 

signifikan kurang dari 1% yaitu lima per seribu. 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan pembelajaran 

terhadap prestasi sekolah dapat dilihat dari nilai R Square kolom ke-2 

tabel Model Summary yaitu sebesar 0,165. Hasil ini dapat dimaknai 

bahwa besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi 

sekolah adalah 16,5%. Dengan demikian 83,5% (100% -16,5%) prestasi 

sekolah dipengaruhi oleh variabel lain, di luar variabel pelatihan 

pembelajaran.  

Hal lain yang perlu dimaknai dari hasil analisis data ini adalah 

kontribusi pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel Coefficients(a). Pada kolom ke-3 Unstandardized 

Coeficients, nilai yang ada pada kolom bertuliskan huruf B Constant = 

198,131, sedangkan pelatihan pembelajaran sebesar 0,309. Dari sini dapat 

dibuat persamaan regresi Ŷ = 198,131+0,309X2. Makna dari persamaan ini 

adalah bahwa setiap kenaikan satu unit skor pelatihan pembelajaran akan 

menyebabkan kenaikan skor prestasi sekolah sebesar 0,309 unit pada 

konstanta 198,13. Jadi prestasi sekolah akan tetap (tidak akan naik) yaitu 

198,131 jika tidak ada pelatihan pembelajaran. 



 
 

 

b. Deskripsi Data Pelatihan Pembelajaran Terhadap Prestasi Sekolah 

Hasil Analisis Pengaruh Pelatihan Pembelajaran (X2) terhadap Prestasi Sekolah (Y) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,406(a) ,165 ,146 72,869 

                        a  Predictors: (Constant), Diklat Pembelajaran 

 ANOVA(b) 

Model 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 47082,370 1 47082,370 8,867 ,005(a) 

  Residual 238945,119 45 5309,892     

  Total 286027,489 46       

  a  Predictors: (Constant), Diklat Pembelajaran 

  b  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

Coefficients(a) 

Model  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

  

Sig. 

  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 198,131 14,517   13,648 ,000 

  Diklat 

Pembelajaran 
,309 ,104 ,406 2,978 ,005 

             a  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

 Dari tabel Model Summary di atas terlihat bahwa nilai R = 0,406. Angka 

ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara pelatihan pembelajaran (X2) 

dengan prestasi sekolah (Y). Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 

menggunakan Tabel 4.3 (Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi). 

Berdasarkan Tabel 4.3 tingkat hubungan antara X2 dengan Y pada kategori 

sedang. Sedangkan untuk mengetahui tingkat sig 

nifikansinya dapat dilihat dari ANOVA(b) kolom terakhir yaitu 0,005.  



 
 

 

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pelatihan 

pembelajaran dengan prestasi sekolah sangat signifikan, karena tingkat 

signifikan kurang dari 1% yaitu lima per seribu. Untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah dapat dilihat 

dari nilai R Square kolom ke-2 tabel Model Summary yaitu sebesar 0,165. 

Hasil ini dapat dimaknai bahwa besarnya pengaruh pelatihan pembelajaran 

terhadap prestasi sekolah adalah 16,5%. Dengan demikian 83,5% (100% -

16,5%) prestasi sekolah dipengaruhi oleh variabel lain, di luar variabel 

pelatihan pembelajaran.  

 Hal lain yang perlu dimaknai dari hasil analisis data ini adalah kontribusi 

pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel Coefficients(a). Pada kolom ke-3 Unstandardized Coeficients, nilai 

yang ada pada kolom bertuliskan huruf B Constant = 198,131, sedangkan 

pelatihan pembelajaran sebesar 0,309. Dari sini dapat dibuat persamaan regresi 

Ŷ = 198,131+0,309X2. Makna dari persamaan ini adalah bahwa setiap 

kenaikan satu unit skor pelatihan pembelajaran akan menyebabkan kenaikan 

skor prestasi sekolah sebesar 0,309 unit pada konstanta 198,13. Jadi prestasi 

sekolah akan tetap (tidak akan naik) yaitu 198,131 jika tidak ada pelatihan 

pembelajaran. 

c. Deskripsi Data Intensitas Kepemimpinan Terhadap Prestasi Sekolah 

Hasil Analisis Pengaruh Intensitas Kepemimpinan (X3) terhadap Prestasi Sekolah (Y) 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,312(a) ,098 ,077 75,738 

                         a  Predictors: (Constant), Kepemimp. KS 

 ANOVA(b) 

Model 

  

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 27898,648 1 27898,648 4,864 ,033(a) 



 
 

 

  Residual 258128,841 45 5736,196     

  Total 286027,489 46       

a  Predictors: (Constant), Kepemimp. KS 

b  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

 Coefficients(a) 

Model 

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t 

  

Sig. 

  B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4,680 105,892   -,044 ,965 

  Kepemimp. KS 16,924 7,674 ,312 2,205 ,033 

a  Dependent Variable: Prestasi Sekolah   

 Dari tabel Model Summary di atas terlihat bahwa nilai R = 0,312. Angka 

ini menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah 

(X3) dengan prestasi sekolah (Y). Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan 

menggunakan Tabel 4.3 (Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi). Berdasarkan 

Tabel 4.3 tingkat hubungan antara X3 dengan Y pada kategori rendah. Sedangkan 

untuk mengetahui tingkat signifikansinya dapat dilihat dari ANOVA(b) kolom 

terakhir yaitu 0,000. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi sekolah sangat signifikan, karena 

tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,033. 

 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap prestasi sekolah dapat dilihat dari nilai R Square kolom ke-2 tabel 

Model Summary yaitu sebesar 0,098. Hasil ini dapat dimaknai bahwa besarnya 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah adalah 9,8%. 

Dengan demikian 90,2% (100% -9,8%) prestasi sekolah dipengaruhi oleh variabel 

lain, di luar variabel kepemimpinan kepala sekolah.  

 Hal lain yang perlu dimaknai dari hasil analisis data ini adalah kontribusi 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel Coefficients(a). Pada kolom ke-3 Unstandardized Coeficients, nilai yang 

ada pada kolom bertuliskan huruf B Constant = -4,680, dan kepemimpinan 



 
 

 

kepala sekolah sebesar 16,924. Dari sini dapat dibuat persamaan regresi Ŷ = -

4,680+16,924X3. Makna dari persamaan ini adalah bahwa setiap kenaikan satu 

unit skor kepemimpinan kepala sekolah akan menyebabkan kenaikan skor prestasi 

sekolah sebesar 16,924 unit pada konstanta  -4,680. Jadi prestasi sekolah akan 

tetap (tidak akan naik) -4,680 jika tidak ada kepemimpinan kepala sekolah 

d. Deskripsi Data Prestasi Sekolah  

Hasil Analisis Pengaruh Pendidikan Guru (X1), Pelatihan Pembelajaran (X2), dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X3) terhadap Prestasi Sekolah (Y) 

   Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,580(a) ,337 ,290 66,426 

                         a  Predictors: (Constant), Kepemimp. KS, Pend. Guru, Diklat Pembelajaran 

 ANOVA(b) 

Model  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 96295,936 3 32098,645 7,275 ,000(a) 

  Residual 189731,553 43 4412,362     

  Total 286027,489 46       

a  Predictors: (Constant), Kepemimp. KS, Pend. Guru, Diklat Pembelajaran 

b  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 

 Coefficients(a) 

Model  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) -41,328 94,507   -,437 ,664 

  Pend. Guru 4,752 1,841 ,331 2,582 ,013 

  Diklat Pembelajaran ,223 ,098 ,294 2,280 ,028 

  Kepemimp. KS 16,083 6,817 ,297 2,359 ,023 

         a  Dependent Variable: Prestasi Sekolah 



 
 

 

 Dari tabel Model Summary di atas dapat diketahui nilai R = 0,580. 

Angka ini menunjukkan tingkat hubungan secara serempak atau bersama-sama 

antara X1 (pendidikan guru),  X2 (pelatihan pembelajaran), dan X3 (kepemimpinan 

kepala sekolah) dengan Y (prestasi sekolah). Untuk menafsirkan seberapa kuat 

hubungan ini digunakan Tabel 4.3. 

 Berdasarkan Tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa tingkat kekuatan 

hubungan secara serempak antara X1, X2, dan X3 dengan Y berada pada kategori 

sedang. Sedangkan untuk mengetahui signifikan tidaknya hubungan serempak ini 

dapat dilihat pada Tabel ANOVA(b) melalui uji F pada kolom terakhir (Sig.). 

Pada tabel di bawah kolom Sig. tertulis angka 0,000(a), berarti sangat signifikan 

kurang dari 1%.   

 Untuk mengetahui besarnya pengaruh secara serempak antara  pendidikan 

guru, pelatihan pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi 

sekolah dapat dilihat dari nilai R Square kolom ke-2 tabel Model Summary 

yaitu sebesar 0,337. Makna angka ini adalah bahwa besarnya pengaruh 

pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap prestasi sekolah adalah 33,7%. Dengan demikian pengaruh dari luar 

variabel yang diteliti (variabel yang tidak diteliti) adalah 66,3% (100% - 33,7%). 

 Hal lain yang perlu dimaknai dari hasil analisis data ini adalah kontribusi 

pendidikan guru, pelatihan pembelajaran, dan kepemimpinan kepala sekolah 

secara bersama-sama terhadap prestasi sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

Coefficients (a). Pada kolom ke-3 Unstandardized Coeficients. Nilai yang ada 

pada kolom bertuliskan huruf B Constant = -41,328. Pendidikan guru sebesar 

4,752, pelatihan pembelajaran sebesar 0,223, dan kepemimpinan kepala sekolah 

16,083. Dari hasil ini dapat dibuat persamaan regresi Ŷ = -41,328 + 4,752X1 + 

0,223X2 + 16,083X3 dengan nilai F sebesar 7,275 pada taraf signifikansi 0,000 

lebih kecil dari 1%. Dengan demikian model regresi yang digunakan sesuai 

dengan model konseptual yang dirancang sehingga persamaan regresi tersebut 

memiliki makna yang berarti apabila digunakan untuk membuat suatu prediksi.  

 

2. Uji Hipotesis 



 
 

 

a. Pengaruh antara Pendidikan Guru (X1), Pelatihan Pembelajaran (X2), dan 

Intensitas Kepemimpinan (X3) dengan Prestasi Sekolah (Y) 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh 

yang positif dan signifikan pendidikan guru, pelatihan pembelajaran dan intensitas 

kepemimpinan dengan prestasi sekolah; (2) besarnya pengaruh pendidikan guru, 

pelatihan pembelajaran dan intensitas kepemimpinan terhadap prestasi sekolah 

adalah 33,7%.   

b. Pengaruh Pendidikan Guru (X1) dengan Prestasi Sekolah (Y) 

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1)  ada pengaruh yang 

positif dan signifikan antara pendidikan guru dengan prestasi sekolah; (2) 

besarnya pengaruh pendidikan guru terhadap prestasi sekolah adalah 14,2%.  

c. Pengaruh Pelatihan Pembelajaran (X2) dengan Prestasi Sekolah (Y) 

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang positif 

dan signifikan pelatihan pembelajaran dengan prestasi sekolah; (2) besarnya 

pengaruh pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah adalah 16,5%. 

d. Pengaruh Intensitas Kepemimpinan (X3) dengan Prestasi  Sekolah (Y) 

 Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) ada pengaruh yang positif 

dan signifikan intensitas kepemimpinan dengan prestasi sekolah; (2)  besarnya 

pengaruh intensitas kepemimpinan terhadap prestasi sekolah adalah 9,8%.   

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Pendidikan Guru terhadap Prestasi Sekolah  

 Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan guru berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh pendidikan 

guru terhadap prestasi sekolah mencapai 14,2%. Hal ini berarti semakin tinggi 

jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para guru akan semakin baik atau tinggi 

prestasi sekolahnya.  

 Temuan ini tidak berbeda dengan pendapat McNergney dan Carrier (1981) 

yang mengatakan bahwa pendidikan guru memiliki pengaruh yang positif 

terhadap kemampuan mengajarnya. Dampak terhadap kemampuan mengajar 

adalah prestasi sekolah yang semakin meningkat.  



 
 

 

 Selain pendapat di atas, Lunandi (1993) menjelaskan bahwa, perilaku baru 

didorong oleh sikap baru, pengetahuan baru, keterampilan baru, dan material baru. 

Ketiga pendapat di atas menyoroti perubahan perilaku mengajar guru yang 

semakin baik dan berkualitas apabila guru ditingkatkan pendidikannya.   

 Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariyadi (1997) yang 

meneliti tentang hubungan jenjang pendidikan, kemampuan mengajar, dan 

perilaku kepemimpinan dengan pembaharuan pada guru Sekolah Dasar se 

Kotamadya Salatiga menemukan bahwa, tidak terdapat perbedaan yang 

meyakinkan dalam kemampuan mengajar antara guru yang berpendidikan 

SPG/SLTA, Diploma II, sarjana muda, maupun yang berpendidikan sarjana. 

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa penelitian tersebut memiliki keterbatasan, yaitu 

tidak memperhitungkan faktor usia, lamanya mengajar, dan pengalaman mengajar 

di berbagai kelas dan sebagainya.  

 Goble (1983:155) menjelaskan sebagai berikut: “For teachers now 

entering the school system it should be accepted that teacher edu-cation is, in 

fact, a continuous or recurrent process of which pre-service education is only the 

initial phase”, artinya bagi guru yang mulai memasuki sistem sekolah (mengajar), 

hendaknya menerima pendapat bahwa pendidikan guru pada hakikatnya 

merupakan proses yang berkesinambungan dan pendidikan prajabatan merupakan 

tahap pendahuluan. Lebih lanjut Goble menjelaskan bahwa dalam menghadapi 

perubahan, guru sebagai pendidik warga negara harus meningkatkan kemampuan 

profesionalnya sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial dan ekonomi 

negara.  

 Dengan demikian, sejalan dengan perkembangan jaman yang selalu 

mengalami perubahan, guru dituntut untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya melalui pendidikan lanjutan. 

 LPTK sebagai lembaga pendidikan untuk mempersiapkan calon guru 

(preservice education) maupun sebagai tempat pendidikan lanjutan bagi guru 

yang telah bekerja, berusaha mengembangkan dan atau merevisi kurikulum secara 

berkesinambungan guna mengantisipasi perubahan yang terjadi, terutama tuntutan 

kebutuhan masyarakat yang semakin cepat dan beragam, sehingga dengan 



 
 

 

kurikulum yang selalu berkembang dapat membekali guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Dijelaskan oleh Samana (1994) bahwa, jabatan guru bersifat profesional 

dan generik yaitu menuntut peningkatan kecakapan keguruan secara 

berkesinambungan, integritas diri serta kecakapan keguruannya selalu perlu 

ditumbuhkan. Ia menyimpulkan tentang citra guru yang bermutu yaitu dewasa 

yang mempersiapkan diri secara khusus melalui lembaga pendidikan guru (LPTK) 

agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus mendidik siswanya untuk 

menjadi warga negara yang susila, berilmu, produktif, serta mampu berperan aktif 

dalam peningkatan sumber daya manusia.  

 Mengingat pentingnya peranan strategis guru dalam setiap upaya 

peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan, maka peningkatan 

kemampuan profesional guru merupakan kebutuhan. Karena itu salah satu upaya 

yang bisa dilakukan adalah meningkatkan jenjang pendidikannya hingga 

mencapai kualifikasi yang ideal. Menurut Supriadi (1998) paling tidak 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (1) mempunyai komitmen pada proses 

belajar siswa, (2) menguasai secara mendalam materi pelajaran dan cara 

mengajarkannya, (3) mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya 

dan belajar dari pengalamannya, dan (4) merupakan bagian dari masyarakat 

belajar dalam lingkungan profesinya yang memungkinkan mereka untuk selalu 

meningkatkan profesionalitasnya. 

2. Pengaruh Pelatihan Pembelajaran terhadap Prestasi Sekolah 

 Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat Pelatihan pembelajaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh 

pelatihan pembelajaran terhadap prestasi sekolah mencapai 16,5%. Hal ini berarti 

semakin sering diadakan pelatihan pembelajaran bagi guru, maka semakin 

meningkat prestasi sekolahnya. Secara teoretis keadaan ini sesuai dengan 

pendapat Oliva, (1984) yang mengatakan bahwa upaya pengembangan tingkat 

pengetahuan dan keterampilan mengajar dapat dilakukan melalui in-service 

training. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan profesional tenaga pengajar 

dengan cara memberi kesempatan mengikuti in-service training (Gaffar, 1989).  



 
 

 

 Ditinjau dari segi fungsi pelatihan, Supriadi (1998) mengemukakan bahwa 

pelatihan berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan mutu guru 

yang telah berdinas, dan sekaligus meremidiasi kekurangan yang mungkin ada 

pada mereka, sebelum diangkat menjadi guru.  

 Ketiga pendapat di atas berbeda dengan temuan penelitian yang dilakukan 

oleh Moegiadi (1974) yang menyimpulkan bahwa penataran guru belum 

menunjukkan daya beda yang berarti terhadap prestasi belajar murid. Pendapat 

tersebut di atas diperkuat oleh Suryadi (1994) bahwa tidak terdapat perubahan 

tingkah laku guru yang mendasar setelah dilakukan penataran.  

 Pendapat lain dikemukakan oleh Arikunto (1980) bahwa dengan 

pengetahuan yang banyak, seseorang akan mampu menunjukkan yang lebih 

dibanding dengan pemilikan pengetahuan yang minim. Melalui kegiatan 

penataran, peserta mendapat tambahan pengetahuan dan keterampilan dan dapat 

menghilangkan kejenuhan dari rutinitas kegiatan pembelajaran sehari-hari di 

kelas. Sebagian guru termotivasi mengikuti penataran dikarenakan dihargai 

sebagai kumulatif angka kredit guna persyaratan kenaikan jabatan fungsional 

guru. Namun demikian terdapat sebagian guru yang menganggap bahwa 

penataran tidak menambah pengetahuan, dikarenakan kegiatan penataran 

diadakan tidak berdasarkan need assessment, kebanyakan peserta berulangkali 

mengikuti materi penataran yang sama, karena pengiriman peserta tidak merata 

kepada semua guru.  

 Nadler (1982) menegaskan, apabila penataran dilakukan tidak berdasarkan 

penilaian kebutuhan (need assessment) dari peserta, maka akan berakibat pada 

pemborosan sumberdaya (biaya, tenaga, dan waktu). Penegasan yang hampir sama 

dikemukakan oleh Stewart (1994) yang mengatakan bahwa, tidak ada manfaatnya 

melatih orang untuk mendapatkan kecakapan-kecakapan dan pengetahuan yang 

sudah mereka miliki atau yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. Untuk itu 

perhatian Ditjen Dikmen dewasa ini diberikan kepada usaha membenahi metode 

dan materi penataran agar sesuai kebutuhan peserta dan mempunyai dampak 

terhadap peningkatan kemampuan profesional guru yang pada akhirnya 

berdampak pada prestasi sekolah secara menyeluruh.  



 
 

 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Prestasi  Sekolah 

 Temuan penelitian menunjukkan kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi sekolah. Besarnya pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi sekolah mencapai 9,8%.  

 Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rohm dan Halbach (2005) bahwa, prestasi organisasi akan maksimal bila 

pimpinan langsung memimpin sumber daya manusia (bawahan) dalam menyusun 

suatu strategi. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh, Schuster, Frederick E. 

(2008), bahwa ada hubungan signifikan antara employee-centered pimpinan 

dengan prestasi  organisasi. 

 Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan yang dimiliki kepala 

sekolah untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan memotivasi guru dan staf 

sekolah untuk mencapai tujuan sekolah. Fungsi utama kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif, 

sehingga guru-guru dapat mengajar dan murid-murid dapat belajar dengan baik. 

 Disamping itu, kepala sekolah juga harus mampu menstimulir dan 

membimbing pertumbuhan guru-guru secara berkesinambungan sehingga mereka 

mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan kepemimpinan kepala sekolah yang 

baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka kinerja guru pun akan lebih 

terarah dan lebih produktif sehingga prestasi guru dengan sendirinya akan 

meningkat. 

 Temuan penelitian ini tidak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Reddin (Owens, 1991) bahwa secara teoretik gaya kepemimpinan mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap kinerja (job performance). Situasi yang berbeda 

membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda pula, dan keefektifan suatu gaya 

kepemimpinan tergantung pada situasi di mana gaya tersebut diterapkan serta 

disesuaikan dengan peringkat kematangan (maturity) bawahan. Selanjutnya Fiedler 

(Bondi dan Wiles, 1983) menyatakan bahwa model kontingensi kepemimpinan 

memfokuskan pada tiga dimensi: hubungan pimpinan dan anggota, struktur 

tugas, dan kekuatan posisi pimpinan. Pendapat yang hampir sama dikemukakan 



 
 

 

oleh Hersey dan Blanchard (1986) bahwa, perilaku kepemimpinan yang 

diinginkan oleh bawahan dicirikan oleh skor yang tinggi pada perilaku hubungan 

dan perilaku tugas juga tinggi. Sebaliknya perilaku kepemimpinan yang tidak 

diinginkan oleh bawahan ditandai skor yang rendah pada kedua dimensi, baik 

rendah perilaku hubungan dan rendah perilaku tugas. Sedangkan Likert (Thoha, 

2002) menyatakan bahwa, pemimpin dapat berhasil jika menerapkan gaya 

partisipatif yaitu berorientasi pada bawahan dan mendasarkan pada komunikasi 

dua arah antara pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan gaya partisipatif dicirikan 

dengan kadar suportif tinggi dan kadar pengarahan yang rendah (hubungan tinggi 

dan tugas rendah).  

 Temuan penelitian yang berbeda dilakukan oleh Haryana (1995) 

membuktikan bahwa sebagian besar wanita yang menjabat kepala sekolah 

memiliki gaya kepemimpinan konsultatif sebagai gaya yang paling dominan 

(perilaku tugas tinggi dan perilaku hubungan tinggi). Temuan penelitian yang 

dilakukan Adam (1995) tentang kontribusi gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

kerja, menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang paling tinggi 

persentasenya adalah gaya instruktif (perilaku tugas tinggi dan rendah 

hubungan), kemudian diikuti oleh gaya konsultatif dan gaya partisipatif. 

Temuan-temuan penelitian di atas, jelas berbeda dengan temuan penelitian yang 

penulis lakukan. Perbedaan itu dimungkinkan karena peringkat kematang-an 

bawahan relatif berbeda. Sebab dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah 

para guru yang mempunyai tingkat pendidikan yang hampir merata yaitu sarjana 

(S1).  

 Tujuan pendidikan di sekolah dapat dicapai atas kerjasama semua unsur 

yang ada didalam organisasi sekolah, oleh karena itu kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab utama dalam pengelolaan satuan pendidikan harus mampu 

merencanakan dan mengorganisir setiap kegiatan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru untuk mencapai kemajuan belajar siswa. Temuan penelitian ini 

membuktikan bahwa kepala sekolah dalam menerapkan gaya kepemimpinan 

selalu mengupayakan kerjasama da-lam melaksanakan tugas-tugas, menjalin 

komunikasi dua arah, terbuka terhadap kri-tik yang dilakukan oleh bawahan, dan 



 
 

 

mendukung inovasi yang dilakukan oleh para guru dalam upaya mencapai tujuan. 

 Nasution (1983) menyatakan, sekolah sebagai suatu organisasi yang 

didalamnya terdapat orang, baik sebagai individu maupun se-bagai suatu 

kelompok sosial meletakkan dasar kerjasama untuk mewujudkan tujuan sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus dapat melakukan kerja-sama 

dengan bawahannya. Dengan adanya kerjasama antara kepala sekolah dengan 

guru-guru memungkinkan guru-guru dapat meningkatkan kinerjanya dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 Pendapat yang berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain 

dikemukakan oleh Fatah (1996) bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pimpinan dan bawahan secara timbal balik antara lain harapan dan perilaku yang 

ditampilkan pimpinan dalam membentuk persahabatan dan kerjasama dalam 

organisasi. Pendapat tersebut menegaskan adanya saling ketergantungan antara 

pimpinan dan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi, oleh karena itu 

diperlukan kerjasama dan saling pengertian. De-mikian halnya dalam organisasi 

pendidikan khususnya lembaga persekolahan, kepala sekolah selain bekerjasama 

dengan guru dan personil sekolah juga harus menjalin persahabatan yang harmonis 

dengan masyarakat dalam mencapai tujuan pendidikan. 

E. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan  

sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru, pelatihan 

pembelajaran, dan intensitas kepemimpinan secara bersama-sama dengan 

prestasi sekolah SMK se-Kota Surakarta. 

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan guru dengan prestasi 

sekolah SMK se-Kota Surakarta.  

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pelatihan pembelajaran dengan 

prestasi sekolah. 

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan intensitas kepemimpinan dengan 

prestasi sekolah SMK se-Kota Surakarta. 

 



 
 

 

F. Implikasi Penelitian 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh beberapa 

hal penting yang merupakan implikasi dari penelitian ini yaitu : 

1. Pendidikan guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

sekolah. Para guru untuk bisa meningkatkan jenjang pendidikannya, serta 

bekerjasama sebaik-baiknya dengan kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan program yang ditetapkan sehingga tujuan dan prestasi 

sekolah dapat dicapai secara efisien. 

2. Pelatihan pembelajaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi sekolah. Para Guru selalu berupaya untuk bisa selalu 

meningkatkan  mengikuti latihan pembelajaran baik yang dilakukan 

melalui program sekolah rutin maupun di luar sekolah. 

3. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi sekolah. Karena itu kepala sekolah dalam mengelola satuan 

pendidikan disarankan untuk lebih banyak melakukan aktivitas 

keterampilan manajerial yang meliputi; keterampilan konseptual, 

keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknikal. 

G. Saran 

 Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, diajukan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Kepada pejabat di Disdikpora Surakarta agar memprioritaskan pembinaan kepala 

sekolah dalam bidang keterampilan manajerial dan mengupayakan agar guru bisa 

menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menyelenggarakan 

pelatihan pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah dan 

guru dan pada akhirnya prestasi sekolah bisa meningkat.   

2. Bagi peneliti yang lain, disarankan: (a) agar mengadakan penelitian lanjutan 

dengan pendekatan kualitatif sehingga akan dapat digali lebih mendalam hal-

hal yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

prestasi sekolah, (b) untuk melakukan penelitian serupa (kuantitatif) dengan 

melibatkan variabel lain yang belum diteliti dan diduga berpengaruh terhadap 

prestasi sekolah.   
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