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PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, BUDAYA 

SEKOLAH, DAN KINERJA GURU TERHADAP EFEKTIVITAS 

SEKOLAH DI SMA MUHAMMADIYAH SE-KABUPATEN 

KARANGANYAR 

 

Abstrak 

Permasalahan yang dijumpai di sekolah Muhammadiyah adalah efektivitas 

sekolah yang rendah dan hal ini ditunjukkan oleh beberapa faktor seperti 

sedikitnya jumlah alumni SMA Muhammadiyah Karanganyar untuk melanjutkan 

studi pada tingkat selanjutnya, ketidaksesuaian kepemimpinan sekolah dari semua 

SMA Muhammadiyah, guru yang tidak profesional dari semua SMA 

Muhammadiyah se-Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan menganalisis pengaruh signifikan kepemimpinan kepala sekolah, budaya 

sekolah dan kinerja guru terhadap efektivitas sekolah di SMA Muhammadiyah 

se-kabupaten Karanganyar. Jenis penelitan ini adalah pendekatan kuantitatif, 

dengan mengambil sampel 96 guru. Pengumpulan data dilakukan dengan 

kuesioner. Analisis data menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh 

signifikan terhadap efektivitas sekolah, budaya sekolah berpengaruh signifikan 

terhadap efektivitas sekolah. Kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap 

efektivitas sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan kinerja 

guru secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sekolah. 

Kata kunci: kepemimpinan, budaya sekolah, kinerja guru, efektivitas sekolah 

 

Abstract 

The problem found in Muhammadiyah school is low school effectiveness which 

is indicated by some factors such as the small number of alumnus of all 

Muhammadiyah senior high school of Karanganyar regency to continue their 

study on higher education level, the inappropriateness of school leadership of all 

Muhammadiyah senior high school of Karanganyar regency, the 

unprofessionalism of teacher of all Muhammadiyah senior high school of 

Karanganyar regency. The purpose of this study is to determine and analyze the 

effect of school leadership, school culture and teacher performance to the school 

effectiveness in all Muhammadiyah senior high school of Karanganyar regency 

either directly or indirectly. This research is quantitative descriptive, population 

in this study is the number of teachers in all SMA Muhammadiyah in 

Karanganyar District consisting of 4 Muhammmadiyah private schools, This 

research is quantitative approach, by taking a sample of 96 teachers. Analysis of 

data uses path analysis (path analysis). The results of this study indicate that 

principle leadership has a significant effect on the effectiveness school, school 

culture significantly influence the effectiveness school, and teacher performance 

significantly influence the effectiveness of school. School leadership, school 

culture and teacher performance together have a significant effect on the 

effectiveness of school. 
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1. PENDAHULUAN 

Sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik, 

sekolah yang sukses, sekolah yang efektif, ataupun sekolah yang unggul. Sistem 

pendidikan yang baik diharapkan memunculkan generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, 

dan bernegara. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

diperoleh rata-rata nilai UN Tahun 2018/2019 52,43 untuk jurusan IPA dan 49,44 

untuk jurusan IPS. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sekolah di SMA 

Kabupaten Karanganyar cukup rendah. 

Efektivitas sekolah, menurut Taylor (1990:55), adalah sekolah yang semua 

sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa, 

tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial-ekonomi, dapat 

mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. Pemaparan tersebut 

membuat penulis dapat menarik kesimpulan bahwa terbentuknya sekolah menjadi 

efektif harus memiliki kepemimpinan kepala sekolah yang kuat, adanya kinerja 

pendidik dan tenaga kependidikan yang optimal, budaya yang kondusif, adanya 

kerja sama warga sekolah dan masyarakat. Efektivitas sekolah adalah 

ketercapaian hasil yang diraih dengan hasil yang diharapkan dengan 

memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang ada, untuk menciptakan dan 

melaksanakan proses KBM guna mendapatkan hasil yang maksimal baik 

dipandang dari segi manajemen, mutu dan organisasinya.  

Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam mencapai tujuan lembaga pendidikan tersebut. Efektivitas 

suatu usaha yang panjang dan berkesinambungan, menurut Mangkunegara 

(2003:70), dapat diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, 

mempengaruhi, dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan 

sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui 

serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. Soelardi dalam Mulyasa 

(2005:107) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

mengggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, 

menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan 

menghukum (kalau perlu), serta membina agar maksud manusia sebagai media 
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manajemen akan bekerja dalam rangka mencapai tujuan administrasi secara 

efektif dan efisien. Jadi, kepemimpinaan kepala sekolah merupakan usaha kepala 

sekolah dalam rangka mempengaruhi, mendidik, mendorong, mengawasi, dan 

memotivasi bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Pengaruh budaya organisasi yang kondusif yang diciptakan di sekolah juga 

merupakan pendorong terwujudnya efektivitas sekolah. Short dan Greer dalam 

Zuchdi, (2011:133) mendefinisikan bahwa budaya sekolah merupakan keyakinan, 

kebijakan, norma, dan kebiasaan dalam sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, 

dan dipelihara melalui pimpinan dan guru-guru di sekolah. Jadi, budaya sekolah 

adalah nilai, norma dan sikap atau prilaku yang dimiliki oleh setiap warga sekolah 

dengan tujuan untuk membentuk karakter sekolah atau memberikan identitas bagi 

sekolah tersebut.  

Faktor lain yang ikut mempengaruhi efektivitas sekolah adalah kinerja 

guru. Supardi, (2014:54) mengemukakan bahwa kinerja guru merupakan 

“kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah 

atau madrasah dan bertanggungjawab atas peserta didik dengan membina 

hubungan yang baik, sehingga membantu meningkatkan prestasi belajar peserta 

didik”. Dengan demikian, kinerja guru merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawabnya.  

2. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

deskriptif, melalui penelitian dengan korelasi atau mencari pengaruh antara 

variable bebas dengan variable terikat. Pendekatan untuk menguji objek penelitian 

dengan berupaya menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian dengan 

menggunakan perhitungan statistik dan statistik deskriptif. Populasi pada 

penelitian ini adalah semua guru di SMA Muhammadiyah se-Kabupaten 

Karanganyar yang terdiri dari 4 sekolah. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 

127 guru. Penentuan sampel untuk guru dilakukan dengan mengunakan rumus 

Slovin dan diperoleh angka 96. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 

menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih 

sebagai anggota sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah menggunakan kuesioner (angket).  

Data terlebih dahulu diuji untuk memperoleh validitas data, melalui Uji 

Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Normalitas. Selanjutnya, analisis 

jalur (Path Analysis) dimanfaatkan untuk menganalisis data. Menurut Sugiyono 

(2014:297), analisis jalur adalah analisis untuk melukiskan dan menguji model 

hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat (bukan bentuk hubungan 

interaktif / reciprocal). Dengan demikian, dalam model hubungan antar variabel 

tersebut, terdapat variabel independen eksogen (Exogeneus), dan variabel 

dependen endogen (Endogenous). Penelitian ini menguji dan menjelaskan 

pengaruh variabel independen 1 (kepemimpinan kepala sekolah) dan variabel 

independen 2 (budaya sekolah) terhadap variabel dependen (efektivitas sekolah) 

dengan variabel intervening (kinerja guru). Melalui analisis jalur ini akan dapat 

ditemukan jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen 

menuju variabel dependen terakhir. Data diolah dengan bantuan Software SPSS 

versi 25.0 for Windows. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Paparan data tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan 

kinerja guru terhadap efektivitas sekolah memunculkan beberapa temuan, 

diantaranya adalah: 

a. pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap 

kinerja guru  

 

Kinerja guru (Y) = ρ1 X1+ ρ2 X2 + e1  (1) 

Kinerja guru (Y) = 0,439 X1 + 0,465 X2 + e1 (2) 

 

Dari persamaan di atas, kesimpulan dapat diambil bahwa apabila 

terjadi kenaikan satu satuan kepemimpinan kepala sekolah diikuti 

kenaikan kinerja guru sebesar 0,439 dan apabila terjadi kenaikan satu 

satuan budaya sekolah akan diikuti kenaikan kinerja guru sebesar 0,465. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah 

dan budaya sekolah maka semakin tinggi pula kinerja guru. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya sekolah menunjukkan 

keefektifan dalam membantu guru meyakini nilai-nilai dan norma-norma 
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yang berlaku dalam mencapai tujuan sekolah. Sebagai  seorang  pemimpin,  

kepala  sekolah  mempunyai  tugas  untuk  menggerakan  segala  sumber 

yang  ada  di sekolah  sehingga  dapat  didayakan  untuk  digunakan  

secara  maksimal  demi  mencapai tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Baik  

tidaknya  kinerja  guru  di sekolah  sangat  bergantung  pada bagaimana  

kemampuan  kepala  sekolah  dalam  mempengaruhi  perilaku  guru  dalam  

melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru cenderung 

tunduk pada kepala sekolah sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan 

oleh guru harus mengacu pada kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah. 

Selain itu  apabila  terjadi  penyimpangan-penyimpangan  dalam  

pelaksanaan kebijakan  tersebut  kepala sekolah berhak untuk menegur 

maupun memberikan peringatan. Sekolah memberikan dukungan kepada 

para guru dalam bekerja terutama pada guru baru atau guru junior. 

Dukungan yang diberikan akan membuat guru merasa nyaman dan mudah 

untuk beradaptasi terhadap lingkungan kerjanya sehingga akan 

mempengaruhi tingkat kinerja guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Selain dukungan, organisasi juga mendorong para guru untuk menciptakan 

kerja sama dalam tim. Hal ini mendorong para guru untuk menciptakan 

rasa saling percaya dan saling bekerja sama dalam melaksanakan 

pekerjaan yang tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah. Keadaan 

ini menuntun seorang guru untuk memiliki hubungan yang baik dengan 

rekan kerjanya dan membina kerja sama dalam pekerjaan sehingga antar 

guru dapat saling berkonsultasi mengenai pemecahan masalah saat 

mengajar di kelas. Maka dari itu, hubungan yang terjalin antar guru 

memberikan penguatan dan motivasi bagi guru untuk meningkatkan 

kinerjanya. Hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Yulia Rachmawati (2013) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, dan oleh 

Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa budaya yang berorientasi pada 

kebebasan berinovasi, proses menyelesaikan pekerjaan, berorientasi pada 

hasil, memperhatikan komunikasi antar individu, dan adanya kerjasama 

kelompok memberikan kontribusi terhadap kinerja. Namun, temuan hasil 

pengujian ini berbeda dengan penelitian Arifin (2014) yang menyatakan 
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bahwa budaya sekolah tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Hal ini 

dikarenakan budaya organisasi di sekolah tidak berjalan dengan baik yang 

ditandai dengan kejujuran, integritas, identitas, dan kedisiplinan yang 

belum efektif dan menjadi tidak optimal untuk mencapai tujuan sekolah 

sehingga kinerja guru menjadi rendah.  

b. ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektivitas sekolah 

melalui kinerja guru di SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar.  

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan perhitungan analisis jalur 

pengaruh secara tidak langsung diperoleh koefisien jalur sebesar 0,584 atau 

tingkat pengaruh sebesar 58,4%. Besarnya total pengaruh Kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap Efektivitas sekolah melalui Kinerja guru menunjukkan 

bahwa Kinerja guru mempunyai pengaruh yang besar dalam memediasi 

hubungan Kepemimpinan kepala sekolah terhadap Efektivitas sekolah SMA 

Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar. Hal ini berarti semakin tinggi 

Kepemimpinan kepala sekolah semakin tinggi pula Kinerja guru dalam kegiatan 

pembelajaran sehingga akan meningkatkan Efektivitas sekolah. Kinerja guru 

yang baik cenderung membawa antusiasme dalam belajar baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Kinerja guru tercermin dari kualitas guru dalam 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi hasil 

belajar, dan melaksanakan bimbingan dan pelatihan. Jika guru telah 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, maka proses pembelajaran di 

kelas yang akan berlangsung dengan maksimal. Pada gilirannya akan 

meningkatkan prestasi belajar siswa sebagai wujud dari kualitas pendidikan pada 

tingkat sekolah. Sejalan dengan pernyataan tersebut, kinerja guru menjadi 

variabel antara yang berkontribusi langsung terhadap kualitas belajar siswa. 

Sedangkan kinerja guru dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: (1) 

tersediaannya peralatan yang cukup; (2) adanya informasi yang baik; (3) 

terjadinya komunikasi yang baik; (4) kinerja kepemimpinan; (5) penghasilan 

yang mencukupi; (6) pekerjaan yang menantang untuk berkembang; (7) adanya 

rasa aman dan tenang (lingkungan) Indrawijaya (1988:72). Hal-hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi Kinerja guru semakin tinggi pula Efektivitas 

sekolah di sekolah. Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Perty Mince Paembang dan Tiurlina Siregar (2013).  

Penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap kinerja guru.  
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c. ada pengaruh budaya sekolah terhadap efektivitas sekolah melalui kinerja 

guru di SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar.  

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan perhitungan analisis jalur 

pengaruh secara tidak langsung diperoleh koefisien jalur sebesar 0,403 

atau tingkat pengaruh sebesar 40,3%. Pengaruh budaya kondusif organisasi 

yang diciptakan di sekolah merupakan efektivitas sekolah yang dapat 

diartikan juga sebagai sekolah yang mampu menunjang tingkat 

keberhasilan kinerja yang merupakan produk kumulatif dari seluruh 

layanan yang dilakukan dengan baik. Hal ini seperti yang dikemukakan 

oleh Zamroni, (2003:149) mengatakan bahwa kebiasaan-kebiasaan, nilai- 

nilai, norma, ritual, mitos yang dibentuk dalam perjalanan panjang sekolah 

disebut budaya sekolah. Budaya sekolah dipegang bersama oleh kepala 

sekolah, guru, staf aministrasi, dan siswa sebagai dasar mereka dalam 

memahami dan memecahkan berbagai persoalan yang muncul di sekolah. 

Sekolah menjadi wadah utama dalam transmisi kultural antar generasi. 

Sekolah yang memiliki Budaya sekolah yang baik akan menampilkan Kinerja 

guru yang baik dalam kegiatan belajarnya seperti guru dan siswa antusias dalam 

kegiatan belajar mengajar, guru menjadi lebih kreatif dalam mempersiapkan dan 

menyampaikan materi pembelajaran sehingga siswa tidak mengalami kesulitan 

dalam menerima materi tersebut, hubungan antar anggota organisasi sekolah 

terjalin dengan baik dan penuh rasa saling menghormati, siswa memiliki 

semangat untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMA nanti, dan 

sebagainya. Dengan demikian Efektivitas sekolah akan meningkat. Hasil 

penelitian ini diperkuat dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang relevan 

yang dilakukan oleh Glover Veronica (2015) yang membahas sekelumit tentang 

pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja guru. Penelitian tersebut menjelaskan 

bahwa budaya sekolah akan mempengaruhi kinerja guru. 

d. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah dan kinerja guru 

terhadap efektivitas sekolah di SMA Muhammadiyah se-kabupaten 

Karanganyar 

Efektivitas sekolah (Z) = ρ5 X1+ ρ4 X2 + ρ3 Y + e2  (3) 

Efektivitas sekolah (Z) = 0,467 X1 + 0,279 X2 + 0,266 Y + e2 (4) 

 

Dari persamaan di atas, kesimpulan dapat diambil bahwa apabila 
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terjadi kenaikan satu satuan kepemimpinan kepala sekolah diikuti 

kenaikan efektivitas sekolah sebesar 0,467 dan apabila terjadi kenaikan 

satu satuan budaya sekolah akan diikuti kenaikan efektivitas sekolah 

sebesar 0,279 serta apabila terjadi kenaikan satu satuan kinerja guru akan 

diikuti kenaikan efektivitas sekolah sebesar 0,266. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah serta 

kinerja guru maka semakin tinggi pula efektivitas sekolah. Ada pengaruh 

positif yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, budaya 

sekolah dan kinerja guru secara bersama-sama terhadap efektivitas sekolah 

SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kepimpinan kepala sekolah yang meningkat, motivasi kerja yang 

baik serta budaya sekolah yang kondusif memberikan dukungan terhadap 

kinerja guru di SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar menjadi 

lebih meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

Rosman Darma Siregar (2013) yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

positif yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 

kerja dan budaya sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMK 

Negeri di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini dapat diartikan bahwa 

kepimpinan kepala sekolah yang meningkat, motivasi kerja yang baik serta 

budaya sekolah yang kondusif memberikan dukungan terhadap kinerja 

guru di SMK Negeri di Kabupaten Gunungkidul menjadi lebih meningkat. 

Hasil ini juga sesuai dengan hasil penelitian oleh Ade Irwana (2015) yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan visioner kepala sekolah dan kinerja 

guru secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

efektivitas Sekolah di SD se-Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung. 

4. PENUTUP 

Kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah secara bersama-sama 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru di SMA 

Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar, selanjutnya kepemimpinan kepala 

sekolah dan budaya sekolah melalui kinerja guru memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efektivitas sekolah di SMA Muhammadiyah se-kabupaten 

Karanganyar. Nilai kepemimpinan kepala sekolah lebih besar dari nilai budaya 

ataupun kinerja guru menunjukkan masih terlalu dominannya dalam 
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menumbuhkan efektivitas sekolah. Sekolah yang efektif seharusnya mampu 

menciptakan budaya sekolah yang baik yang dibangun bersama-sama oleh 

seluruh stake holder sekolah dan dalam jangka waktu yang lama, yang 

ditandai dengan nilai yang lebih besar dari nilai kepemimpinan kepala 

sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh pada: 

a. Para Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar  

1) Para Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah se-kabupaten 

Karanganyar hendaknya tetap melakukan kontrol sebagaimana yang 

telah berjalan baik selama ini dan dengan memberikan bimbingan 

kepada guru menunjukkan gaya kepemimpinan yang tepat sehingga 

dapat menunjang dan menumbuhkan serta meningkatkan disiplin kerja 

guru yang lebih baik. 

2) Kepala sekolah hendaknya mempertahankan budaya sekolah yang 

sudah kondusif karena budaya sekolah juga berpengaruh terhadap 

efektivitas sekolah.  

b. Para Guru SMA Muhammadiyah se-kabupaten Karanganyar 

1) Para Guru hendaknya mempertahankan atau bahkan meningkatkan 

kinerjanya melalui keikutsertaan dalam seminar, workshop, maupun 

pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan, sehingga kinerja mereka 

terus terjaga dan mampu membawa perubahan di sekolah. 

2) Para Guru hendaknya juga meningkatkan disiplin kerja dalam menjaga 

kewibawaan diri. Tidak terlambat dalam kedatangan maupun 

kepulangan. Tertib dalam segala bentuk administrasi, dan disiplin 

dalam berpakaian. 

c. Kepala Dinas Pendidikan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan sekolah 

swasta dan pengelolaannya. 
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