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KONTRIBUSI PERAN GURU, BUDAYA SEKOLAH, DAN KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMA 

NEGERI 2 SRAGEN 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui seberapa besar kontribusi positif 

dan signifikan peran guru terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 2) 

mengetahui seberapa besar kontribusi positif dan signifikan budaya sekolah terhadap 

kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 3) mengetahui seberapa besar 

kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas 

pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 4) mengetahui seberapa besar kontribusi 

positif dan signifikan peran guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen.Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan teknik eksplanatif. Populasinya siswa SMA Negeri 2 

Sragen. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket) untuk 

mengumpulkan data variable peran guru, budaya sekolah, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan kualitas pembelajaran. Teknik analisis data menggunakan analisis 

statistic secara simultan dengan uji F dan secara parsial menggunakan uji t.Hasil 

penelitian menunjukkan: 1) ada kontribusi positif dan signifikan peran guru terhadap 

kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen sebesar 22,65%, 2) ada kontribusi 

positif dan signifikan budaya sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 

2 Sragen sebesar 23,31%, 3) ada kontribusi positif dan signifikan kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen sebesar 

20,66%, 4) ada kontribusi positif dan signifikan peran guru, budaya sekolah, dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 

Sragen sebesar 23,8%.  

Kata kunci: peran guru, budaya sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, kualitas 

pembelajaran 

 

ABSTRACT 

 This study aims to: 1) know the amount of positive contribution and significant 

role of teachers to the quality of learning in SMAN 2 Sragen. 2) know the amount of 

positive and significant contribution of school culture to the quality of learning in 

SMAN 2 Sragen. 3) know the amount of positive and significant contribution of 

headmaster leadership to the quality of learning in SMAN 2 Sragen. 4) know the 

magnitude of  positive contribution and significant role of teachers, school culture, 

and leadership of the principal to the quality of learning ofSMAN 2 Sragen.This 

research is a quantitative research with explanative technique. The population is 

Public Senior High School 2 Sragen students. Data collection techniques used 

questionnaires to collect data on teacher role variables, school culture, principal 
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leadership, and learning quality. Data analysis techniques used simultaneous 

statistical analysis with F test and partially using t test.The results showed: 1) there 

is a positive and significant contribution of teacher to the quality of learning in 

Public Senior High School 2 Sragen by 22.65%, 2) there is a positive and significant 

contribution of school culture to the quality of learning in Public Senior High School 

2 Sragen by 23.31%, 3) there is a positive and significant contribution of headmaster 

leadership to the quality of learning in Public Senior High School 2 Sragen by 

20.66%, 4) there is a positive and significant contribution of teacher role, school 

culture, and principal leadership to the quality of learning in Public Senior High 

School 2 Sragen 23.8%. 

Keywords: teacher role, school culture, principal leadership, quality of learning 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan berperan penting pada proses peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia.Kualitas pembelajaran juga tidak terlepas dari peran guru di sekolah. Peran 

guru dalam pencapaian kualitas pembelajaran sangatlah dominan. Rendahnya kualitas 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan di Indonesia masih menjadi 

salah satu masalah dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan 

menengah. Peran guru dalam pencapaian mutu pendidikan sangat dominan, mnurut 

Supardi (2013:19) kinerja guru merupakan kemampuan dan keberhasilan seorang 

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran. Guru yang memiliki kecakapan 

pembelajaran, wawasan keilmuan, wawasan sosial dan memiliki sikap positif 

terhadap pekerjaannya ialah guru yang memiliki kinerja. Kinerja seorang guru 

merupakan layanan yang sangat berpengaruh dalam menciptakan mutu pendidikan 

yang baik. 

Budaya sekolah sangat berperan penting dalam peningkatan efektifitas kualitas 

pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan – kebiasaan yang 

dilakukan warga sekolah terus menerus(Depdiknas, 2003:1).Peningkatan kualitas 

melalui otonomi sekolah, yaitu sekolah memiliki kemandirian dan inisiatif dalam 

mengelola juga memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah akan terwujud 

apabila mendapat dukungan optimal dari kepemimpinan kepala sekolah yang baik. 

Budaya  sekolah sebagai nilai-nilai kebiasaan yang menunjang cara berpikir, tingkah 

laku, dan motivasi anak dalam belajar dan mengembangkan diri di sekolah. Proses 

pengajaran dan pembelajaran akan melahirkan suatu budaya sekolah. Menurut 

Townsend dalam Mulyasa (2011;15), Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan 

yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap 

semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara 

melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut 

oleh personil sekolah. 
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Menurut Samino (2012:28), kepemimpinan adalah kemampuan pribadi dalam 

memimpin organisasi dan mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan 

secara efektif dan efisien. Kepemimpinan di Sekolah Menengah 2 Sragen tentunya 

sangat mempengaruhi tercapainya tujuan dari kegiatan Pembelajaran di sekolah 

tersebut. Dalam kaitannya perkembangan kualitas pendidikan sekolah memerlukan 

seorang pemimpin yang mampu menangani berbagai masalah dan tantangan menuju 

masa depan, tetapi kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah 

tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Ada beberapa aspek yang sama terkait dengan 

kepemimpinan yaitu kegiatan, kemampuan mempengaruhi, perilaku orang lain, 

kehendak orang dan tujuan. Kepemimpinan di lembaga pendidikan yaitu kewajiban 

seorang kepala sekolah ialah a) memiliki kematangan spiritual,social dan fisik, b) 

menunjukkan keteladanan dan kejujuran, c) memecahkan masalah dengan tepat dan 

kreatif, d) memiliki keterampilan berkomunikasi. 

Kualitas pembelajaran sangat berkaitan dengan kepala sekolah sebagai top 

manager yaitu kepala sekolah diharapkan dapat memperngaruhi bawahannya, 

khususnya para guru dalam rangka dalam meningkatkan pembelajaran melalui 

pemberdayaan sumber daya manusia dan peningkatan budaya sekolah. Kualitas 

pendidikan di sekolah akan tercipta apabila penyelenggaraan pendidikan di sekolah 

dilaksanakan secara efektif dalam kerangka kerja yang konseptual. Efektifitas 

penyelenggaraan pendidikan akan menghasilkan mutu pendidikan yang diharapkan 

sesuai visi, misi, dan tujuan dari sistem pembelajaran yang diselenggarakan di 

lingkungan sekolah (Junaidi, 2014:19). 

Sekolah yang bermutu merupakan sekolah yang memiliki kualitas pelayanan 

pendidikan yang mampu memberikan kepuasan terhadap siswa. Menurut Danim 

dalam Sopiatin (2010:22) menyatakan bahwa mutu layanan umum yaitu (1) kinerja 

sekolah berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan dan keadministrasian (2) 

etos dan kinerja guru (3) kinerja tata usaha (4) partisipasi masyarakat (5) daya dukung 

pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran efektif (6) etos belajar siswa dan (7) 

prestasi belajar.  Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran maka 

diperlukan fasilitas sekolah yang sesuai dengan standar pelayanan minimum dalam 

pelaksanaannya perlu adanya pengelolaan yang baik. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 1) menguji 

kontribusi peran guru terhadap kualitas pembelajaran.2)menguji kontribusi budaya 

sekolah terhadap kualitas pembelajaran. 3) menguji kontribusi kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kualitas pembelajaran. 4) menguji kontribusi peran guru, budaya 

sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran 

khususnya di SMA Negeri 2 Sragen. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu 

suatu proses kerja yang berlangsung secara ringkas, sempit dan reduksionistik, yang 

melibatkan pembedahan-pembedahan atas keseluruhan  menjadi bagian-bagian yang 
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diuji secara kuantitatif. Penelitian ini terbebas dari nilai-nilai dan menerapkan prinsip 

objektivitas yang tinggi (Sudarwan Danin, 2005: 35).Penelitian eksplanatif ditujukan 

untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antarfenomena atau variabel. 

Hubungan tersebut bisa berbentuk hubungan korelasional atau saling berhubungan, 

sumbangan atau kontribusi atau variabel terhadap variabel lainnya ataupun hubungan 

sebab akibat (Sutama, 2012:40). 

Desain penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda, yang digunakan 

untuk mengetahui hubungan atau kontribusi antara variable bebas dengan variable 

terikat. Melalui perhitungan regresi ini dapat ditentukan kontribusi dari satu atau 

lebih variabel terhadap variabel lain (Sutama, 2012:38). Metode ini digunakan karena 

penelitian ini berusaha menemukan ada tidaknya kontribusi peran guru, budaya 

sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Kontribusi Peran Guru (X1) terhadap Kualitas Pembelajaran (Y) di SMA Negeri 2 

Sragen. 

Berdasarkan data hasil perhitungan deskriptif, dapat diketahui bahwa variable 

peran guru dalam kategori baik dan dari hasil analisis data terlihat bahwa peran guru 

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Hasil 

perhitungan diperoleh nilai t = 2,265 dengan nilai signifikansi 0,025 < 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa peran guru (X1) mempunyai kontribusi yang 

signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Y). Secara umum dapat dinyatakan bahwa 

makin tinggi peran guru maka makin tinggi pula kontribusinya terhadap kualitas 

pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 

Hasil ini didukung dengan penelitian Suwandi (2011) bahwa peran guru 

manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah sangat memberikan kontribusi 

dan  pengaruh cukup besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Siti Zubaidah 

(2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja guru berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan sebesar 100%,yaitu kategori kuat. Hendrawati Niken 

Widagdorini (2017) menunjukkan bahwa kinerja guru dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan yaitu dengan cara: a) menyiapkan buku guru dan buku siswa sebelum 

proses pembelajaran, b) memahami buku guru dan buku siswa, c) memahami RPP 

sesuai kebutuhan dengan beberapa penyesuaian, d) guru selalu meyisipkan pesan 

moral ketika proses pembelajaran. Pahrudin (2015) menunjukkan bahwa guru 

mempunyai peran yang signifikan untuk memajukan kualitas pendidikan nasional, 

yaitu dari peningkatan kinerja dan pengembangan guru akan memberikan kualitas 

pendidikan yang tinggi di negeri ini.  
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3.2 Kontribusi Budaya Sekolah (X2) terhadap Kualitas Pembelajaran (Y) di SMA 

Negeri 2 Sragen. 

Berdasarkan data hasil perhitungan deskriptif, dapat diketahui bahwa variable 

budaya sekolah dalam kategori baik dan dari hasil analisis data terlihat bahwa budaya 

sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Hasil 

perhitungan diperoleh nilai t = 2,331 dengan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah (X2) mempunyai kontribusi yang 

signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Y). Secara umum dapat dinyatakan bahwa 

makin tinggi nilai budaya sekolah maka makin tinggi pula kontribusinya terhadap 

kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian dari Siti Zubaidah (2015) 

menujukkan bahwa budaya sekolah berpengaruh terhadap mutu pendiidkan sebesar 

67,6%. Nurhafiah (2016) menunjukkan bahwa budaya sekolah berpengaruh secara 

signifikan terhadap efektifitas sekolah sebesar 21,23%, sekolah yang efektif akan 

menghasilkan kualitas pembelajaran yang unggul. Sri Yanti (2017) penelitian 

dilakukan di Kecamatan Serengan Kota Surakarta menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif mengungkapkan bahwa terdapat kontribusi yang positif dan signifikan 

budaya sekolah terhadap karakter siswa SD kelas 6 di Gugus I dan II UPT Pendidikan 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta sebesar 10,48%. 

3.3 Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah (X3) terhadap Kualitas Pembelajaran 

(Y) di SMA Negeri 2 Sragen. 

Berdasarkan data hasil perhitungan deskriptif, dapat diketahui bahwa variable 

kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori baik dan dari hasil analisis data terlihat 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap 

kualitas pembelajaran. Hasil perhitungan diperoleh nilai t = 2,066 dengan nilai 

signifikansi 0,042 < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah (X3) mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kualitas 

pembelajaran (Y). Secara umum dapat dinyatakan bahwa makin tinggi kepemimpinan 

kepala sekolah maka makin tinggi pula kontribusinya terhadap kualitas pembelajaran 

di SMA Negeri 2 Sragen. 

Hasil ini didukung dengan hasil penelitian dari  Dewi Puspita Sari (2013) 

menunjuukan bahwa terdapat kontribusi gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

mutu pendidikan dengan memberikan sumbangan efektif sebesar 18,2%. Rokhim 

Abdul (2017) penelitian dilakukan di SMK Negeri 2 Sragen menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif mengungkapkan bahwa terdapat kontribusi yang signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja sebesar 19% dan kontribusi 
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kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan sarana prasarana terhadap kinerja 

sebesar 61,9%. 

Permadi dan Arifin (2010:43) bahwa kepemimpinan ialah sebuah kemampuan 

yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan seluruh sumber 

daya organisasi terutama sumber daya manusia untuk melakukan apa yang dia 

harapkan kemampuan inilah yang akan menentukan bahwa seseorang pemimpin 

tersebut baik atau tidak, semakin memiliki kemampuan yang bagus dalam 

menggerakkan sumber daya manusia organisasi maka semakin baik jiwa 

kepemimpinannya. 

Kepemimpinan di lembaga pendidikan diduduki oleh seorang kepala sekolah, 

maka dari itu seorang kepala sekolah harus mampu menggerakkan bawahannya agar 

melakukan kinerja yang baik demi tercapainya tujuan bersama yaitu sekolah yang 

bermutu tinggi. Apabila sumber daya manusia di sekolah memiliki kinerja yang baik 

sesuai harapan kepala sekolah dan pelanggan, maka kualitas pembelajaran juga akan 

baik. Sebaliknya apabila dalam sekolah tersebut memiliki tingkat kinerja kurang atau 

tidak baik maka kualitas pembelajaran juga kurang. 

3.4 Kontribusi Peran Guru (X1), Budaya Sekolah (X2), dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (X3) terhadap Kualitas Pembelajaran (Y) di SMA Negeri 2 Sragen. 

Berdasarkan data hasil perhitungan deskriptif, dapat diketahui bahwa variable 

peran guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah dalam kategori baik 

dan dari hasil analisis data terlihat bahwa peran guru, budaya sekolah, dan 

kepemimpinan kepala sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kualitas 

pembelajaran. Hasil perhitungan Adjusted R
2
 sebesar23,8%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa peran guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah 

(X3) mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran (Y). 

Secara umum dapat dinyatakan bahwa makin tinggi peran guru, budaya sekolah dan 

kepemimpinan kepala sekolah maka makin tinggi pula kontribusinya terhadap 

kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen. 

Hasil ini didukung dengan penelitian dari Budi Nugroho (2016) penelitian 

dilakukan di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif mengungkapkan bahwa terdapat kontribusi 

yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja operator sekolah 

dasar di Eks Kawedanan Delanggu Kabupaten Klaten dengan tingkat signifikasi 

0,002 lebih kecil dari 0,05 dan sumbangan efektif sebesar 14,2% dan terdapat 

kontribusi yang signifikan motivasi kerja operator sekolah, kompetensi operator 

sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja operator sekolah dari eks 
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kawedanan Delanggu kabupaten Klaten dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil 

dari 0,005 dan koefisien determinasi (R
2
) sebesar 65,6%. 

Kanika (2016) mengungkapkan bahwa factor terpenting dalam pengembangan 

pendidikan adalah guru yang secara professional dilengkapi dengan berbagai 

keterampilan, kompetensi, tekad, dan akuntabilitas untuk memberikan yang terbaik 

untuk individu maupun masyarakat. Guru yang terampil dan kompeten menjadikan 

proses pembelajaran di kelas lebih baik dibanding guru yang biasa. Proses 

pembelajaran yang baik akan mudah diterima oleh peserta didik yang mana hal ini 

akan mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. 

Menurut Townsend dalam Mulyasa (2011;15) Budaya sekolah adalah nilai-nilai 

dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah 

terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, 

seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar 

yang dianut oleh personil sekolah. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui 

bahwa budaya sekolah ialah hasil dari interaksi diantara guru-guru dan peserta didik. 

Menurut penelitian Gichohi (2015) mengungkapkan bahwa keterlibatan dan 

kemampuan pemimpin di sekolah berkontribusi positif terhadap sebagian besar 

pencapaian hasil kinerja akademik, terutama kemampuan para pemimpin untuk 

mempengaruhi para pemangku kepentingan dalam kegiatan yang bertujuan 

meningkatkan lingkungan belajar. Peningkatan lingkungan belajar tersebut 

mempengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab IV dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

Ada kontribusi peran guru terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 

Sragen sebesar 22,65%. Ada kontribusi budaya sekolah terhadap kualitas 

pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen sebesar 23,31% Ada kontribusi 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 

Sragen sebesar 20,66%. 

Ada kontribusi peran guru, budaya sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah 

secara bersama-sama terhadap kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Sragen 

sebesar 23,8%. Hasil perhitungan menunjukkan Adjusted R Square atau koefisien 

determinan (R
2
) = 0,238, artinya besarnya kontribusi variable peran guru, budaya 

sekolah, dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kualitas pembelajaran di SMA 

Negeri 2 Sragen sebesar 23,8%, sedangkan sisanya sebesar 76,2% dipengaruhi oleh 

factor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian, diantaranya: lingkungan 
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masyarakat, pola asuh orang tua, pendidikan orang tua, kepribadian siswa,  

bimbingan belajar, kecerdasan emosional, kompetensi guru, dan lain-lain.  
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