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SARI 
Wahyudi. 2010. Pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah 
dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di SMA N 1 
Banjarnegara. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Drs. Fachrurrozie, M.Si., Pembimbing II: Maylia 
Pramono Sari, SE, M. S.Akt. 
 
Kata kunci, : kepemimpinan kepala sekolah, tuntutan sertifikasi guru, dan 

kompetensi guru. 
 

 Kompetensi guru merupakan faktor penentu dalam pencapaian kualitas 
pendidikan. Kompetensi guru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 
adalah kesejahteraan guru dan kurangnya motivasi untuk berprestasi. Untuk dapat  
mengetahui pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan 
tuntutas sertifikasi terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara, maka 
perlu penelitian lebih lanjut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah : (1) Adakah pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara?, (2) Adakah 
pengaruh persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi 
guru di SMA N 1 Banjarnegara?, (3) Adakah pengaruh persepsi guru mengenai 
kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi 
guru di SMA N 1 Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui 
adakah pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah terhadap 
kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara, (2) mengetahui adakah pengaruh 
persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di 
SMA N 1 Banjarnegara, (3) mengetahui adakah pengaruh persepsi guru mengenai 
kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi 
guru di SMA N 1 Banjarnegara. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh guru SMA N 1 Banjarnegara 
yang berjumlah 66 guru tanpa menggunakan sampel. Variabel yamg diteliti yaitu 
kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru sebagai variabel bebas 
dan kompetensi guru sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket. Instrumen yang disusun kemudian diuji validitas 
menggunakan rumus product moment  dan reliabilitas menggunakan rumus alpha 
Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif 
persentase dan analisis regresi  berganda yang sebelumnya telah diuji terlebih 
dahulu dengan uji asumsi klasik yang berupa uji normalitas, multikolenieritas dan 
heteroskedastisitas. 

 Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa kepemimpinan 
kepala sekolah dalam kategori baik (61,90%), tuntutan sertifikasi guru dalam baik 



 

x 

(41,27%), dan kompetensi guru dalam kategori sangat baik (75,02%). 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan : Y = 34,507 + 
0,369(X1) + 0,941(X2). Uji keberartian persamaan regresi menggunakan uji F, 
berdasarkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung = 65,709 dengan probabilitas 0,000 
< 0,05, yang berarti ada pengaruh positif antara kepemimpinan kepala sekolah dan 
tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru. Berdasarkan uji parsial 
diperoleh thitung  untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah sebesar 4,186 
dengan probabilitas = 0,001 < 0,05. 

Berdasar hasil penelitian dapat diambil simpulan ada pengaruh positif 
antara persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan 
sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara baik secara 
simultan maupun parsial. Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat dijadikan 
referensi bagi kepala sekolah untuk dapat meningkatkan perannya dalam 
membimbing dan mengarahkan para guru agar mereka lebih optimal didalam 
menjalankan fungsinya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan dimensi penting 

dalam proses  pembangunan nasional yang saling berkaitan dengan 

pembangunan dimensi ekonomi. Oleh sebab itu, pengembangan sumber 

daya manusia harus mendapat perhatian secara sungguh-sungguh 

berdasarkan perencanaan secara sistematik dan rinci yang mengacu ke masa 

depan. 

Sistem pendidikan guru sebagai suatu subsistem pendidikan nasional 

merupakan faktor kunci dan memiliki peran yang sangat strategis. Pada 

hakikatnya, penyelenggaraan dan keberhasilan proses pendidikan pada 

semua jenjang dan semua satuan pendidikan ditentukan oleh faktor guru, 

disamping perlunya unsur-unsur penunjang lainnya. Kualitas kemampuan 

guru yang rendah akan berdampak pada rendahnya mutu pendidikan. Oleh 

sebab itu, kompetensi guru menjadi perhatian secara global, karena guru 

memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi 

ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa 

yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. 

Namun kondisi dilapangan menunjukkan masih rendahnya kualitas 

dan kompetensi guru seperti yang diungkapkan Suyanto (dalam Pramono, 
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2005:20) menyebutkan bahwa masih ada 30% guru yang belum melakukan 

proses belajar mengajar secara aktif. Baru sekitar 5% guru melakukan 

peningkatan karier profesi sesuai SK Menpen No. 026 tentang 

fungsionalisasi jabatan guru yang melaksanakan bimbingan karier disekolah 

baru 40%. Melihat fenomena tersebut penting kiranya kompetensi guru 

sebagai ujung tombak pendidikan ditingkatkan. 

Kebanyakan guru belum memiliki kompetensi yang memadai untuk 

menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 

yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai 

hasil pembelajaran, melakukan bimbingan, melakukan pelatihan, melakukan 

penelitian dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Persentase guru 

menurut kelayakan mengajar menurut data Departemen Pendidikan Nasional 

2007/2008 diberbagai satuan pendidikan sebagai berikut : sekitar 88 persen 

guru TK dan 77,85 persen guru SD tidak layak. Demikian halnya dengan 

guru SMP (28,33 persen), SMA  (15,25 persen), dan SMK  (23,04 persen) 

(Sumaryana, 12 November 2009 : www.docstoc.com ) 

 Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu 

keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan sentral pendidikan 

dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil 

sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Kualitas guru dan pengajar yang rendah juga dipengaruhi oleh masih 

rendahnya tingkat kesejahteraan guru (Widodo,2008:2). Hal serupa  juga 
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 diungkap Symond yang mengatakan bahwa kesejahteraan guru sebagai 

bagian yang penting dalam pengajaran (16 september 2009 : review of 

educational research, vol. 22, NO.3) 

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat 

rendahnya kompetensi guru di Indonesia (Sanaky, 3 September 2009 : 

www.beritapendidikan.com). Berdasarkan survey FGII (Federasi Guru 

Independen Indonesia) pada pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru 

menerima gaji bulanan sebesar Rp 3 juta rupiah. Sekarang pendapatan gaji 

pokok guru PNS sampai saat terakhir misalnya golongan IIIa per bulan 

sebesar Rp 1,6 juta (1 Maret 2010 : www.bisnis.vivanews.com). Dengan 

pendapatan seperti itu, terang saja, banyak guru terpakasa  melakukan 

pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi disekolah lain, memberi les 

pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang 

buku/LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya(Widodo, 2008:2).  

Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

rendahnya kualitas guru diantaranya adalah melalui sertifikasi. Dengan 

adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat dan 

pada gilirannya mutu pendidikan Indonesia juga akan meningkat. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. 

Sertifikat ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional 

guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji 

kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penulisan portofolio. Penilaian 

portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam 
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bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan 

kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan 

pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan 

dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan 

sosial, dan penghargaan yang relevan. 

 Guru yang  tersertifikasi telah dianggap memiliki kompetensi 

minimal yang dipersyaratkan sebagai guru yang profesional, dan akan 

mendapat tambahan tunjangan profesi sebesar 100% dari gaji pokok. 

Dengan tambahan tunjangan tersebut diharapkan guru dapat lebih 

profesional, lebih inovatif, kreatif, dan produktif, serta mampu menjalankan 

perannya sebagai catalytic agent secara maksimal. 

Berdasarkan survey pendahuluan tanggal 18 Juli 2009 diperoleh 

informasi bahwa SMA N 1 Banjarnegara tercatat sebagai yang sedang 

merintis Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Saat dilakukan observasi 

terdapat 36 guru yang tersertifikasi dari 66 guru yang mengajar, sedangkan 

sisanya 30 guru belum melalui tahap sertifikasi. Sekolah Bertaraf 

Internasional (SBI) menghendaki guru-guru yang ada memiliki kualitas 

kompetensi yang tinggi. Hal ini diperlukan agar kualitas pembelajaran yang 

diterapkan di sekolah semakin efektif dan efisien sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Untuk itu sekolah terus berupaya meningkatkan kompetensi 

guru yang ada. 
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Dengan dikeluarkannya UU NO.14 Tahun 2005 tentang Sertifikasi 

Guru maka berimbas pada berbagai bentuk tuntutan penyesuaian yang 

dilakukan oleh guru-guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. 

Penyesuaian ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi guru. 

Sekolah merupakan lembaga yang ikut berperan dalam peningkatan 

kualitas guru. Melalui peran kepala sekolah, guru secara tidak langsung 

memperoleh arahan dan bimbingan untuk menjadi guru yang profesional. 

Oleh karena itu peran kepala sekolah juga secara tidak langsung menjadi 

faktor kunci didalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Perilaku kepala sekolah sebagai pemimpin memberikan dampak 

yang besar terhadap perkembangan kualitas guru. Melalui sikap dan 

perilakunya didalam menjalankan tugas, kepala sekolah menjadi teladan 

bagi guru didalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran. 

Menurut Wahjosumidjo (2002:83) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah untuk 

menggerakan, mengerahkan, membimbing, melindungi, memberi teladan, 

memberi dorongan, dan memberi bantuan terhadap sumber daya manusia 

yang ada disuatu sekolah sehingga dapat didayagunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Hal serupa juga diungkap Enueme dalam studi 

kasus di Asaba Metropolis Nigeria yang mengatakan bahwa kepemimpinan 

memiliki peran terhadap kinerja guru. Kepala sekolah memegang peran 

dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang 

diterapkan memberikan keleluasan bagi guru untuk dapat lebih 
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mengembangkan kompetensi diri serta dapat memberikan keleluasan bagi 

guru untuk dapat lebih mengembangkan kompetensi diri serta dapat 

memberikan masukan berharga bagi pengembangan sekolah, akan tetapi 

kepala sekolah tetap mengarahkan dan memberikan target bagi guru. 

Persepsi guru adalah tanggapan guru terhadap lingkungannya. Persepsi akan 

menjadi dasar seseorang dalam melakukan penyesuaian terhadap 

lingkungannya. Menurut Duncan (dalam Thoha,2002:124) persepsi 

merupakan unsur penting dalam penyesuaian perilaku manusia. 

 Persepsi guru mengenai kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi 

inilah yang akan mengubah guru menjadi lebih kompeten. Kedua hal 

tersebut memiliki pengaruh langsung didalam aktivitas guru. Kepemimpinan 

akan mengubah pola pikir guru menjadi seseorang yang lebih kompeten                             

karena termotivasi oleh sikap kepemimpinan yang baik, sedangkan tuntutan 

sertifikasi akan mendorong guru untuk lebih meningkatkan mutunya 

disamping predikat sebagai guru profesional juga akan memperoleh 

kesejahteraan berupa tunjangan gaji. 

Berdasarkan latar  belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik 

ingin meneliti dengan judul “ Pengaruh Persepsi Guru Mengenai 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Tuntutan Sertifikasi Guru 

Terhadap Kompetensi Guru di SMA N 1 Banjarnegara”. 
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1.2. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan 

mencoba mengkaji permasalahan yang mencakup : 

1. Adakah pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara? 

2. Adakah pengaruh persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi guru 

terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara? 

3. Adakah pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah 

dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di SMA N 1 

Banjarnegara? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi guru mengenai  

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru di SMA N 1 

Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi guru mengenai  tuntutan 

sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh persepsi guru mengenai  

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap 

kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara.  
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1.4. Manfaat penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya bahan kajian 

pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan 

tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru tingkat sma dan dapat 

berguna sebagai bahan referensi dalam penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti, melalui penelitian ini peneliti berharap dapat 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki secara profesional sebagai 

seorang calon tenaga pendidik/guru, khususnya untuk perkembangan 

ilmu pendidikan. 

b. Bagi kepala sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan 

sebagai motivator untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai 

seorang pemimpin. 

c. Bagi guru, dengan penelitian ini dapat memacu guru untuk lebih 

berkompeten dalam pembelajaran dengan mendapatkan sertifikat 

pendidik serta meningkatkan kualitas dan kreatifitas guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar. 

d. Bagi siswa, siswa akan memperoleh manfaat berupa pembelajaran 

yang berkualitas dan siswa juga akan memiliki kemampuan untuk 

mengatasi masalah yang dihadapinya dengan mudah, serta para 
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siswa akan termotivasi untuk mendapatkan hasil belajar yang 

maksimum. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Tentang Kompetensi Guru 

2.1.1. Kompetensi  guru 

Memiliki kompetensi adalah syarat pokok yang harus dimiliki 

oleh guru agar mendapatkan sertifikat pendidik. Kompetensi guru 

merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dikhayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam 

melakukan tugas keprofesionalannya. Kepenmendiknas No. 045/U/2002 

menyebutkan kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh 

tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan  pekerjaan 

tertentu. Jadi kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan 

penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran(Sarimaya, 2008 :17). Dalam Undang-undang Guru dan 

Dosen No. 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 dinyatakan 

bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, 

profesional, dan sosial.  

Kompetensi adalah komponen dari kompetensi guru, dimana  

menurut akadum (1999) hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

1. Profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah 
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gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya. 

2. Masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal 

ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk 

membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada. 

3. Belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di 

negara-negara maju. 

4. Kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta 

sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa 

mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga 

menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi 

keguruan. 

5. Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena 

guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan 

pada dosen di perguruan tinggi. Dalam hal ini peran kepala sekolah 

sebagai leader diperlukan dalam memotivasi guru untuk dapat 

meningkatkan kinerjanya melalui penataran-penataran atau pun 

pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. 

Sarimaya (2008:17-22) menguraikan Keempat jenis kompetensi 

guru beserta subkompetensi dan Indikator esensialnya yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
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a.  Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Secara rinci subkompetensi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

1. Subkompetensi kepribadian yang mantap dan stabil memiliki 

Indikator esensial : bertindak sesuai dengan norma hukum; 

bertindak sesuai norma sosial; bangga sebagai guru dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. 

2. Subkompetensi kepribadian yang dewasa memiliki Indikator 

esensial : menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. 

3. Subkompetensi kepribadian yang arif memiliki Indikator esensial : 

menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta 

didik, sekolah, dan masyarakat serta menunjukan keterbukaan 

dalam berpikir dan bertindak. 

4. Subkompetensi kepribadian yang berwibawa memiliki Indikator 

esensial : memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap 

peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. 

5. Subkompetensi akhlak mulia memiliki dan dapat menjadi teladan 

Indikator esensial : bertindak sesuai dengan norma religius (iman 

dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki perilaku 

yang diteladani peserta didik. 
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6. Subkompetensi evaluasi dan pengembangan diri memiliki 

Indikator esensial : memiliki kemampuan untuk berintrospeksi, dan 

mampu mengembangkan potensi diri secara optimal. 

b. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan   peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi  yang dimilikinya. Secara rinci setiap kompetensi 

dijabarkan menjadi Indikator esensial sebagai berikut. 

1. Subkompetensi memahami peserta didik secara mendalam  

memiliki Indikator esensial : memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian; dan mengidentifikasi 

bekal ajar awal peserta didik. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Subkompetensi ini 

memiliki Indikator esensial : memahami landasan kependidikan; 

menerapkan  teori belajar dan pembelajaran; menentukan strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi 

yang ingin dicapai, dan materi ajar; serta menyusun rancangan 

pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 

3. Subkompetensi melaksanakan pembelajaran memiliki Indikator 

esensial : menata latar (setting) pembelajar; dan melakasanakan 

pembelajaran yang kondusif. 
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4. Subkompetensi merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran memiliki Indikator esensial (assessment) proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode;  

menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk 

menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery learning); dan 

memanfaatkan hasil penelian pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas  program pembelajaran secara umum. 

5. Subkompetensi mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki Indikator 

esensial : memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai kompetensi akademik; dan memfasilitasi peserta didik 

untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik.                                       

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara meluas dan mendalam, yang  mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut 

memiliki Indikator esensial sebagai berikut. 

1. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan 

bidang studi memiliki Indikator esensial : memahami materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah; memahami struktur, konsep 

dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan  materi 
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ajar; memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait; dan 

menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Subkompetensi menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki 

Indikator esensial  menguasai langkah-langkah penelitian dan 

kaajian kritis untuk memperdalam pengetahuaan/ materi bidang 

studi secara proporsional dalam konteks global. 

d. Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan 

Indikator esensial sebagai berikut. 

1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik. Subkompetensi ini memiliki Indikator esensial; 

berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 

2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektf dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 

2.2. Kajian Tentang Persepsi 

2.2.1. Pengertian Persepsi 

Sikap seseorang terhadap suatu objek atau aktivitas ditentukan oleh 

persepsinya. Persepsi adalah suatu proses yang menyangkut masuknya 
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pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia 

terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan 

ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, peraba, 

perasa dan penciuman (Slameto,2003:102)  

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan. 

Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu indera. Persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Sobour,2003:446). 

Walgito (2003:54) mengartikan persepsi adalah pengorganisasian dan 

pengintepretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau 

individu sehingga individu akan menyadari tentang apa yang diinginkan. 

Dalam persepektif ilmu komunikasi, persepsi dikatakan sebagai inti 

komunikasi, sedangkan penafsiran adalah inti dari persepsi dalam 

komunikasi. Persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi 

(Mulyana,2000:167)  

Dalam persepsi disini merupakan suatu penghubung antara 

individu dengan dunia luar stimulus yang mengenai individu itu kemudian 

diorganisasikan, diintepretasikan sehingga individu menyadari tentang 

inderanya itu. Proses inilah yang dimaksud dengan persepsi. Jadi stimulus 

diterima oleh indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang 

diindera tersebut menjadi suatu yang berarti setalah diorganisasikan dan 

diintepretasikan.. Dengan demikian persepsi dapat disimpulkan bahwa 
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persepsi itu merupakan proses pengorganisasian, pengintepretasikan 

terhadap stimulus yang diterima oleh organisasi atau individu sehingga 

merupakan suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas dalam diri 

individu. 

2.2.2. Proses persepsi 

Menurut sobour (2003:447) dalam proses persepsi ada tiga 

komponen utama yang berpengaruh yaitu : 

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan 

dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit. 

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga 

mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi beberapa 

faktor, seperti pengalaman masa lalu, system nilai yang dianut, 

motivasi kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung 

pada kemampuan seseorang untuk mengadakan pengkatagorian 

informasi yang diterima yaitu proses mereduksi informasi yang 

kompleks menjadi sederhana. 

3. Interpertasi dan persepsi kemudian diterjemahkan kedalam bentuk 

tingkah laku sebagai reaksi. 

Menurut walgito (1993:73) proses terjadinya persepsi dapat 

dijelaskan sebagai berikut yaitu objek menimbulkan stimulus, kemudian 

stimulus mengenai reseptor (alat indera). Setelah stimulus diterima alat 

indera, stimulus diteruskan oleh saraf sensorik ke otak, kemudian terjadi 



18 

 

proses diotak hingga individu menyadari apa yang diterima oleh resptor 

tadi. 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah 

persiapan dalam persepsi. Hal itu karena individu tidak hanya dikenai oleh 

satu stimulus saja, tetapi individu dikenai oleh berbagai macam simulus 

yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun tidak smua stimulus 

mendapatkan respon individu untuk dipersepsi (Walgito,1993:74). 

2.2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Menurut Thoha (2002:130-136), dalam persepsi yang amat 

menarik dibicarakan adalah proses pemilihan persepsi, yakni proses 

bagaimana seseorang bisa tertarik pada suatu objek sehingga menimbulkan 

adanya suatu persepsi mengenai objek tersebut. Adapun faktor penyebab 

bagaimana seseorang tertarik pada objek tersebut dapat dikelompokan atas 

dua hal, yakni faktor dari luar diri seseorang dan faktor dalam diri. 

1. Faktor dari luar, misalnya : 

a. Intensitas. Prinsip intensitas dari luar dapat dinyatakan bahwa 

semakin besar intensitas stimulus dari luar, layaknya semakin besar 

pula hal itu dapat dipahami. 

b. Ukuran. Faktor ini sangat dekat dengan prinsip intensitas diatas. 

Faktor ini menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu objek, 

maka semakin mudah untuk bisa diketahui atau dipahami. 

c. Keberlawanan atau kontras. Prinsip keberlawanan ini menyatakan 

bahwa stimuli luar yang penampilannya berlawanan dengan latar 
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belakang atau sekelilingnya atau yang sama sekali diluar sangkaan 

orang banyak, akan menarik banyak perhatian. 

d. Pengulangan (repetition). Prinsip ini dikemukakan bahwa stimulus 

dari luar yang diulang akan memberikan perhatian yang lebih besar 

dibandingkan dengan yang sekali dilihat. 

e. Gerakan (moving). Prinsip gerakan ini diantaranya menyatakan 

bahwa orang akan memberikan banyak perhatian terhadap objek 

yang bergerak dalam jangkauan pandangannya dibandingkan dari 

objek yang diam. 

f. Hal-hal yang baru. Prinsip ini menyatakan bahwa baik situasi 

eksternal yang baru maupun yang sudah dikenal dapat digunakan 

sebagai penarik perhatian. 

2. Faktor dari dalam, misalnya : 

a. Proses pemahaman. Semua faktor-faktor dari dalam yang 

membentuk adanya perhatian kepada sesuatu objek sehingga 

menimbulkan adanya persepsi adalah didasarkan dari kekomplekan 

kejiwaan. Kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses 

pemahaman atau belajar (learning) dan motivasi yang dipunyai 

oleh masing-masing orang. 

b. Motivasi. Motivasi pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari proses 

belajar, tetapi keduanya juga mempunyai dampak yang amat 

penting dalam proses pemilihan persepsi. 
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c. Kepribadian. Dalam membentuk persepsi, unsur ini amat erat 

hubungannya dengan proses belajar dan motivasi, yang 

mempunyai akibat tentang apa yang diperhatikan dalam 

menghadiri suatu situasi. 

Menurut Robbins (2006:89), sejumlah faktor bekerja untuk 

membentuk persepsi dan kadangkala membiasakan persepsi. Faktor-faktor 

tersebut terletak pada orang yang mempersepsikannya, objek atau sasaran 

yang diperspesikan, atau konteks situasi dimana persepsi itu dibuat. Ketika 

seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha mengintepretasikan 

apa yang ia lihat, intepretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi individu yang melihat. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi 

persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman 

masa lalu, dan harapan. 

2.3. Kajian Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.3.1. Pengertian kepemimpinan kepala sekolah 

Sekolah adalah organisasi yang  memiliki ciri-ciri tertentu yang 

tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan 

sekolah memiliki keunikan tersendiri adalah dimana terjadinya proses 

belajar mengajar, tempat terjadinya pembudayaan kehidupan umat 

manusia. Karena sifat yang unik dan komplek inilah sekolah memerlukan 

tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu sekolah memerlukan 

seseorang yang mampu mengkoordinasikan semua elemen yang ada yaitu 

kepala sekolah. 
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Kepala sekolah terdiri dari dua kata  yaitu “Kepala” dan “Sekolah”. 

Kata “kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “pemimpin” dalam sebuah 

organisasi suatu lembaga. Sedangkan “Sekolah” adalah sebuah lembaga 

dimana tempat memberi dan menerima pelajaran. Jadi dapat diartikan 

kepala sekolah adalah seseorang yang memimpin suatu sekolah. 

Kepala sekolah menurut Wahjosumidjo(2002:83) adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu kelompok 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. Seorang guru yang diberi tugas untuk memimpin 

instansi sekolah memiliki tanggung jawab didalam memberikan arahan, 

bimbingan, motivasi, dan teladan bagi para guru dan peserta didik agar 

mampu mencapai tujuan yang diharapkan.  

Kepemimpinan menurut Atmosudirjo dalam Ngalim (2005: 26) 

adalah suatu bentuk persuasi suatu seni  pembinaan kelompok orang-orang 

tertentu, biasanya melalui “human relations” dan motivasi yang tepat, 

sehingga tanpa adanya takut mau bekerja sama dan membanting tulang 

untuk dan mencapai segala apa yang menjadi tujuan-tujuan organisasi. Hal 

serupa juga diungkap oleh Ralp M. stogdill (dalam Ngalim, 2005:27)yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-

kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan dan 

pencapaian tujuan. 
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 Menurut Grifin dalam Kurniawati (2005:255)  kepemimpinan 

adalah proses dimana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk 

memperjelas tujuan organisasi bagi para pegawai, bawahan, atau yang 

dipimpinnya, memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersbut, serta 

membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam organisasi. Jadi 

dapat disimpulkan kepemimpinan adalah perilaku seorang pemimpin 

didalam menentukan tujuan organisasi, mempengruhi perilaku pengikut 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah adalah perilaku seorang kepala sekolah 

yang diberi wewenang untuk memberi arahan, bimbingan, dan teladan 

bagi semua komponen baik intern (guru, peserta didik, staf karyawan) 

maupun ekstern sekolah (komite sekolah, masyarakat) agar dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan. 

Kepala sekolah  menurut Lazaruth dalam Wibowo (2008: 17) 

adalah pemimpin pendidikan yang  mempunyai peranan sangat besar 

dalam mengembangkan mutu pendidikan disekolah. Kepala sekolah disini 

memiliki arti sebagai seseorang yang menjadi faktor kunci dalam 

menciptakan pendidikan yang berkualitas. Mutu pendidikan dapat dicapai 

melalui  pembinaan kualitas tenaga pendidik. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah adalah perilaku seorang 

kepala sekolah yang dapat menjadi tauladan serta membimbing dan 

mengarahkan para guru untuk menjadi tenaga yang profesional agar dapat 

menciptakan pendidikan yang berkualitas. 
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2.3.2. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah 

(Wahdjosumidjo,2002: 81). Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka 

mamahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan 

unik, serta mampu  melaksanakan  peranan kepala sekolah sebagai seorang 

yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah. Oleh karena itu 

kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut untuk dapat melakukan 

berbagai macam tugasnya, mengingat fungsinya yang sangat menentukan 

titik pusat dan irama suatu sekolah. 

Fungsi kepala sekolah menurut Mulyasa (2003:98) adalah 

1. Kepala Sekolah sebagai  Pendidik 

Dalam melakukan fungsinya sebagai pendidik, kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan disekolahnya. Upaya yang dapat 

dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai 

pendidik, khususnya peningkatan kinerja tenaga kependidikan dapat 

dilakukan dengan mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-

penataran untuk menambah wawasan guru. Kepala sekolah juga harus 

kesempatan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuaanya dan 

ketrampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. 

 

 



24 

 

2. Kepala sekolah sebagai manajer 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai  

manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang 

program sekolah. 

3. Kepala sekolah sebagai administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang 

bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program 

sekolah. Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

untuk mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, 

mengelola administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan 

prasarana, mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola 

administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara 

efektif dan efisien agar dapat menunjang produktifitas sekolah.  

4. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Kepala sekolah yang melaksanakan supervisi harus mampu  

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan 

pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk mencegah para 
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tenaga kependidikan tidak melakukan  penyimpangan dan lebih 

berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengawasan dan 

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga 

kependidikannya khususnya guru, disebut supervisi klinis, yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Profesional guru dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pembelajaran yang 

efektif. 

5. Kepala sekolah sebagai leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas. Wahjosumidjo (2002:110) mengemukakan bahwa kepala 

sekolah sebagai leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup 

kepribdian, keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan Profesional, 

serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Kemampuan yang 

harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari 

kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi 

sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

6. Kepala sekolah sebagai innovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 
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gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan 

keteladanan pada seluruh guru disekolah, dan mengembangkan model-

model pembelajaran yang inovatif. 

2.3.3. Keberhasilan kepemimpinan 

Pertimbangan utama dalam menentukan keberhasilan kepala 

sekolah adalah bagaimana sebuah sekolah melaksanakan tugas-tugasnya 

dengan baik. Menurut Wahjosumidjo (2002:49), keberhasilan 

kepemimpinan pada hakikatnya berkaitan dengan tingkat kepedulian 

seseorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi  yaitu : 

1. Apa yang telah dicapai oleh organisasi (organizational achievement) 

yang mencakup produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan 

program-program inovatif dan sebagainya. Aspek ini lebih 

menekankan kepada keberhasilan institusi itu sendiri yaitu sekolah 

dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam berbagai program yang 

telah ditetapkan. 

2. Pembinaan terhadap organisasi (organizational maintenance) 

mencakup variabel  kepuasan bawahan, motivasi dan semangat kerja. 

Keberhasilan dalam membina para pendidik yaitu guru sebagai ujung 

tombak yang menentukan mutu suatu sekolah. Terciptanya guru-guru 

yang profesional merupakan keberhasilan yang hakiki dalam 

kepemimpinan kepala sekolah. 
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2.3.4. Analisis kepemimpinan kepala sekolah  

Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan 

antara lain dengan mengamati mutu perilakunya yang dipakai sebagai 

kriteria untuk menilai kepemimpinannya. Kemampuan yang harus 

diwujudkan kepala sekolah dapat dianalisis dari berbagai hal. Beberapa 

ahli telah mengemukakan berbagai karakter yang dapat digunakan sebagai 

parameter kepemimpinan kepala sekolah. 

Menurut Mulyasa (2003:115) ada beberapa kemampuan yang 

harus diwujudkan kepala sekolah sebagai leader/pimpinan yaitu dianalisis 

dari : 

1. Kepribadian 

Kepribadian  kepala sekolah sebagai leader akan tercermin 

dalam sifat-sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil 

resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan. 

2. Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 

Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan 

akan tercemin dalam kemampuan (1) mampu memahami kondisi 

kependidikan (guru dan non guru), (2) memahami kondisi dan 

karakteristik  peserta didik, (3) menyusun program pengembangan 

tugas kependidikan, (4) menerima masukan, saran dan kritik dari 

berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya 
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3. Pengetahuan terhadap visi dan misi sekolah  

Pemahaman terhadap visi dan misi sekolah akan tercermin dari 

kemampuan kepala sekolah untuk : (1) mengembangkan visi sekolah, 

(2) mengembangkan misi sekolah dan (3) melaksanakan program 

untuk mewujudkan visi dan misi kedalam tindakan. 

4. Kemampuan mengambil keputusan 

Kemampuan mengambil keputusan akan tercemin dari 

kemampuannya dalam : (1) mengambil keputusan bersama tenaga 

kependidikan di sekolah, (2) mengambil keputusan untuk kepentingan 

internal sekolah, dan (3) mengambil keputusan untuk kepentingan 

eksternal sekolah. 

5. Kemampuan berkomunikasi 

Kemampuan berkomunikasi akan tercermin dari kemampuan 

kepala sekolah untuk (1) berkomunikasi secara lisan dengan tenaga 

kependidikan di sekolah, (2) menuangkan gagasan dalam bentuk 

tulisan, (3) berkomunikasi secara lisan dengan orang tua dan 

masyarakat sekitar lingkungan sekolah 

Menurut Irawan (2006:71) ada beberapa hal yang dapat digunakan 

sebagai parameter untuk menilai kepemimpinan kepala sekolah yaitu : 

1. Menetapkan dan melaksanakan program 

Seorang kepala sekolah dituntut untuk bisa menetapkan dan 

melaksanakan program karena hal ini memiliki fungsi yang penting 
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didalam menentukan arah organisasi yaitu sekolah. Kemampuan ini 

dapat dilihat dari : 

a. Mampu merumuskan tujuan dan mewakili organisasi 

b. Menyusun kebijakan strategis sekolah 

c. Sebagai keteladanan 

d. Komunikasi melakukan koordinasi 

e. Kemampuan mengelola SDM 

2. Motivator untuk dapat memahami tujuan organisasi 

Kepala sekolah dituntut untuk dapat memotivasi bawahannya 

karena dengan hal ini masing-masing staf akan memiliki semangat 

didalam mencapai program-program yang telah ditetapkan. 

Kemampuan ini dapat dilihat dari : 

a. Memotivasi bawahan 

b. Memberi bimbingan dan  penyuluhan 

3. Penerimaan visi dan misi oleh bawahan 

Menerima saran dari bawahan yaitu guru merupakan hal yang 

mutlak diperlukan oleh kepala sekolah karena mereka adalah pelaku 

yang akan melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. 

Mereka merupakan kontrol dari pelaksanaan program, sehingga 

masukannya dapat menjadikan organisasi itu lebih efektif dalam 

mencapai tujuan. Kemampuan ini dapat dilihat dari : 

a. Menerima masukan dari bawahan 

b. Memelihara kerja kelompok 
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c. Memahami karakteristik bawahan 

4. Kemampuan dalam mengambil keputusan 

Kepala sekolah dituntut untuk bisa mengambil keputusan 

secara cepat dan tepat karena arah organisasi memerlukan arah yang 

jelas dalam menjalankan program-programnya. Kemampuan ini dapat 

dilihat dari : 

a. Mengambil keputusan secara cepat 

b. Membagi tugas secara proporsional 

c. Kemampuan dalam pendelegasian wewenang 

5. Penghargaan pada bawahan   

Kinerja guru akan lebih giat jika apa yang mereka lakukan 

mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Oleh karena itu 

kemampuan ini sangat penting didalam menciptakan kepemimpinan 

yang efektif. Kemampuan ini dapat dilihat dari : 

a. Memberikan semangat dan sugesti 

b. Berkomunikasi dengan bawahan 

c. Memupuk kebersamaan 

d. Menciptakan kondisi  kondusif 

Berdasarkan analisis kepemimpinan diatas, karakter kepemimpinan 

yang dapat digunakan untuk sebagai parameter atau pengukuran 

kepemimpinan kepala sekolah adalah : 

1. Kepribadian, dengan Indikator : 

a. Jujur 
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b. Percaya diri 

c. Tanggung jawab 

d. Berani mengambil resiko dan keputusan 

e. Berjiwa  besar 

f. Emosi yang stabil 

g. Teladan 

h. Menerima kritik dan saran 

2. Pengetahuan tentang tenaga kependidikan, dengan Indikator : 

a. Mampu memahami kondisi kependidikan (guru dan non guru) 

b. Mampu memahami kondisi dan karakteristik  peserta didik 

3. Kemampuan berkomunikasi, dengan Indikator : 

a. kepala sekolah membina komunikasi dalam menjaga keharmonisan  

hubungan dengan guru 

b. Kepala sekolah membina komunikasi dalam menjaga hubungan 

yang harmonis dengan peserta didik. 

c. Kepala sekolah berkomunikasi secara lisan dalam menjaga 

keharmonisan hubungan dengan orang tua siswa. 

d. Kepala sekolah berkomunikasi secara lisan dalam  menjaga 

keharmonisan hubungan dengan masyarakat sekitar lingkungan 

sekolah 

4. Kemampuan menetapkan dan melaksanakan program, dengan 

Indikator : 

a. Mampu merumuskan tujuan dan mewakili organisasi 
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b. Menyusun kebijakan strategis sekolah 

c. Kemampuan mengelola SDM 

5. Motivator untuk dapat memahami tujuan organisasi, dengan Indikator : 

a. Memotivasi bawahan 

b. Memberi bimbingan dan  penyuluhan 

6. Kemampuan mengambil keputusan, dengan Indikator : 

a. Mengambil keputusan secara cepat dan tepat 

b. Membagi tugas secara proporsional 

2.3.5. Persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah 

Persepsi guru yang dimaksud disini adalah bagaimana para guru 

didalam memandang kepemimpinan kepala sekolah sebagai sebuah sosok 

yang mampu dijadikan sebagai taladan para guru. Kepemimpinan yang 

baik merupakan faktor yang akan dapat mewujudkan tujuan sekolah 

melalui guru-guru yang kompeten. Kepemimpinan kepala sekolah dapat 

dinilai dengan menggunakan parameter kepemimpinan diatas. 

2.4. Kajian Tentang Sertifikasi 

2.4.1. Pengertian Sertifikasi 

Istilah sertifikasi dalam makna kamus berarti surat keterangan 

(sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi 

dan sekaligus pernyataan (lisensi) terhadap kelayakan untuk melaksanakan 

tugas. Bagi guru agar diangap layak mengemban tugas sebagai guru yang 

bertugas berprofesi sebagai pendidik.  Dalam ketentuan pasal 1 ayat (7) 

UUDG Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. 
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Serifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan 

kepada guru dan dosen sebagai tenaga Profesional.                                          

Sertifikasi merupakan perwujudan dari UU 14 tahun 2005 dan PP 

tahun 2005 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pandidik di 

Indonesia. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia bukan diakibatkan 

oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi akibat proses pendidikan 

yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru. Oleh karena itu melalui 

sertifikasi ini diharapkan para guru memiliki profesionalitas yang tinggi 

sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.          

Menurut UU 14 tahun  2005, pasal 8 adalah guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Kualifkasi dimaksud dalam pasal 9 adalah melalui pendidikan 

tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga 

kualifikasi guru dapat dilihat pada PP 19 tahun 2005, pasal 29 (ayat 1-6) 

profesi guru untuk PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma 

empat (D4) atau sarjana (S1). 

2.4.2. Penyelenggaraan sertifikasi       

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 

Tahun 2005, pasal 11 ayat 11 (ayat 2) yaitu ; perguruan tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan 

ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh 

perguruan tinggi yang memiliki fakultas keguruan, seperti FKIP dan 
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fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS yang telah terakreditasi oleh 

badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan Sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerja 

sama antara Dinas Pendidikan Nasional Daerah atau Departemen Agama 

Provinsi dengan Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan 

Sertifikasi ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah, 

sebagaimana UU 14 Tahun 2005, pasal 13 (ayat 1) Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan 

kualifikasi akademik dan Sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

2.4.3. Beban Materi Sertifikasi 

Beban materi sertifikasi telah diatur dalam UU 14 Tahun 2005, 

pasal 10 (ayat 1) bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi Profesional 

yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Guru yang memenuhi empat 

kompetensi tersebut maka  guru memiliki  predikat sebagai guru 

Profesional. Beban materi ini merupakan materi mayor yang akan 

dipragmentasikan pada materi minor, seperti kompetensi pedagogik yang 

merupakan keilmuan yang mengkaji, mendalami tentang pertumbuhan dan 

perkembangan anak, ternyata lebih banyak berbicara psikologi 

perkembangan, demikian pula kompetensi Profesional yang berbicara 
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tentang kode etik, tugas, kewajiban, kemampuan seorang guru, dan lain-

lainnya. 

Beban materi itu untuk menambah wawasan guru dilapangan 

dalam mengantisipasi majunya perkembangan pendidikan, demikian juga 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat pemakai (stakeholders). 

Sekolah dihadapkan pada dunia maya, penggunaan media elektronik 

dengan teknologi yang tinggi yang muncul pada beberapa tahun terakhir. 

Sementara guru-guru masih banyak yang belum menguasai tekhnologi ini, 

maka oleh sebab itu guru diberi pencerahan tentang benda teknologi 

tersebut, termasuk cara penggunaan dan pengoperasiannya. Media 

elektronik tersebut untuk memudahkan guru untuk mengkomunikasikan 

pelajaran dikelas terhadap peserta didik dan membantu peserta didik lebih 

cepat memahami, mengetahui, dan mendalami materi yang disajikan guru.                              

2.4.4. Pengertian Dan Fungsi Portofolio Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 

Wujud dari sertifikasi adalah uji kompetensi untuk memenuhi 

pemenuhan syarat minimal sebagai agen pembelajaran sekolah. Untuk 

sertifikasi ini dalam penilaiannya dengan menggunakan portofolio. 

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan 

pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas 

profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Dokumen ini terkait 

dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang 

bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran (kompetensi 

kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial) 
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Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru (khususnya guru dalam 

jabatan) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas dan 

perannya sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara 

lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, 

pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksnaan pembelajaran. 

Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui 

dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional 

dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, dan prestasi akademik. 

Portofolio juga berfungsi sebagai : (1) wahana guru untuk 

menampilkan dan/atau membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi 

produktifitas, kualitas, dan relevansi karya-karya pendukung; (2) 

informasi/data dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan 

kompetensi seorang guru, bila dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan; (3) dasar menentukan kelulusan guru yang mengikuti 

sertifikasi (layak mendapatkan sertifikat  pendidik atau belum); (4) dasar 

memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk 

menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan 

dan pemberdayaan guru. 
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2.4.5. Komponen portofolio 

Sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.18 Tahun 

2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam Jabatan, komponen portofolio 

meliputi : 

a. Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah 

dicapai sampai dengan guru yang mengikuti sertifikasi, baik 

pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non gelar (D4 atau Post 

graduate diploma), baik didalam maupun diluar negeri. Bukti fisik 

yang terkait dengan komponen ini dapat berupa ijasah atau serifikat 

diploma. 

b. Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan 

pendidikan dan pelatihan dalam rangka mengembangkan dan/atau 

peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, 

baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional 

maupun internasional. Bukti fisik komponen ini berupa sertifikat, 

piagam atau surat keterangan dari lembaga penyelenggaran diklat. 

c. Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan 

tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan 

surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, 

dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan). Bukti fisik 

dari komponen ini dapat berupa surat keputusan, surat keterangan yang 

sah dari lembaga yang berwenang. 
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d. Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola pembelajaran 

yang akan dilaksanakan dalam kelas pada tiap tatap muka. 

Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan 

tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan 

sumber atau media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian 

hasil belajar. Bukti fisik dari sub komponen ini berupa dokumen 

perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui/disahkan oleh 

atasan. 

e. Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan terhadap 

kompetensi kepribadian dan sosial, yang meliputi aspek-aspek : 

ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, 

kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreatifitas, 

kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, 

dan kemampuan bekerja sama dengan menggunakan Format Penilaian 

Atasan Terlampir. 

f. Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, utamanya yang 

terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat pengakuan dari 

lembaga atau panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Komponen 

ini meliputi lomba dan karya akademik (juaran lomba atau karya 

monumental di bidang kependidikan atau non kependidikan), dan 

pembimbing teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, tutor, 

atau pembimbing). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat 
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penghargaan, surat keterangan atau sertifikat yang dikeluarkan oleh 

lembaga/panitia penyelenggara. 

g. Karya  pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukan 

adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh 

guru. Komponen ini meliputi buku yang dipublikasikan pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, artikel yang dimuat dalam 

media jurnal/majalah/bulletin yang tidak terakreditasi, terakreditasi, 

dan internasional; menjadi reviewer buku, penulis soal 

EBTANAS/UN; modul/buku  cetak lokal (kabupaten/kota) yang 

minimal mencakup materi pelajaran selama 1 (satu) semester, 

media/alat pembelajaran dalam bidangnya; laporan penelitian tindakan 

kelas (individu atau kelompok); dan karya seni (patung, rupa, tari, 

sastra,dll). Bukti fisik yang dilampirkan berupa surat  keterangan dari 

pejabat yang berwenang tentang hasil karya tersebut. 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam kegiatan 

ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya pada tingkat kecamatan, 

kabupaten/kota, provinsi, nasional atau internasional, baik sebagai 

pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan 

berupa makalah dan setifikat/piagam bagi peserta. 

i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial yaitu 

pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya sebagai anggota 

diorganisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi dibidang 

kependidikan antara lain  pengawas, kepala sekolah, wakil kepala 
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sekolah, ketua jurusan, ketua lab, kepala bengkel, kepala studio, ketua 

asosiasi guru bidang studi, asosiasi profesi, dan pembina kegiatan 

ekstrakurikuler (pramuka, drumband, mading, karya ilmiah remaja –

KIR). Sedangkan pengurus dibidang sosial antara lain menjabat ketua 

RW, ketua RT, ketua LMD, dan pembina kegiatan keagamaan. Bukti 

fisik yang dilampirkan adalah surat keputusan atau surat keterangan 

dari pihak berwenang. 

j. Pengahargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu 

penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukan dedikasi yang 

baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif 

(lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), 

dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang), baik pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi nasional, maupun internasional. Bukti fisik 

yang dilampirkan berupa fotokopi sertifikat, piagam, atau surat 

keterangan. 

2.4.6. Persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi 

Persepsi yang dimaksud disini adalah bagaimana guru dalam 

memandang sertifikasi sebagai suatu predikat yang harus mereka peroleh 

agar memiliki sertifikat guru profesional. Guru yang memandang bahwa 

sertifkasi sebagai sebuah bentuk predikat kualitas seorang guru maka guru 

tersebut akan berusaha meningkatkan kompetensinya. Persepsi mengenai 

sertifikasi disini dinilai dengan menggunakan portofolio sebagai 

parameter. 
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2.5. Kerangka berpikir 

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah untuk 

mengetahui persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan 

tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru. Sehingga ada tiga 

konsep utama yang memerlukan penjelasan dan akan diukur melalui 

variabel-variabel penelitian yang didasarkan pada teori yang 

melandasinya. Konsep-konsep tersebut adalah pengaruh persepsi guru 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru, 

pengaruh tuntutan sertifikasi terhadap kompetensi guru, serta pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi terhadap 

kompetensi guru. 

Seorang guru sebagai pengajar yang baik jika ingin 

mendapatkan hasil pembelajaran yang baik maka harus mempunyai 

kompetensi guru yang diwajibkan dalam suatu profesi guru. Karena proses 

belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, 

pola struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan 

oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka 

(Hamalik,2001:36). Kompetensi guru merupakan kemampuan seseorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara layak (Uzer, 

2001:14) 

Guru harus memiliki kemampuan/kompetensi yang 

meyakinkan dari segi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 

Kompetensi guru dapat terwujud secara efektif dan optimal jika kepala 
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sekolah sebagai pemimpin intuisi dapat melaksanakan fungsinya dengan 

tepat, yang mana didukung oleh sifat-sifat dan perilaku kepala sekolah. 

Dengan melaksanakan fungsi kepemimpinan yang tepat, kepala sekolah 

dapat menumbuhkan semangat yang tinggi kepada guru dalam 

melaksanakan aktifitasnya dalam mengajar untuk  mencapai hasil kinerja 

yang maksimal tetapi jika fungsi tersebut tidak dijalankan secara efektif 

maka akan menghambat pencapaian kinerja guru. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin harus memiliki 

kemampuan untuk mengelola segala sesuatu  yang berkenaan dengan 

eksistensi dan peningkatan kinerja sekolah. Keberhasilan sekolah dapat 

dikatakan juga sebagai keberhasilan kepala sekolah. Kepala sekolah yang 

berdedikasi tinggi tentunya akan cepat merespon segala tantangan yang 

ada di dunia pendidikan dengan memberikan pemikiran – pemikiran yang 

cerdas terhadap guru dan pihak sekolah terkait lainnya. Kepemimpinan 

yang diterapkan harus mampu menjangkau secara efektif dan efisien 

terhadap kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sekolah. 

Dari permasalahan terungkap keadaan dilapangan yang menunjukan 

bahwa masalah kompetensi guru yang belum optimal. Maka  sertifikasi 

guru adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi 

rendahnya mutu pendidikan di Indonesia melalui kesejahteraan guru. 

Berdasarkan UU No 14 Tahun 2005 seorang guru yang lulus 

ujian sertifikasi maka harus memiliki suatu sertifikat didik. Untuk 

mendapatkan sertifikat didik guru harus memiliki suatu kemampuan yang 
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sangat memadai dan layak untuk disebut guru dengan memberikan 

sertifikat didik. Dalam pelaksanaan sertifikasi ini guru ini diharapkan 

selain bisa meningkatkan mutu guru itu sendiri juga mampu meningkatkan 

mutu sekolah dimana guru tersebut mengajar atau memberikan ilmu 

kepada anak didik agar sekolah yang dipegang bisa maju. Dalam 

sertifikasi ini guru harus beberapa ujian dimana ujian ini ada 10 (sepuluh) 

Indikator yaitu Kualifikasi akademik, Pendidikan dan pelatihan, 

Pengalaman mengajar, Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, 

Penilaian dari atasan Prestasi akademik, Karya pengembangan profesi, 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dalam bidang 

kependidikan dan sosial, Penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan. 
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2.6.Hipotesis  

 Hipotesis adalah suatu  jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti  melalui data terkumpul (Arikunto, 

2002:67). Berdasarkan kerangka berpikir di atas dirumuskan sebagai berikut :  

H1 : Ada pengaruh positif persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara. 

Kepemimpinan kepala sekolah (X1), 

dengan Indikator : 

a. Kepribadian 
b. Pengetahuan terhadap 

 tenaga kependidikan 

c. Kemampuan berkomunikasi 
d. Kemampuan menetapkan  

dan melaksanakan program 

e Motivator untuk dapat memahami

Sertifikasi guru (X2), dengan Indikator 

a.  Kualifikasi akademik 
b. Pendidikan dan pelatihan 
c. Pengalaman mengajar 
d. Perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran 
e. Penilaian dari atasan 
f. Prestasi akademik 
g. Karya pengembangan profesi 
h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
i. Pengalaman organisasi dalam 

 bidang kependidikan dan sosial 

j. Penghargaan yang relevan dengan 
bidang pendidikan

Kompetensi guru (Y),  

dengan Indikator : 

a. Kompetensi pedagogik 
b. Kompetensi 

kepribadian 
c. Kompetensi 

profesional

Gambar 2.2 : Kerangka berpikir
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H2 : Ada pengaruh positif persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi guru 

terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara. 

H3 : Ada pengaruh positif persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di 

SMA N 1 Banjarnegara. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksploratif yang 

memaparkan dan menjabarkan data kepemimpinan kepala sekolah, tuntut                             

an sertifikasi dan kompetensi guru. Penelitian ini  juga bersifat kuantitatif 

yaitu suatu pengukuran gejala-gejala atau indikasi-indikasi sosial yang 

diterjemahkan dalam skor-skor atau angka-angka untuk dianalisis secara 

statistik. Menurut Arikunto (2006:115) populasi adalah keseluruhan subyek 

penelitan. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh guru di SMA N 1 Banjarnegara yang berjumlah 

66 orang. 

3.2. Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang sedang 

dirumuskan, makan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Variabel terikat 

Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini  yang menjadi  

variabel terikat adalah kompetensi guru yang selanjutnya diberi simbol Y. 

Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan 
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perilaku yang harus dimiliki, dikhayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh 

guru dalam melakukan tugas keprofesionalannya. Indikator kompetensi 

guru adalah : 

a. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap 

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar, dan pengembangan   peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi  yang dimilikinya 

b. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah penguasaan materi 

pembelajaran secara meluas dan mendalam, yang  mencakup 

penguasaan materi kurikulum mata pelajaran disekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuan 

d. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitaR. 
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2. Variabel Bebas 

Variabel Bebas (Inependent Variable) adalah variabel yang 

mempengaruhi terhadap suatu gejala (Arikunto, 2006:101). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah kepemimpinan kepala 

sekolah dan tuntutan sertifikasi guru yang selanjutnya diberi simbol X1 

dan X2. Indikator masing-masing variabel adalah : 

a. Kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah perilaku seorang kepala 

sekolah yang dapat menjadi tauladan serta membimbing dan 

mengarahkan para guru untuk menjadi tenaga yang kompeten agar dapat 

menciptakan pendidikan yang berkualitas. Indikator kepemimpinan 

kepala sekolah adalah : 

a. Kepribadian 

Kepribadian  kepala sekolah sebagai leader akan tercermin 

dalam sifat-sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani 

mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, 

teladan. 

b. Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 

Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan 

akan tercemin dalam kemampuan (1) mampu memahami kondisi 

kependidikan (guru dan non guru), (2) memahami kondisi dan 

karakteristik  peserta didik, (3) menyusun program pengembangan 
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tugas kependidikan, (4) menerima masukan, saran dan kritik dari 

berbagai pihak untuk meningkatkan kepemimpinannya 

c. Kemampuan berkomunikasi 

Kemampuan berkomunikasi akan tercermin dari kemampuan 

kepala sekolah untuk (1) berkomunikasi secara lisan dengan tenaga 

kependidikan di sekolah, (2) menuangkan gagasan dalam bentuk 

tulisan, (3) berkomunikasi secara lisan dengan orang tua dan 

masyarakat sekitar lingkungan sekolah 

d. Kemampuan menetapkan dan melaksanakan program 

Seorang kepala sekolah dituntut untuk bisa menetapkan dan 

melaksanakan program karena hal ini memiliki fungsi yang penting 

didalam menentukan arah organisasi yaitu sekolah 

e. Motivator untuk dapat memahami tujuan organisasi 

Kepala sekolah dituntut untuk dapat memotivasi bawahannya 

karena dengan hal ini masing-masing staf akan memiliki semangat 

didalam mencapai program-program yang telah ditetapkan 

f. Kemampuan mengambil keputusan 

Kepala sekolah dituntut untuk bisa mengambil keputusan 

secara cepat dan tepat karena arah organisasi memerlukan arah yang 

jelas dalam menjalankan program-programnya 

b. Sertifikasi guru (X2) 

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

untuk guru. Indikator sertifikasi guru adalah : 
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a. Kualifikasi akademik 

Kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal 

yang telah dicapai sampai dengan guru yang mengikuti sertifikasi, 

baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun non gelar (D4 atau 

Post graduate diploma), baik didalam maupun diluar negeri 

b. Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam 

mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka 

mengembangkan dan/atau peningkatan kompetensi dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik. 

c.Pengalaman mengajar 

Pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan 

tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang. 

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran yaitu persiapan mengelola 

pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada tiap tatap 

muka. 

e.Penilaian dari atasan 

Penilaian dari atasan dan pengawas yaitu penilaian atasan 

terhadap kompetensi kepribadian dan sosial. 
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f. Prestasi akademik 

Prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, 

utamanya yang terkait dengan bidang keahliannya yang mendapat 

pengakuan dari lembaga atau panitia penyelenggara. 

g. Karya pengembangan profesi 

 Karya  pengembangan profesi yaitu suatu karya yang 

menunjukan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang 

dilakukan oleh guru. 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam 

kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya. 

i. Pengalaman organisasi dalam bidang kependidikan 

 Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial 

yaitu pengalaman guru menjadi pengurus, dan bukan hanya 

sebagai anggota diorganisasi kependidikan dan sosial.  

j. Pengahargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

Pengahargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

yaitu penghargaan yang diperoleh karena guru menunjukan 

dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi 

kriteria kuantitatif, kualitatif, dan relevansi, baik pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi nasional, maupun internasional.  
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3.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data untuk 

keperluan penelitian(Arikunto, 2006:21). Metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Angket atau Quesioner 

Quesioner adalah sejumlah pertanyaan yang  tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2006:140). Metode 

quesioner digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan 

responden mengenai kepemimpinan kepala sekolah, tuntutan sertifikasi 

dan kompetensi guru.          

Data angket dilakukan penskoran dengan menggunakan skala likert 

(Arikunto, 2006:180) yaitu : 

a. Skor  5 untuk jawaban selalu   

b. Skor  4 untuk jawaban sering 

c. Skor  3 untuk jawaban kadang - kadang 

d. Skor  2 untuk jawaban jarang 

e. Skor  1 untuk jawaban tidak pernah. 

3.4. UJI INSTRUMENT 

3.4.1. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesakhihan suatu instrumen. Data yang terkumpul diuji dengan teknik korelasi 

product moment dari Karl Pearson (Arikunto, 2006:170).untuk mengetahui 
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apakah quesioner yang digunakan valid atau tidak, maka r yang telah 

diperoleh (rhitung)  dikonsultasikan dengan (rTabel) product moment dengan taraf 

signfikan 5%. Apabila rhitung ≥  rTabel maka instrument dikatakan valid. 

Rumus : 

rxy = 
( )( )

( ){ } ( ){ }2222 ∑∑∑ ∑
∑ ∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
                

Keterangan : 

rxy  =Koefisien korelasi 

X   = Skor tiap butir soal 

Y   =  Skor total yang benar dari subjek 

N  = Jumlah objek 

3.4.2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data 

karena instrumen tersebut sudah baik. Penelitian ini menggunakan rumus 

alpha (Arikunto, 2006:195), karena intrumen berbentuk angket yang 

mempunyai skor antara satu sampai empat. Untuk menguji instrumen 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut: 

r11 = ( ) ⎥
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Keterangan : 

r11   =  Reliabilitas instrumen 

K   = Banyaknya butir pertanyaan 
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∑ 2
bσ   = Jumlah varians butir 

2
1σ   = Varians total 

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masng-masing 

variabel yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari : kepemimpinan kepala 

sekolah, tuntutan sertifikasi dan kompetensi guru, hal ini dimaksudkan agar 

lebih mudah dipahami. 

Menurut Ali (1993:86) (dalam Wibowo 2008 : 61) Langkah – 

langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis ini adalah : 

1. Membuat Tabel distribusi jawaban angket 

2. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang telah 

di tetapkan. 

3. Menjumlahkan skor jawaban yang telah diperoleh dari tiap-tiap 

responden. 

4. Memasukan skor tersebut kedalam rumus sebagai berikut: 

DP= %100x
N
n

 

Keterangan : n = Jumlah skor yang diperoleh 

 N = Jumlah seluruh nilai jawaban ideal 

 DP= Deskriptif Persentase  
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5. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dalam Tabel. 

Dalam penyajiaanya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi 

frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subyek menurut 

kategori-kategori nilai variabel. Untuk mengetahuinya didasarkan pada nilai 

atau skor yang telah ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia 

dalam angket . 

Untuk menentukan kategori deskriptif persentase (DP) yang 

diperoleh, maka dibuat Tabel kategori yang diasumsikan untuk satu indikator 

dalam quesioner sebagai berikut : 

1. Persentase maksimal = (5/5) x 100%=100% 

2. Persentase minimal   = (1/5) x 100%=20% 

3. Rentang persentase = 100% - 20%=80% 

4. Interval kelas persentase= 80% / 5=16% 

5. menetapkan kelas interval  = 5 

Maka kriteria untuk masing-masing variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (X1), tuntutan sertifikasi guru (X2), dan profesionalisme guru (Y) 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kriteria variabel penelitian 
 

No Interval Kriteria 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 

2 68%< % Skor  ≤84% Baik 

3 52%< % Skor ≤68% Cukup baik 

4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 

5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 
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2. Uji asumsi klasik 

Sehubungan dengan penggunaan pemakaian regresi berganda, maka 

untuk menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik, model-model asumsi 

klasik harus diuji. Model asumsi klasik tersebut adalah : 

a. Uji normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Jika data berdistribusi secara normal maka dapat 

dilanjutkan ke uji statistik regresi berganda. Model regresi yang baik 

adalah yang memliki distribusi data normal atau mendekati normal. 

Normalitas data dapat dilihat dari grafik normal p-p dengan bantuan 

SPSS release 12. Apabila titik-titik mendekati garis diagonal, dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

b. Uji multikolinieritas 

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel – variabel  ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah model 

regresi yang variabel bebasnya tidak memiliki korelasi tinggi atau bebas 

dari multikolinieritas. Pengujian adanya multikolinier ini dapat 
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dilakukan dengan melihat nilai VIF (Varince Inflaction Factor) pada 

masing-masing variabel bebasnya. Pedoman suatu regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai Tolerance < 0.10 atau 

sama dengan nilai VIF >10 (Ghozali, 2001:92) 

c. Uji heteroskesdastisitas 

Uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas dan 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskesdastisitas. 

Untuk mengetahui gejala heteroskesdasitas dilakukan dengan 

mengamati grafik scatter plot melalui SPSS. Model yang bebas dari 

heteroskesdasitas memiliki grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang 

menyebar diatas dan dibawah sumbu y. 

Selain itu, menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2001:108) 

pengujian heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan melalui program SPSS yaitu dengan 

meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Regresi yang tidak mengandung heteroskedastisitas akan terlihat dari  

nilai probabilitas diatas tingkat kepercayaan 5%. 
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3.6. Analisis regresi ganda 

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika 

yang dapat menunjukan hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 

Analisis regresi ganda dipergunakan untuk membuat model matematika 

antara X1 dan X2  secara bersama dengan y.  

Pengolahan data dilakukan melalui program SPSS (Statistical 

Product And Service Solution). Melalui program SPSS kegiatan pengolahan 

data dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus melibatkan pemakai dalam 

persoalan rumus – rumus statistik yang cukup rumit, karena rumus statistik 

tidak akan terlihat secara langsung. 

Bentuk umum rumus regresi dengan dua variabel bebas menurut 

sudjana (2005 :70) adalah :  Y = b0 + b1x1 + b2x2 

 dimana :  

 Y = profesionalisme guru 

b 0 = konstanta yang merupakan intersep garis antara x dengan y 

b 1 = koefisien perubah bebas X1 terhadap y 

b 2 = koefisien perubah bebas X2 terhadap y 

(sudjana, 2005 : 70) 

2. Uji hipotesis 

Pembuktian hipotesis dilakukan dengan : 
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1. Uji parsial (Uji t), yaitu untuk menguji kemaknaan koefisien regresi 

parsial digunakan uji t. Nilai thitung dapat ditentukan dengan formula 

sebagai berikut : 

21
2

r
nrt
−

−
=  

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya sampel (Sudjana, 2005:389) 

Kaidah pengambilan keputusan 

a. apabila ρvalue ≥ α (signifikansi 0,05) maka Ho diterima, Ha ditolak 

b. apabila ρvalue ≤ α (signifikansi 0,05) maka Ho ditolak, Ha diterima 

2.  Uji simultan (Uji F), yaitu untuk mengetahui sejauh mana variabel-

variabel  bebas digunakan, secara simultan mampu menjelaskan variabel 

terikat. Apabila hasil perhitungan ρvalue ≤ α (signifikansi 0,05) maka Ho 

ditolak, Ha diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel 

bebas dari model regresi linier berganda mampu menjelaskan variabel 

terikat. 

Uji simultan dapat dihitung dengan rumus : 

( )
( )( )1

1/
2

2

−−−
−

=
kNRt

kRF  

Keterangan : 

R2 = koefisien korelasi 

K = banyaknya variabel bebas 

N = Ukuran sample (sudjana, 2005:387)  
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Kaidah Pengambilan keputusan 

Hasil uji dari F hitung dikonsultasikan dengan F Tabel dengan Taraf 

signifikan 5% dengan keputusan sebagai berikut : 

a)   Jika nilai  tabelhitung FF >  maka 0H  ditolak                      

b) Jika nilai tabelhitung FF <  maka 0H  diterima 

3. Koefisien determinasi  

R2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh diberikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Semakin besar 

nilai R2, maka semakin besar sumbangannya terhadap variabel terikat. 

Keseluruhan R2 digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 

dan analisis regresi linier berganda. Jika R2 mendekati 1 (satu) maka dapat 

dikatakan model tersebut menerangkan variasi variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Sebaliknya jika R2 mendekati 0 (nol) maka makin lemah 

variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. 

r2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Semakin besar nilai 

r2 maka semakin besar sumbangannya terhadap variabel terikat. Untuk 

membantu mengukurnya digunakan program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian 

4.1.1 Visi dan misi SMA Negeri 1 Banjarnegara 

a. Visi : Teguh dalam Iman dan Taqwa, optimis dan Tangguh dalam 

menghadapi Tantangan, serta  unggul dalam prestasi dan 

mampu bersaing secara global. 

b. Misi :   

1. Mengembangkan delapan Standar Pendidikan Nasional menuju 

Sekolah bertaraf Internasional. 

2. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan sekolah-sekolah 

bertaraf Internasional. 

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sekolah Bertaraf 

internasional yang Cerdas, Beriman dan Bertakwa. 

4.1.2 Keadaan fisik dan lingkungan sekolah 

SMA N 1 Banjarnegara mempunyai luas tanah seluruhnya 

10.025 m2. Penggunaannya terdiri dari bangunan 3.448 m2, halaman taman 

4.410 m2, dan untuk lapangan olah raga seluas 1.176 m2. 

Identitas sekolah 

Nama sekolah SMA N 1 Banjarnegara dengan nomor statistik 

301030406001. Beralamat di jalan letjen Suprapto 93A Banjarnegara 
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dengan kode pos 53415. Alamat website http://www.sma1-bna.sch.id/, 

dengan email smansabara@yahoo.com. Status sekolah Negeri dengan 

akreditas “A”(AMAT BAIK) dengan nilai : 90,10 per  29 September 2007. 

4.1.3 Sejarah SMA N 1 Banjarnegara 

SMA Negeri 1 Banjarnegara yang didirikan pada tahun 1961 

merupakan sekolah tertua di Kabupaten Banjarnegara sehingga layak bila 

ada anggapan predikat barometernya pendidikan sekolah menengah.  Dan 

tidak disangsikan lagi bahwa SMA Negeri 1 Banjarnegara memperoleh 

kepercayaan besar untuk mendidik putra-putri terbaik Banjarnegara. 

Untuk saat ini SMA Negeri 1 Banjarnegara mampu menampung  

9 kelas pertahunnya dengan jumlah siswa 360 sehingga keseluruhan siswa 

sampai kelas XII kurang lebih 1080 siswa. Dengan mendasarkan 

pemikiran “Global Competetion” mulai tahun ini (2007) melakukan 

pembenahan dengan mengajukan program “ Rintisan Sekolah Berstandar 

Internasional”. Keikutsertan SMA pada program tersebut mendampak 

pada konsep pengembangan sekolah. Dengan kata lain perlu ada review 

tentang paradigma sekolah yang dianut. 

Konsekuensinya harus banyak dilakukan rancangan perubahan 

yang cukup mendasar pada skala prioritas untuk ikut berpartisipasi dalam 

persaingan Internasional.  Dengan tanpa bermaksud mengurangi makna 

mata pelajaran sosial, maka Hard Science harus lebih banyak mendapat 

kepedulian. Dalam kerangka tersebut sekolah mencoba merintis program 

Kelas Intensif yang dikelola dengan cara yang berbeda, 
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mempertimbangkan pelayanan siswa untuk menelurkan mutu tinggi yang 

dinginkan. 

Meskipun diakui oleh banyak kalangan di Banjarnegara kalau out 

put siswa sebagian besar meneruskan kuliah dan diterima di perguruan 

tinggi baik Negeri maupun Swasta, pada angka riil masih belum menjadi 

cermin cita-cita warga sekolah. Hal tersebut disebabkan sebaran out put 

siswa pada Perguruan Tinggi Berkualitas jumlahnya masih terbatas. 

Dengan menyadari potensi dan kekurangannya, SMA 1 Banjarnegara 

melakukan reorientasi pengembangan sekolah dengan mengedepankan 

profesionalismenya. Diharapkan dengan pasti prestasi-prestasi Nasional 

maupun Internasional bisa diraih. Dan perkembangan sekarang 

menunjukan ada kecenderungan ke arah itu. 

Dengan pemaparan tersebut di atas tersirat bahwa persaingan 

yang di hadapi SMA Negeri 1 Banjarnegara bukan lagi SMA-SMA yang 

ada di Kab. Banjarnegara tetapi siswa-siswa terbaik yang ada di Indonesia 

bahkan Internasional. Konsekuensi logisnya adalah pertama, SMA Negeri 

1 banjarnegara sangat memerlukan banyak dukungan dari masyarakat dan 

juga dari  pemerintah Kabupaten, dan kedua, SMA Negeri 1 Banjarnegara 

dalam manajerialnya tidak bisa disamakan dengan dengan sekolah sekitar. 

Dengan bertitik tolak pada pemikiran tersebut maka bentuk 

ragam pelayanan terhadap siswa dalam mengembangkan potensinya secara 

maksimal menjadi perhatian serius. Sekolah berwawasan khusus, program 

life skills, Sekolah Berstandar Internasional, Program Pengembangan Diri, 
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Integrasi Imtaq dan Iptek, Kurikulum KTSP disinergikan dengan 

Menejemen Berbasis Sekolah untuk memperoleh Output dan Outcome  

yang berkualitas. 

4.2 Deskripsi hasil penelitian 

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah, oleh karena itu 

penelitian dilakukan secara berurutan, bertujuan dan sistematis. Agar 

penelitian sebagaimana yang ditentukan, tepat pada waktunya dan hasilnya 

dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan persiapan penelitian. Dalam 

bab IV ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

analisis data berserta pembahasannya. Hasil penelitian ini diperoleh dari 

penelitian yang dilaksanakan pada seluruh guru SMA N 1 Banjarnegara. 

4.2.1 Analisis Deskriptif 

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui 

tentang tingkat kepemimpinan kepala sekolah, tuntutan sertifikasi guru, dan 

kompetensi guru SMA N 1 Banjarnegara. Dalam pendeskripsian ini terdapat 

lima kriteria penilaian jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam 

instrument. Dimana untuk jawaban terhadap item pertanyaan tersebut 

terdapat kriteria penilaian terhadap poin-poin jawaban yang ada. Adapun 

poin-poin jawaban tersebut untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah 

dan tuntutan sertifikasi guru adalah untuk jawaban SS dengan kriteria 

Selalu, S untuk Sering, K untuk Kadang-kadang, J untuk Jarang, TP untuk 

Tidak pernah.  Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan satu persatu dari 
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variabel yang ada. jumlah responden sebanyak 66 guru, namun dari angket 

yang tersebar jumlah angket yang kembali sebanyak 63 angket. 

4.2.1.1 Kepemimpinan kepala sekolah 

Variabel kepemimpinan kepala sekolah terdiri dari Indikator 

kepribadian,  pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, kemampuan 

berkomunikasi, kemampuan menetapkan dan melaksanakan program, 

motivator untuk dapat memahami tujuan organisasi, kemampuan mengambil 

keputusan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk variabel 

kepemimpinan kepala sekolah terangkum dalam Tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.1.Kepemimpinan kepala sekolah 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 13 20,63 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 39 61,90 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 8 12,70 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 3 4,77 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui jawaban 

responden tentang kepemimpinan kepala sekolah di SMA N 1 Banjarnegara 

bahwa sebanyak 13 responden atau 20,63%  menilai kepemimpinan kepala 

sekolah termasuk dalam kriteria sangat baik, sebanyak 39 responden menilai 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam kriteria baik, sebanyak 8 

responden atau 12,70% menilai bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam 

kriteria cukup baik, sebanyak 3 responden atau 4,77% menilai bahwa  
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kepemimpinan kepala sekolah dalam kriteria cukup baik. Dari 

keseluruhan responden tidak ada yang menilai bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah dalam kriteria tidak baik.  
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(Sumber : data diolah 2009) 

Gambar 4.1.Grafik kepemimpinan kepala sekolah 

 

Variabel kepemimpinan kepala sekolah dapat dirinci dari setiap 

Indikator yang terdiri dari Indikator Indikator kepribadian, pengetahuan 

terhadap tenaga kependidikan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

menetapkan dan melaksanakan program, motivator untuk dapat memahami 

tujuan organisasi, kemampuan mengambil keputusan. Hasil dari analisis 

deskripsi persentase per Indikator kepemimpinan kepala sekolah adalah 

sebagai berikut : 

4.2.1.1.1 Kepribadian  

Indikator kepribadian terdiri dari delapan pertanyaan yang 

mengungkap tentang kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin yang 

tercermin dalam sifat-sifat : jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani 
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mengambil keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil, teladan, mau 

menerima kritik dan saran. 

Tabel 4.2 Indikator kepribadian. 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 17 26,98 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 39 61,90 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 4 6,35 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 3 4,76 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dijelaskan kepribadian yang ada pada 

kepala sekolah yang menilai sangat baik sebanyak 17 responden atau 

26,98%, yang menilai baik sebanyak 39 responden atau 61,90%, yang 

menilai cukup baik sebanyak 4 responden atau 6,35%, yang menilai kurang 

baik sebanyak 3 responden  atau 4,76%, dan tidak ada responden yang 

menilai  tidak baik. 

4.2.1.1.2 Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 

Indikator pengetahuan terhadap tenaga kependidikan terdiri dari 

delapan pertanyaan yang mengungkap tentang pengetahuan kepala sekolah 

terhadap tenaga kependidikan yang tercermin dalam kemampunan 

memahami kondisi guru dan karyawan, memahami kondisi dan karakteristik 

peserta didik.  
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Tabel 4.3 Indikator pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 9 14,29 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 31 49,21 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 23 36,51 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
 (Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa pengetahuan kepala 

sekolah mengenai tenaga kependidikan yang menilai sangat baik sebanyak 9 

responden atau 14,29%, yang menilai baik sebanyak 31 responden atau 

49,21% responden, yang menilai kurang baik sebanyak 23 responden atau 

36,51 responden, dan tidak ada responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.1.3 Kemampuan berkomunikasi 

Indikator bekomunikasi terdiri dari empat per tanyaan yang 

tercermin dari kemampuan membina komunikasi dalam menjaga 

keharmonisan hubungan dengan  guru, dengan peserta didik, dengan orang 

tua siswa, dengan masyarakat lingkungan sekolah. 

Tabel 4.4 Indikator kemampuan berkomunikasi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 10 15,87 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 36 57,14 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 1 1,59 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 16 25,40 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 
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Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa kemampuan 

berkomunikasi kepala sekolah yang menilai sangat baik sebanyak 10 

responden atau 15,87%, yang menilai baik sebanyak 36 responden atau 

57,14%, yang menilai cukup baik sebanyak 1 responden atau 1,59%, yang 

menilai kurang baik sebanyak 16 responden atau 25,40%, dan tidak ada 

responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.1.4 Kemampuan menetapkan dan melaksanakan program 

Indikator kemampuan menetapkan dan melaksanakan program 

terdiri dari tiga  pertanyaan yang tercermin dari kemampuan merumuskan 

tujuan dari sekolah, kemampuan mendelegasikan wewenang dengan baik 

dan sesuai tujuan sekolah, kemampuan mengelola sumber daya dengan baik. 

Tabel 4.5 Indikator kemampuan menetapkan dan melaksanakan program 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 23 36,51 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 32 50,79 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 8 12,70 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Bersarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa kemampuan kepala 

sekolah dalam menetapkan dan melaksanakan program yang menilai sangat 

baik sebanyak 23 responden atau 36,51%, yang menilai baik sebanyak 32 

responden atau 50,79%, yang menilai kurang baik sebanyak 8 responden 

atau 12,70%, dan tidak ada responden yang menilai tidak baik. 
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4.2.1.1.5 Motivator untuk dapat memahami tujuan organisasi 

Indikator motivator untuk dapat memahami tujuan terdiri dari 2 

pertanyaan yang mengungkap tentang kemampuan kepala sekolah dalam 

memberikan motivasi kepada guru dalam meningkatkan profesonalitas guru, 

kemampuan kepala sekolah dalam menjadi mediator bila terjadi  

perselisihan diantara guru dan karyawan. 

Tabel 4.6 Indikator motivator untuk memahami tujuan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 14 22,22 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 30 47,62 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 19 30,16 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dijelaskan bahwa motivator untuk dapat 

memahami tujuan yang menilai sangat baik sebanyak 14 responden atau 

22,22%, yang menilai baik sebanyak 30 responden atau 47,62%, yang 

menilai kurang baik sebanyak 19 responden atau 30,16%, dan tidak ada 

responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.1.6 Kemampuan mengambil keputusan 

Indikator kemampuan mengambil keputusan terdiri dari dua 

pertanyaan kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan dengan 

cepat dan tepat, kemampuan dalam membagi tugas-tugas mengajar secara 

proporsional. 
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Tabel 4.7 Indikator kemampuan mengambil keputusan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 21 33,33 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 35 55,56 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 7 11,11 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa kemampuan kepala 

sekolah dalam mengambil keputusan yang menilai sangat baik sebanyak 21 

responden atau 33,33%, yang menilai baik sebanyak 35 responden atau 

55,56%, yang menilai kurang baik sebanyak 7 responden atau 11,11%, dan 

tidak ada responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.2 Tuntutan sertifikasi guru 

Variabel tuntutan sertifikasi guru terdiri dari Indikator kualifikasi 

akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman belajar, perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan, prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman 

organisasi dibidang kependidikan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

persentase untuk variabel tuntutan sertifikasi guru  terangkum dalam Tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.8 Indikator tuntutan sertifikasi guru 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 24 38,10 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 26 41,27 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 6 9,52 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 7 11,11 
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5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 
Jumlah  63 100 

(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.8 mengenai hasil penelitian dapat diketahui 

jawaban responden tentang tuntutan sertifikasi guru di SMA N 1 

Banjarnegara bahwa sebanyak 24 responden atau 38,10% menjawab bahwa 

tuntutan sertifikasi termasuk dalam kategori sangat baik, sebanyak 26 

responden atau 41,27% menjawab bahwa tuntutan sertifikasi guru termasuk 

dalam kriteria baik, sebanyak 6 responden atau 9,52% menjawab bahwa 

tuntutan sertifikasi guru termasuk dalam kriteria cukup baik, sebanyak 7 

responden atau 11,11% menjawab bahwa tuntutan sertifikasi guru termasuk 

dalam kriteria kurang baik. 
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(Sumber : data diolah 2009) 

Gambar 4.2. Grafik Tuntutan sertifikasi guru 

 

Sedangkan dari variabel tuntutan sertikasi dapat dirinci dari setiap 

Indikator yang terdiri dari Indikator kualifikasi akademik, pendidikan dan 

pelatihan, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan 
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penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Hasil analisis per 

Indikator tuntutan sertifikasi guru sebagai berikut : 

4.2.1.2.1 Kualifikasi akademik 

Indikator kualifikasi akademik terdiri dari satu pertanyaan yang 

mengungkap tentang motivasi bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi 

akademiknya setelah adanya tuntutan sertifikasi 

Tabel 4.9 Indikator kualifikasi akademik 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 43 68,25 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 16 25,40 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 2 3,17 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 2 3,17 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa kualifikasi akademik 

yang menilai sangat baik sebanyak 43 responden atau 68,25%, yang menilai 

baik sebanyak 16 responden atau 25,40%, yang menilai kurang baik 

sebanyak 2 responden atau 3,17%, yang menilai tidak baik 2 responden atau 

3,17%, dan tidak ada responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.2.2 Pendidikan dan pelatihan 

Indikator pendidikan dan pelatihan terdiri dari dua pertanyaan yang 

mengungkap tentang upaya yang dilakukan guru dalam mendapatkan 

program pendidikan dan pelatihan 
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Tabel 4.10 Indikator pendidikan dan pelatihan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 40 63,49 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 17 26,98 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 6 9,52 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa pendidikan dan 

pelatihan yang menilai sangat baik sebanyak 40 responden atau 63,49%, 

yang menilai baik sebanyak 17 responden atau 26,98%, yang menilai kurang 

baik sebanyak 6 responden atau 9,52%, dan tidak ada yang responden yang 

menilai tidak baik. 

4.2.1.2.3 Pengalaman belajar 

Indikator pengalaman belajar terdiri dari satu pertanyaan yang 

mengungkap pengalaman mengajar yang dimiliki oleh guru. 

Tabel 4.11 Indikator pengalaman belajar 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 43 68,25 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 16 25,40 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 4 6,35 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa pengalaman belajar 

yang menilai sangat baik sebanyak 43 responden atau 68,25%, yang menilai 

baik sebanyak 16 responden atau 25,40%, yang menilai kurang baik 
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sebanyak 4 responden atau 6,35%, dan tidak ada responden yang menilai 

tidak baik. 

4.2.1.2.4 Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

Indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran terdiri dari tiga 

pertanyaan yang mengungkap tentang guru dalam mempersiapkan 

perencanaan pembelajaran yang adas secara sistematis, melaksanaan 

pembelajaran dengan terlampauinya semua tahapan pembelajaran dan 

terlaksana secara sistematis. 

Tabel 4.12 Indikator perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 33 52,38 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 23 36,51 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 2 3,17 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 5 7,94 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang menilai sangat baik sebanyak 33 responden 

atau 52,38%, yang menilai baik sebanyak 23 responden atau 36,51%, yang 

menilai cukup baik sebanyak 2 responden atau 3,17%, yang menilai kurang 

baik sebanyak 5 responden atau 7,94%, dan tidak ada responden yang 

menilai tidak baik. 

4.2.1.2.5 Penilaian dari atasan 

Indikator penilaian dari atasan terdiri dari dua pertanyaan yang 

mengungkap tentang adanya penilaian dari atasan ataupun dari pengawas. 
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Tabel 4.13 Indikator penilaian dari atasan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 27 42,86 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 28 44,44 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 7 11,11 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 1 1,59 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa penilaian dari atasan 

yang menilai sangat baik sebanyak 27 responden atau 42,86%, yang menilai 

baik sebanyak 28 responden atau 44,44%, yang  menilai kurang baik 

sebanyak 7 responden atau 11,11%, dan yang menilai tidak baik sebanyak 1 

responden atau 1,59%. 

4.2.1.2.6 Prestasi akademik 

Indikator prestasi akademik terdiri satu pertanyaan yang 

mengungkap tentang prestasi dibidang akademik yang diperoleh guru yang 

menunjang pengembangan karir. 

Tabel 4.14 Indikator prestasi akademik 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 12 19,05 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 12 19,05 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 25 39,68 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 14 22,22 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa prestasi akademik 

yang menilai sangat baik sebanyak 12 responden atau 19,05%, yang menilai 
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baik sebanyak 12 responden atau 19,05%, yang menilai kurang baik 

sebanyak 25 responden atau 39,68%, yang menilai tidak baik sebanyak 14 

responden atau 22,22%. 

4.2.1.2.7 Karya pengembangan profesi 

Indikator pengembangan profesi terdiri dari satu pertanyaan yang 

mengungkap tentang penargetan guru dalam mengembangkan profesinya 

secara bertahap. 

Tabel 4.15 Indikator pengembangan profesi 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 23 36,51 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 17 26,98 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 22 34,92 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 1 1,59 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa pengembangan 

profesi yang menilai sangat baik sebanyak 23 responden atau 36,51%, yang 

menilai baik sebanyak 17 responden atau 26,98%, yang menilai kurang baik 

sebanyak 22 responden atau 34,92 responden, yang menilai tidak baik 

sebanyak 1 atau 1,59 responden. 

4.2.1.2.8 Keikutsertaan dalam forum ilmiah 

Indikator keikutsertaan dalam forum ilmiah terdiri dari satu 

pertanyaan yang mengungkap tentang keikutsertaan guru dalam forum 

ilmiah baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. 
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Tabel 4.16 Indikator keikutsertaan dalam forum ilmiah 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 10 15,87 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 25 39,68 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 23 36,51 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 5 7,94 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dijelaskan bahwa keikutsertaan dalam 

forum ilmiah yang menilai sangat baik sebanyak 10 responden atau 15,87%, 

yang menilai baik sebanyak 25 responden atau 39,68%, yang menilai kurang 

baik sebanyak 23  responden atau 36,51%, yang menilai tidak baik sebanyak 

5 responden atau 7,94%. 

4.2.1.2.9 Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial 

Indikator pengalaman organisasi bidang kependidikan dan sosial 

terdiri dari dua soal yang mengungkap tentang pengalaman organisasi di 

bidang kependidikan dan sosial yang dimiliki oleh guru. 

Tabel 4.17 Indikator pengalaman organisasi bidang kependidikan dan sosial 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 13 20,63 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 28 44,44 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 21 33,33 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 1 1,59 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat dijelaskan bahwa pengalaman 

organisasi dibidang kependidikan dan sosial yang menilai sangat baik 

sebanyak 13 responden atau 20,63%, yang menilai baik sebanyak 28 
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responden atau 44,44%, yang menilai kurang baik sebanyak 21 responden 

atau 33,33%, yang menilai tidak baik sebanyak 1 responden atau 1,59%. 

4.2.1.2.10 Penghargaan relevan bidang pendidikan 

Indikator penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

terdiri dari satu pertanyaan yang mengungkap tentang penghargaan yang 

diperoleh guru yang relevan dengan bidang pendidikan. 

Tabel 4.18  Indikator penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 9 14,29 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 19 30,16 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 0 0,00 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 27 42,86 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 8 12,70 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.18 dapat dijelaskan bahwa penghargaan yang 

relevan dengan bidang pendidikan yang menilai sangat baik sebanyak 9 

responden atau 14,29%, yang menilai baik sebanyak 19 responden atau 

30,16%, yang menilai kurang baik sebanyak 27 responden atau 42,86%, dan 

yang  menilai tidak baik sebanyak 8 responden atau 12,70%. 

4.2.1.3 Kompetensi guru 

Variabel kompetensi guru terdiri dari Indikator kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesionalitas. Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase untuk 

variabel kompetensi guru SMA N 1 Banjarnegara terangkum dalam Tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 Indikator kompetensi guru 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 46 73,02 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 16 25,40 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 1 1,59 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 0 0,00 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

 

Berdasarkan Tabel 4.19 mengenai hasil penelitian dapat diketahui 

jawaban responden tentang kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara 

menjelaskan sebanyak 46 responden atau 73,02% menilai bahwa kompetensi 

guru dalam kriteria sangat baik, yang menilai baik sebanyak 16 responden 

atau 25,40%, yang menilai cukup baik sebanyak 1 responden atau 1,59%, 

dan tidak responden yang menilai kurang baik maupun tidak baik.  

 
(Sumber : data diolah 2009) 

Gambar 4.3.Grafik kompetensi guru 
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Sedangkan dalam variabel kompetensi guru dapat dirinci dari setiap 

Indikator yang terdiri dari Indikator kompetensi pedagogic, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi professional. Hasil analisis 

deskriptif persentase per Indikator kompensi guru adalah sebagai berikut : 

4.2.1.3.1 Kompetensi pedagogik 

Indikator kompetensi pedagogik terdiri dari 11 item pertanyaan yang 

mengungkap tentang kompetensi guru dalam menguasai karakteristik 

peserta didik, teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran, kemampuan 

mengembangkan kurikulum, menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik, pemanfaatan tekhnologi, fasilitator pengembangan potensi peserta 

didik, pembinaan komunikasi dengan peserta didik, menyelenggarakan 

evaluasi, dan guru dalam melakukan tindakan reflektif  untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Tabel 4.20 Indikator kompetensi pedagogik 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 37 58,73 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 23 36,51 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 2 3,17 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 1 1,59 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dijelaskan bahwa kompetensi 

pedagogik, sebanyak 37 responden atau 58,73% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, sebanyak 23 responden atau 36,51% termasuk dalam kriteria 

baik, sebanyak 2 responden atau 3,17%  termasuk dalam kriteria cukup baik, 
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sebanyak 1 responden atau 1,59% termasuk dalam kriteria kurang baik dan 

tidak ada responden yang menilai tidak baik. 

4.2.1.3.2 Kompetensi kepribadian 

Indikator kompetensi kepribadian terdiri dari lima pertanyaan yang 

mengungkap  tentang tindakan guru dalam acuan norma, guru sebagai 

teladan, guru pribadi yang berwibawa, menampilkan etos kerja yang mandiri 

dan menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

Tabel 4.21 Indikator kompetensi kepribadian 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 43 68,25 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 17 26,98 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 3 4,76 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 0 0,00 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.20 dapat dijelaskan bahwa kompetensi 

kepribadian, sebanyak 43 responden atau 68,25% termasuk dalam kriteria 

sangat banyak, sebanyak 17 responden atau 26,98% termasuk dalam kriteria 

baik, sebanyak 3 responden atau 4,76% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

dan tidak ada responden yang menilai kurang baik maupun tidak baik. 

4.2.1.3.3 Kompetensi sosial 

Indikator kompetensi sosial terdiri dari empat pertanyaan yang 

mengungkap tentang tindakan kompetensi guru dalam kehidupan sosial, 

komunikasi guru dalam menjaga keharmonisan ruang lingkup intern dan 

ekstrn sekolah serta adaptasi guru ditempat bertugas. 



83 

 

Tabel 4.22 Indikator kompetensi sosial 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 47 74,60 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 11 17,46 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 5 7,94 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 0 0,00 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 

Berdasarkan Tabel 4.22 dapat dijelaskan bahwa kompetensi sosial, 

sebanyak 47 responden atau 74,60% termasuk dalam kriteria sangat baik, 

 sebanyak 11 responden atau 11,46% termasuk dalam kriteria baik, sebanyak 

5 responden atau 7,94% termasuk dalam kriteria cukup baik. Dan tidak ada 

responden yang menilai kurang baik atau tidak baik. 

4.2.1.3.4 Kompetensi professional 

Indikator kompetensi professional terdiri dari sembilan pertanyaan 

yang mengungkap tentang guru dalam menguasai materi, pemahaman 

struktur ilmu, penguasaan  konsep, pemahaman pola pikir keilmuan, 

penguasaan standar kompetensi, kompetensi dasar, pengembangan materi 

pembelajaran, pengembangan keprofesionalan, pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri. 

Tabel 4.23 Indikator kompetensi professional 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84%< % Skor ≤100% Sangat baik 40 63,49 
2 68%<% Skor  ≤84% Baik 21 33,33 
3 52%<% Skor ≤68% Cukup baik 1 1,59 
4 36%< % Skor ≤52% Kurang baik 1 1,59 
5 20%< % Skor ≤36% Tidak baik 0 0,00 

Jumlah  63 100 
(Sumber : data diolah 2009) 



84 

 

Berdasarkan Tabel 4.23 dapat dijelaskan bahwa kompetensi 

professional, sebanyak 40 responden atau 63,49% termasuk dalam kriteria 

sangat baik, sebanyak 21 responden atau 33,33% termasuk dalam kriteria 

baik, sebanyak 1 responden atau 1,59% termasuk dalam kriteria cukup baik, 

sebanyak 1 responden atau 1,59% termasuk dalam kriteria kurang baik, dan 

tidak ada responden yang menilai tidak baik. 

 

4.3 Uji hipotesis 

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh persepsi guru mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutans sertifikasi guru terhadap 

kompetensi guru dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi  yang 

meliputi uji parsial dan uji simultan. Sebagai prasyaratnya dilakukan uji 

kenormalan data, uji multikolinieritas, dan uji heterskedasitas. Setelah 

memenuhi ketiga asumsi klasik tersebut yakni berdistribusi normal, tidak 

mengandung multikolinieritas dan tidak mengandung heteroskedasitas, 

maka penggunaan analisis regresi lebih efektif untuk menyatakan pengaruh 

persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan 

sertifikasi guru terhadap kompetensi guru. 

4.3.1 Uji asumsi klasik 

4.3.1.1 Uji normalitas data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal(Ghozali, 

2001:110). Model regresi yang baik adalah yang memilki distribusi 
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normal/mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik, jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. 
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Gambar 4.4. Hasil uji normalitas data 

 

Berdasarkan grafik normal P-P plot, terlihat titik menyebar disekitar 

garis diagonal, serta penebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka 

dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai untuk memprediksi 

kompetensi guru berdasar masukan variabel independennya. 

Pengujian normalitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan 

kolmogorof-smirnov test yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel berikut. 
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Tabel 4.24 pengujian normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
Unstandardized 

Residual 
N 63
Normal Parameters(a,b) Mean .7412014
  Std. Deviation .66464993
Most Extreme Differences Absolute .190
  Positive .190
  Negative -.136
Kolmogorov-Smirnov Z 1.108

Asymp. Sig. (2-tailed) .121
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 

 
Terlihat dari pengujian diatas, dapat diperoleh nilai signifikan uji 

kolmogorof-smirnov sebesar 1,108 pada p-value 0,121 > 0,05 yang berarti 

bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal pada taraf signifikansi 

5%. 

4.3.1.2 Uji multikolenieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi secara sempurna 

antar variabel bebas(independent) (Ghozali, 2001:91). Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya penyimpangan 

multikolenieritas dalam suatu persamaan regresi adalah dengan melihat nilai 

VIF dan toleransi pada suatu model regresi. Suatu model regresi yang tidak 

terjadi gejala multikolenieritas jika memiliki nilai toleransi kurang dari 1 
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dan nilai variance inflation factor (VIF) antara 1 sampai 10. Berikut 

disajikan nilai VIF dan nilai toleransi yang diperoleh dalam model. 

Tabel 4.25  Hasil uji multikolinieritas 

 Coefficients(a) 
 

  Model 
  1 

  
(Constant

) X1 X2 
Unstandardized 
Coefficients 

B 
34.507 .369 .941

  Std. Error 7.501 .088 .115
Standardized 
Coefficients 

Beta 
 .329 .641

t 4.600 4.186 8.147
Sig. .000 .001 .000
Correlations Zero-order  .583 .771
  Partial  .475 .725
  Part  .303 .589
Collinearity 
Statistics 

Tolerance 
 .844 .844

  VIF  1.185 1.185
a  Dependent Variabel: Y 

 
Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan program SPSS 

pada Tabel diatas diperoleh besarnya nilai toleransi kurang dari 1 dan nilai 

VIF lebih besar dari 1 dan kurang dari 10  untuk semua variabel bebas. 

4.3.1.3 Uji heteroskedasitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamat ke 

pengamat yang lain (Ghozali, 2001:105). Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya problem 



88 

 

heteroskedastisitas pada model regresi dapat dideteksi dengan melihat ada 

atau tidaknya pola tertentu yang teratur  pada grafik scatterplot serta titik-

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan 

grafik scatterplot pada gambar 4.5 menunjukan bahwa tidak ditemukan pola 

tertentu yang teratur dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol 

sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedatisitas pada model regresi. 
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Gambar 4.5. hasil uji heteroskedastisitas 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik di atas dapat diambil simpulan 

bahwa model regresi berdistribusi normal, tidak mengandung 

multikolenieritas dan tidak mengandung heteroskedastisitas, sehingga 

analisis regresi ganda untuk menyatakan pengaruh persepsi guru mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap 

kompetensi guru dapat digunakan. 

Selain itu, menurut Gujarati (dalam Ghozali, 2001:108) pengujian 

heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser 
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yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Hasil Uji Glejser dapat dilihat dari tabel berikut : 

Tabel 4.26  Hasil uji Glejser 

 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B 
Std. 

Error Beta 
1 (Consta

nt) 
14.170 4.830  2.934 .005

X1 -.042 .057 -.102 -.748 .458
X2 -.103 .074 -.189 -1.391 .169

a  Dependent Variable: |e| 
dari hasil pengujian diatas menunjukan bahwa tidak ada satupun 

variabel independent yang signifikan secara statistic mempengaruhi variabel 

dependen nilai absolute Ut (AbsoUt). Hal ini terlihat jelas dari probabilitas 

signifikansinya yaitu X1 sebesar 0,458 dan X2 sebesar 0,169 diatas tingkat 

kepercayaan 5%. 

4.3.2 Pengujian hipotesis secara parsial (uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh dari masing-masing variabel bebas yaitu persepsi guru 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan tuntutan sertifikasi guru 

(X2) terhadap kompetensi guru (Y). Berdasarkan analisis dengan 

menggunakan program komputasi SPSS for windows relasee 12 diperoleh 

hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.27. Hasil uji parsial 

 Coefficients(a) 
 

  Model 
  1 
  (Constant) X1 X2 
Unstandardized 
Coefficients 

B 34.507 .369 .941

  Std. Error 7.501 .088 .115
Standardized 
Coefficients 

Beta  .329 .641

t 4.600 4.186 8.147
Sig. .000 .001 .000
Correlations Zero-order  .583 .771
  Partial  .475 .725
  Part  .303 .589
Collinearity 
Statistics 

Tolerance  .844 .844

  VIF  1.185 1.185
a  Dependent Variabel: Y 

 
Dari Tabel 4.27 diatas menunjukan koefisien untuk variabel 

kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0,369 diuji kebermaknaannya 

diperoleh thitung = 4,186 dengan probabilitas = 0,01 < 0,05, sehingga Ho 

ditolak yang berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru diterima. Hasil 

pengujian diperoleh koefisien untuk variabel tuntutan sertifikasi guru 

sebesar 0,941 dan diuji kebermaknaannya diperoleh thitung = 8,147 dengan 

probabilitas 0,00 < 0,05, sehingga Ho ditolak yang berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara tuntutans sertifikasi guru 

terhadap kompetensi guru diterima. Dari ananlisis diatas diperoleh model 

regresi sebagai berikut : 
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 Y= 34,507 + 0,369(X1) + (0,941X2) 

 persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 34,507 

Jika skor variabel persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah dan tuntutan sertifikasi guru = 0, maka kompetensi guru akan  

menjadi sebesar 34,507. 

2. Koefisien X1 = 0,369 

Jika skor persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah 

mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) sementara tuntutan sertifkasi guru 

dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan skor kompetensi guru 

sebesar 0,369. 

3. Koefisien X2 = 0,941 

Jika skor tuntutan sertifikasi meningkat 1 (satu) sementara persepsi 

guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah dianggap tetap, maka akan 

menyebabkan kenaikan skor kompetensi guru  menjadi 0,941. 

4.3.3 Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi 

guru terhadap kompetensi guru secara parsial 

Besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 

terikat dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi secara parsial (r2) 

dari masing-masing variabel tersebut. Dengan demikian besarnya pengaruh 

persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi 

guru adalah 22,6% dan besarnya pengaruh tuntutan sertifikasi guru terhadap 

kompetensi guru adalah 52,6%. Hal ini berarti bahwa variabel tuntutan 
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sertifikasi guru memberikan pengaruh lebih besar terhadap kompetensi guru 

dibandingkan dengan persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah. 

4.3.4 Pengujian secara simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan dengan analisis varians untuk 

regresi dengan bantuan komputer program SPSS for windows relase 12 

diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.28. Hasil uji simultan 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5720.321 2 2860.160 65.709 .000(a)
  Residual 2611.679 60 43.528    
  Total 8332.000 62      

a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variabel: Y 

 
pada Tabel diatas, diperoleh nilai Fhitung = 65,709 dengan probabilitas 

= 0,000 < 0,005, sehingga Ho ditolak yang berarti hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh positif antara kepemimpinan kepala sekolah dan 

tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru diterima. 

4.3.5 Kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi 

guru terhadap kompetensi guru secara simultan 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap 

kompetensi guru secara simultan digunakan koefisien determinasi (R2). 
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Tabel 4.29. Tabel koefisien determinasi 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .829(a) .687 .676 6.59757 2.232
a  Predictors: (Constant), X2, X1 
b  Dependent Variabel: Y 

 
      Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.29 diatas diperoleh harga R2 

sebesar 0,687. Dengan demikian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah dan tuntutan sertifikasi guru secara bersama-sama mempengaruhi 

kompetensi guru sebesar 68,70% dan sisanya 31,30% kompetensi guru 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini.                                                 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi 

terhadap kompetensi guru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama 

kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi berpengaruh terhadap 

kompetensi guru. Hal ini berarti bahwa semakin baik persepsi guru 

mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru, maka 

akan semakin baik pula kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara dan 

sebaliknya semakin buruk persepsi guru mengenai kepemimpinan kepala 

sekolah dan tuntutan sertifikasi guru, maka akan semakin buruk pula 

kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara. Hal tersebut didukung oleh 

akadum (1999) yang mengatakan bahwa kompetensi guru yang didalamnya 

terdapat kompetensi guru dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan guru dan 
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kurangnya motivasi guru untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dengan 

tersertifikasinya guru maka kesejahteraan mereka akan meningkat karena 

akan memperoleh tunjangan 100% dari gaji pokok. Sedangkan guru akan 

lebih meningkatkan kualitasnya melalui peran kepala sekolah sebagai leader 

yang akan memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerjanya melalui 

penataran-penataran atau pun pelatihan-pelatihan dalam rangka 

meningkatkan kompetensinya. 

Besarnya kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dan tuntutan 

sertifikasi terhadap kompetensi guru sebesar 68,70%, kepala sekolah dan 

tuntutan sertifikasi merupakan faktor yang saling berkesinambungan, sebab 

kepala sekolah akan memotivasi bawahannya untuk meningkatkan 

kompetensinnya dengan begitu mereka akan mendapatkan sertifikasi dan 

keduanya memberikan kontribusi nyata terhadap kompetensi mereka sebagai 

seorang guru. 

Seorang guru cenderung tunduk pada kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga segala sesuatu yang dilaksanakan oleh 

guru harus mengacu pada kebijakan-kebijakan dari kepala sekolah, selain itu 

apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijkan 

tersebut kepala sekolah berhak untuk menegur ataupun memberikan 

peringatan. Dengan demikian nampaklah bahwa efektifitas kepemimpinan 

kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru ikut menentukan tinggi 

rendahnya kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara. 
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Berdasarkan analisis deskriptif mengenai kompetensi guru di SMA 

N 1 Banjarnegara diperoleh hasil sebesar 73,02% kompetensi guru dalam 

kategori sangat baik. Hal ini berarti semua guru di SMA N 1 Banjarnegara 

memiliki kemampuan pedagogik ,kepribadian, sosial, kompetensi 

profesional yang baik. 

Kompetensi pedagogik membuktikan bahwa dalam melaksanakan 

pembelajaran para guru di SMA N 1 Banjarnegara menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga dapat meyelenggarakan 

pembelajaran yang mendidik. Pemanfaatan teknologi dalam  pembelajaran 

juga diterapkan sebagai upaya variasi dalam pembelajaran sehingga peserta 

didik menjadi tertarik terhadap materi yang diberikan. Guru juga 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui berbagai ekstra 

kurikuler diantaranya adalah KIR (Karya Ilmiah Remaja), juga ektra mata 

pelajaran yang lain yang digunakan sebagai persiapan ketika ada olimpiade 

atau lomba mata pelajaran tingkat daerah. Dalam  penelitian ini kompetensi 

pedagogik yang dimiliki guru adalah sebesar 58,73% dengan kriteria sangat 

baik. 

Kompetensi kepribadian yang dimiliki oleh guru dalam proses 

belajar mengajar,  menunjukan bahwa hampir semua guru menampilkan 

sebagai sosok guru yang dapat dijadikan teladan, berwibawa. Guru dalam 

menjalankan tugasnya menunjukan sebagai etos kerja yang mandiri sebagai 

bukti kebanggaan sebagai seorang guru. Dalam  penelitian ini kompetensi 
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pedagogik yang dimiliki guru adalah sebesar 68,25%% dengan kriteria 

sangat baik. 

Kompetensi sosial yang dimiliki oleh guru dalam pembelajaran 

mengedepankan komunikasi multi arah dengan siswa. Mereka  juga 

melaksanakan tuganya dengan menjalin komunikasi dengan sesama guru. 

Komunikasi dengan siswa sangat diperlukan sebagai idikasi sejauh mana 

meteri yang diberikan dapat diserap dan mengetahui materi mana yang 

belum dipahami. Dengan komunikasi sesama guru maka perkembangan 

siswa yang lambat dan yang memliki kemampuang tinggi perlu mendapat 

perhatian khusus agar prestasinya dapat diarahkan dengan maksimal. Dalam  

penelitian ini kompetensi pedagogik yang dimiliki guru adalah sebesar 

74,60% dengan kriteria sangat baik. 

Kompetensi profesional menunjukan bahwa guru di SMA N 1 

Banjarnegara dalam pembelajarannya telah menguasai materi pelajaran dan 

memahami struktur ilmu sehingga dalam penyampainnya kepada peserta 

didik dapat mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. Mampu untuk mengembangkan materi dengan 

kreatif serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran merupakan 

komitmen dari guru SMA N 1 Banjarnegara untuk meningkatkan 

kualitasnya sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dalam  penelitian ini 

kompetensi pedagogik yang dimiliki guru adalah sebesar 63,49% dengan 

kriteria sangat baik. 
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4.4.2 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kompetensi guru 

Hasil analisis data menunjukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap kompetensi guru yaitu sebesar  22,6%. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan menghasilkan kompetensi 

guru yang baik pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa (2003:98) 

yang mengatakan bahwa fungsi kepala sekolah adalah sebagai leader yang 

harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan 

kemampuan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan 

mendelegasikan tugas Dengan dijalankannya fungsi kepala sekolah secara 

maksimal maka hal ini tentunya akan meningkatkan kompetensi guru. 

Kepemimpinan kepala sekolah di SMA N 1 Banjarnegara dalam 

kriteria baik, namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi merujuk 

pada hasil deskriptif vaiabel kepemimpinan kepala sekolah, meskipun 

mayoritas dalam kriteria baik. 

Kepribadian kepala sekolah yang baik akan memberikan efek yang b 

aik pula  terhadap kepribadian guru. Kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin akan dijadikan panutan dalam berperilaku, tidak hanya bagi guru 

namun juga berlaku untuk seluruh warga sekolah. Dalam penelitian ini 

kepribadian kepala sekolah sebesar 61,90% dalam kriteria baik. 

Pengetahuan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan akan 

membantu kepala sekolah dalam mengorganisasikan kepentingan sekolah 

khususnya yang berkaitan dengan guru. Dengan demikian guru akan lebih 

merasa nyaman dalam bekerja karena dapat mempercayakan hal-hal yang 
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dibutuhkannya kepada kepala sekolah. Dalam penelitian ini pengetahuan 

kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan sebesar 49,21% dalam kriteria 

baik, namun sebesar 36,51% dalam kriteria kurang baik hal ini dapat 

menjadi perhatian dan koreksi bagi kepala sekolah untuk lebih 

memperhatikan tenaga didiknya. 

Kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi akan 

memudahkannya dalam menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil. 

Dengan komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah maka 

kecenderungan salah pengertian dapat dihindarkan. Hal ini tentunya akan 

mempercepat tercapainya tujuan program yang telah ditentukan. Dalam 

penelitian ini kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi sebesar 

57,14% dalam kriteria baik, namun sebesar 25,49% dalam kriteria kurang 

baik. hal ini dapat dijadikan koreksi kepala sekolah untuk dapat 

meningkatkan komunikasinya. 

Kemampuan kepala sekolah dalam menentapkan dan melaksanakan 

program akan berdampak pada keselarasan kebijakan-kebijakan yang 

diambil demi kemajuan sekolah. Dengan keselarasan tersebut maka guru 

akan lebih termotivasi untuk dapat bekerjasama secara aktif untuk 

mewujudkan program-program yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini 

kemampuan kepala sekolah untuk menetapkan dan melaksanakan program 

sebesar 50,79% dalam kriteria baik. 

Kemampuan kepala sekolah dalam memotivasi bawahan sangat 

diperlukan agar para guru lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. 
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Dalam penelitian ini kemampuan kepala sekolah untuk  memotivasi guru 

sebesar 47,62% dalam kriteria baik, namun sebesar 30,16% dengan kriteria 

kurang baik hal ini juga perlu mendapat perhatian agar kinerja guru lebih 

optomal. 

Kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan terutama 

yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan guru akan berdampak 

langsung terhadap kompetensi guru. Kebijakan kepala sekolah yang baik 

tentunya tidak akan mengabaikan kepentingan guru, hal ini akan lebih 

meningkatkan kesungguhan guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam 

penelitan ini kemampuan kepala sekolah dalam mengambil keputusan 

sebesar 55,56%. 

4.4.3 Pengaruh tuntutan sertifikasi terhadap kompetensi guru 

Disamping kepemimpinan kepala sekolah, tuntutan sertifikasi juga 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kompetensi guru. Kontribusi 

tuntutan sertifikasi terhadap kompetensi guru sebesar 52,60% , hal ini 

menunjukan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 

guru. Dengan adanya tuntutan sertifikasi maka kompetensi guru juga akan 

semakin baik. Sertifikasi akan meningkatkan kesejahteraan guru, oleh 

karena itu guru akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. 

Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi guru dalam rangka 

sertifikasi memotivasi guru untuk terus meningkatkan kualifikasi 

akademiknya agar dapat bersaing sebagai guru yang profesional. Semakin 

tinggi jenjang pendidikannya maka hal itu akan berdampak pada kualitas 
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mengajar seseorang guru. Dalam penelitian ini motivasi guru untuk 

meningkatkan akademiknya sangat baik yaitu sebesar 68,25%. 

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan guru akan membantu guru 

untuk lebih meningkatkan kompetensi-kompetensi yang dimilikinya. 

Dengan ini wawasan serta teknik maupun ketrampilan dalam memberikan 

materi akan bertambah, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan 

merangsang peserta didik untuk terus belajar. Tingkat motivasi guru untuk 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan  dalam penelitian ini sangat baik 

yaitu sebesar 63,49%. 

Pengalaman belajar yang didapatkan merupakan ilmu yang sangat 

berperan dalam kompetensi guru. Guru yang memiliki jam terbang tinggi 

dalam mengajar akan lebih efektif dan efisien dalam mengelola 

pembelajaran. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki maka akan 

berdampak pada kualitas mengajar seseorang yang akan semakin baik. 

Dalam penelitan ini motivasi guru  untuk selalu mendapatkan pengalaman 

belajar sangat baik yaitu sebesar 68,25%. 

Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru secara baik dan benar akan memudahkannya untuk mentranformasikan 

ilmu pengetahuan yang dimilikinya kepada siswa. Dengan demikian siswa 

akan lebih paham secara benar akan materi yang diajarkan. Hal ini tentunya 

akan berdampak pada tingginya kompetensi guru yang bersangkutan. Dalam 

penelitian ini motivasi guru untuk selalu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sangat baik yaitu sebesar 52,38%. 
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Penilaian dari atasan memiliki tujuan untuk mengontrol kemampuan 

guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan penilaian tersebut dapat dinilai 

berbagai tingkat kompetensi yang dimiliki oleh guru, baik itu kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, maupun kompetensi 

profesional. Dengan demikian secara langsung dapat diarahkan untuk 

peningkatan kompetensi agar lebih mampu bersaing didunia pendidikan. 

Dalam penelitian ini penilaian dari atasan dalam kriteria baik yaitu sebesar 

44,44%. 

Prestasi akademik yang dimiliki oleh guru dapat mencerminkan 

tingkat kualitas profesional guru yang bersangkutan. Semakin banyak 

prestasi akademik yang didapatkan maka apresiasi masyarakat terhadap 

kompetensi guru bersangkutan akan semakin baik. Dalam penelitian ini 

prestasi akademik kurang mendapat perhatian yaitu sebesar 39,68% dengan 

kriteria kurang baik. 

Karya pengembangan profesi lebih menitik berarkan pada karya 

yang bersifat pendidikan dan berkaitan dengan spesifikasi keahlian guru 

yang bersangkutan. Dengan demikian guru akan lebih tertantang untuk lebih 

banyak berbuat demi kemajuan dirinya dan juga dunia pendidikan  pada 

umumnya. Dalam penelitian ini karya pengembangan profesi kurang 

mendapat perhatian yaitu sebesar 36,51% menyatakan sangat baik dan 

34,92% menyatakan kurang baik. 

Keikutsertaan dalam forum ilmiah akan membantu guru untuk lebih 

meningkatkan kompetensi sosialnya dan dapat mendukung peningkatan-
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peningkatan kompetensi-kompetensi yang lain. Hal ini disebabkan karena 

dengan keikutsertaannya, maka ia akan mendapatkan tanggung jawab 

tambahan yang menuntutnya untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar 

terdapat keselarasan anatar tugas utama sebagai seorang guru dan sebagai 

pengembang pendidikan. Dalam penelitian ini keikutsertaan dalam forum 

ilmiah sebesar 44,44% dengan kritria baik, namun hal ini juga patut untuk 

mendapat perhatian karena 33,33% menyatakan kurang baik. 

Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial yaitu 

pengamalan guru menjadi pengurus dan bukan hanya sebagai anggota 

disuatu organisasi kependidikan dan sosial. Semakin banyak pengalaman 

yang dimiliki maka seorang guru akan lebih bekerja secara profesional 

dengan efektif dan efisien menjalankan tugasnya secara bersama baik 

sebagai pendidik maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dalam penelitian 

ini motivasi guru untuk ikut dalam organisasi sebesar 42,86% dengan 

kriteria kurang baik. 

Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan mengacu pada 

penghargaan yang diperoleh guru karena menunjukan dedikasi yang baik, 

memenuhi kriteria kuantitatif, kualitatif, dan relavansi. Hal ini tentunya 

berkaitan langsung dengan kompetensi-kompetensi yang dimiliki guru. 

Kerena dengan kompetensi-kompetensi inilah guru mampu mendapatkan 

penghargaan. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, maka akan semakin 

banyak kesempatan yang dimiliki untuk mendapatkan penghargaan tersebut. 
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Dalam penelitian ini motivasi guru untuk mendapatkan penghargaan sebesar 

41,27% dengan kriteria baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV 

dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif antara persepsi guru mengenai kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara 

sebesar (22,6%). 

2. Ada pengaruh positif antara persepsi guru mengenai tuntutan sertifikasi 

guru terhadap kompetensi guru di SMA N 1 Banjarnegara sebesar 

(52,6%) 

3. Ada pengaruh positif antara persepsi guru mengenai kepemimpinan 

kepala sekolah dan tuntutan sertifikasi guru terhadap kompetensi guru di 

SMA N 1 Banjarnegara sebesar (68,70%) 

5.2 Saran  

1. Kepala sekolah  masih perlu untuk meningkatkan pengetahuannya 

tentang tenaga kependidikan. Guru merupakan ujung tombak pendidikan 

yang harus diperhatikan kemampuannya sehingga kepala sekolah dapat 

membimbing dan mengarahkan agar pendidik dapat meningkatkan 

kualitasnya. 

2. Kepala sekolah masih perlu untuk meningakatkan komunikasinya 

dengan pihak guru dan siswa. Guru dan siswa merupakan objek dan 
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subjek peningkatan kualitas sumber daya manusia.Aspiransi mereka 

diperlukan sebagai upaya untuk mencapai kualitas pendidikan  yang 

baik.  

3. Kepala sekolah masih perlu untuk memotivasi guru dan siswa. Guru 

memerlukan dorongan untuk selalu menjadi lebih baik, melalui pelatihan 

dan penatara-penataran kompetensi guru diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas mengajarnya. Siswa yang mendapat motivasi dari kepala 

sekolah cenderung akan lebih menunjukan semangatnya untuk 

berprestasi dengan lebih baik lagi.  

4. Kepala sekolah masih perlu untuk meningkat prestasi akademik guru. 

Dari hasil penelitian kepala sekolah perlu untuk lebih memotivasi guru 

dan membuat kebijakan agar semua komponen  mendukung agar guru 

lebih kreatif dalam membuat terobosan-terobosan dalam bidang 

pendidikan. Diantaranya  melalui kebijakan anggaran sekolah, 

memotivasi minat siswa untuk berprestasi, kesempatan guru 

membimbing siswa mengikuti lomba atau membimbing teman sejawat 

dalam penyusunan karya ilmiah. 

5. Kepala sekolah masih perlu untuk meningkatkan karya pengembangan 

profesi guru, hal ini dapat dilakukan melalui program-program sekolah 

seperti membuat perkumpulan guru terhadap mata pelajaran tertentu agar 

kemampuan guru dapat saling melengkapi kekurangan dan kelebihannya 

sehingga diharapkan guru akan lebih profesional. 
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6. Kepala sekolah masih perlu untuk mengikutsertakan guru dalam forum 

ilmiah, hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan kepala sekolah untuk 

mengalokasikan anggaran untuk guru agar ikut serta dalam kegiatan 

ilmiah seperti seminar, workshop, dan pertemuan ilmiah baik ditingkat 

kabupaten maupun provinsi. Dengan begitu guru akan lebih termotivasi 

untuk membuat suatu karya ilmiah. 

7. Kepala sekolah masih perlu untuk meningkatkan perhatiaanya terhadap 

para guru, baik mengenai prestasi akademiknya, maupun 

keikutsertaanyan dalam forum ilmiah sehingga dengan demikian dapat 

terciptanya kompetensi guru yang akan tercermin dari berbagai 

penghargaan yang relevan yang diperoleh guru. 
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Angket uji coba penelitian 
 

Kepada Yth : 
Bapak/Ibu guru SMA Negeri 1 Banjarnegara 
Di Banjarnegara 
 
A. UMUM 

1. Angket ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan 
skripsi berjudul “Pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Tuntutan Sertifikasi Guru terhadap kompetensi 
guru di SMA Negeri 1 Banjarnegara” 

2. Jawaban dari Bapak/Ibu guru yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya 
sangat berarti dan sangat membantu keberhasilan dalam penelitian yang 
sedang penulis laksanakan. 

3. Kegiatan penelitian ini tidak memiliki kaitan/pengaruh sedikitpun terhadap 
status atau  penilaian kepribadian Bapak/Ibu sebagai guru disekolah. 

4. Sebelumnya atas bantuan dan kesungguhan Bapak/Ibu sebagai guru dalam 
menjawab pertanyaan yang ada pada angket ini, saya ucapkan terima kasih. 
Semoga tuhan YME memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak/Ibu 
guru, Amin. 

B. KHUSUS 
1. Bacalah instrument angket ini dengan seksama sebelum Bapak/Ibu guru 

memberikan jawaban. 
2. Berikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda 

checklist (V) pada salah satu jawaban yang menunjukan alternatif jawaban 
yang paling tepat pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Pilihan jawaban SS: Selalu, S: Sering, K: Kadang-kadang, J : Jarang,TP: 
Tidak pernah. 

 
C. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  :……………………………. 
Guru bidang studi :……………………………. 
 
 
 

Semarang,        Agustus 2009 
 
 
 
Wahyudi 
3301405612 
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ANGKET PENELITIAN 
PERTANYAAN 
 

NO ASPEK YANG DIUKUR Sl S K J TP 
 
 
1. 

A. Kepemipinan kepala sekolah 
a. Kepribadian 
Selama ini kepala sekolah anda bertindak jujur 

     

2. 
. 

Selama ini kepala sekolah anda bertindak dengan 
percaya diri 

     

3. 
. 

Selama ini kepala sekolah anda bertindak dengan penuh 
tanggung jawab 

     

4. 
. 

Selama ini kepala sekolah berani mengambil resiko 
dalam mengambil keputusan 

     

5. 
. 

Selama ini kepala sekolah anda menampilkan diri 
sebagai sosok yang berjiwa besar. 

     

6. 
. 

Selama  ini kepala sekolah anda dapat menjaga 
kestabilan emosi dalam berbagai situasi yang ada. 

     

7. Selama  ini sosok kepala sekolah anda dapat dijadikan 
teladan bagi seluruh warga sekolah 

     

8. 
. 

Selama  ini sosok kepala sekolah anda mau untuk 
menerima kritik dan saran dari bawahan 

     

9. 
. 

b. Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 
Selama ini kepala sekolah anda memahami kondisi guru 
dan karyawan 

     

10. 
0. 

Selama ini kepala sekolah anda memahami kondisi dan 
karakteristik siswa 

     

11. 
 

c. Kemampuan berkomunikasi. 
Selama ini kepala sekolah membina komunikasi dalam 
menjaga keharmonisan  hubungan dengan guru 

     

12. 
5. 

Selama  ini kepala sekolah membina komunikasi dalam 
menjaga hubungan harmonis dengan peserta didik 

     

13. 
6. 

Selama ini kepala sekolah berkomunikasi secara lisan 
dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan orang 
tua siswa 

     

14. Selama ini kepala sekolah berkomunikasi secara lisan 
dalam  menjaga keharmonisan hubungan dengan 
masyarakat sekitar lingkungan sekolah 

     

15. d. Kemampuan menetapkan dan melaksanakan 
program 
Selama ini kepala sekolah telah merumuskan tujuan dari 

     



112 

 

sekolah 
16. Selama ini kepala sekolah selalu  mendelegasikan 

wewenangnya dengan baik dan sesuai tujuan sekolah 
     

17. Kepala sekolah saudara selama ini berusaha mengelola 
sumber daya manusia yang tersedia dengan baik 

     

18. e. Motivator untuk dapat memahami tujuan 
organisasi 
Selama ini kepala sekolah saudara mampu memberikan 
motivasi kapada guru dalam meningkatkan kompetensi 
guru 

     

19. Selama ini kepala sekolah saudara mampu menjadi 
mediator bila terjadi perselisihan diantara guru dan 
karyawan 

     

20. f. Kemampuan mengambil keputusan 
Selama ini kepala sekolah saudara mengambil 
keputusan dengan cepat dan tepat 

     

21. 
7. 

Selama ini kepala sekolah saudara membagi tugas-tugas 
mengajar secara proporsional 

     

 
 
22. 
. 

B. Tuntutan Sertifikasi Guru 
a. Kualifikasi akademik 
Dengan adanya tuntutan sertifikasi guru, Anda menjadi 
lebih termotivasi untuk meningkatkan program 
pendidikan. 

     

 
23. 
1. 

b. Pendidikan dan pelatihan 
Setelah ada sosialisasi program sertifikasi, Anda 
berupaya untuk banyak mendapatkan program 
pelatihan. 

     

24. 
2. 

Setalah ada sosialisasi program sertifikasi, Anda 
berupaya untuk banyak mendapatkan program 
pelatihan. 

     

 
25. 
3. 

c. Pengalaman belajar. 
Pengalaman mengajar yang Anda miliki membantu 
Anda dalam proses pembelajaran siswa. 

     

 
26. 
4. 

d. Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Sebelum Anda melaksanakan pembelajaran kepada 
siswa, Anda terlebih dahulu mempersiapkan 
perencanaan pembelajaran yang ada secara sistematis. 

     

27. 
5. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang Anda terapkan, 
semua tahapan pembelajaran terlampaui. 

     

28. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang Anda terapkan,      
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6. semua tahapan pembelajaran terlaksana secara 
sistematis. 

 
29. 
7. 

e. Penilaian dari atasan 
Selama Anda melaksanakan tugas keguruan, Anda 
mendapatkan penilaian dari atasan. 

     

30. 
8. 

Selama Anda melaksanakan tugas keguruan, Anda 
mendapatkan penilaian dari pengawas. 

     

 
31. 
9. 

f. Prestasi akademik 
Anda mendapatkan prestasi dibidang akademik yang 
menunjang pengembangan karir Anda. 

     

 
32. 
0. 

g. Karya pengembangan profesi 
Dalam rangka pengembangan profesi guru, Anda 
menargetkan untuk mencapainya secara bertahap. 

     

 
33. 
1. 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
Anda ikut serta dalam forum ilmiah baik tingkat 
kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun 
internasional. 

     

 
 
34. 
2. 

i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan 
sosial 
Anda memiliki pengalaman organisasi di bidang 
kependidikan.  

     

35. 
3 

Anda memiliki pengalaman organisasi di bidang sosial.      

 
 
36. 
4. 

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang 
pendidikan. 
Anda mendapatkan penghargaan yang relevan dengan 
bidang pendidikan. 

     

 
 
37. 
5. 

C. Kompetensi guru 
a. Kompetensi Pedagogik 
Anda memahami karakter peserta didik. 

     

38. 
6. 

Anda menguasai teori belajar yang mendidik.      

39. 
7. 

Anda menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik. 

     

40. 
8. 

Anda mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 
mata pelajaran yang diampu. 

     

41. 
9. 

Anda menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.      

42. Anda memanfaatkan teknologi informasi dan      
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0. komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 
43. 
1. 

Anda memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki. 

     

44. 
2. 

Anda membina komunikasi dalam menjaga hubungan 
yang harmonis dengan peserta didik. 

     

45. 
3. 

Anda menyelenggarakan evaluasi pembelajaran siswa.      

46. 
4. 

Anda memanfaatkan hasil evaluasi untuk kepentingan 
pembelajaran. 

     

47. 
5. 

Anda melandakan tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

     

 
48. 
6. 

b. Kompetensi kepribadian 
Anda bertindak sesuai dengan norma yang berlanda di 
Indonesia. 

     

49. 
7. 

Anda menampilkan diri sebagai pribadi yang dapat 
dijadikan teladan. 

     

50. 
8. 

Anda menampilkan diri sebagai pribadi yang 
berwibawa. 

     

51. 
9. 

Anda menunjukan etos kerja yang mandiri sebagai bukti 
kebanggaan sebagai seorang guru. 

     

52. 
0. 

Anda menjunjung tinggi kode etik profesi guru.      

 
53. 
1. 

c. Kompetensi sosial 
Anda bertindak secara profesional dalam menjalankan 
tugas keguruan. 

     

54. 
2. 

Anda membina komunikasi untuk menjaga hubungan 
yang harmonis dalam ruang lingkup intern sekolah. 

     

55. 
3. 

Anda membina komunikasi untuk menjaga hubungan 
yang harmonis dalam ruang lingkup ekstern sekolah. 

     

56. 
4. 

Anda beradaptasi ditempat bertugas diseluruh wilayah 
republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 
budaya. 

     

 
57. 
5. 

d. Kompetensi profesional 
Anda menguasai materi yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu. 

     

58. 
6. 

Anda memahami struktur ilmu yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu. 

     

59. Anda menguasai konsep yang mendukung mata      



115 

 

7. pelajaran yang diampu. 
60. 
8. 

Anda memahami pola pikir keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang diampu. 

     

61. 
9. 

Selama  ini Anda menguasai stAndar kompetensi mata 
pelajaran yang diampu. 

     

62. 
0. 

Selama  ini Anda menguasai kompetensi dasar mata 
pelajaran yang diampu. 

     

63. 
1. 

Selama  ini Anda mengembangakan materi 
pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

     

64. 
2. 

Selama  ini Anda mengembangkan keprofesionalan 
secara berkelanjutan dengan melandakan tindakan 
reflektif. 

     

65. 
3. 

Selama  ini Anda memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mengembangkan diri. 
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ANGKET PENELITIAN 
 
Kepada Yth : 
Bapak/Ibu guru SMA Negeri 1 Banjarnegara 
Di Banjarnegara 
 
D. UMUM 

1. Angket ini disusun dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan 
skripsi berjudul “Pengaruh persepsi guru mengenai kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Tuntutan Sertifikasi Guru terhadap kompetensi 
guru di SMA Negeri 1 Banjarnegara” 

2. Jawaban dari Bapak/Ibu guru yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya 
sangat berarti dan sangat membantu keberhasilan dalam penelitian yang 
sedang penulis laksanakan. 

3. Kegiatan penelitian ini tidak memiliki kaitan/pengaruh sedikitpun terhadap 
status atau  penilaian kepribadian Bapak/Ibu sebagai guru disekolah. 

4. Sebelumnya atas bantuan dan kesungguhan Bapak/Ibu sebagai guru dalam 
menjawab pertanyaan yang ada pada angket ini, saya ucapkan terima kasih. 
Semoga tuhan YME memberikan balasan yang setimpal kepada Bapak/Ibu 
guru, Amin. 

E. KHUSUS 
1. Bacalah instrument angket ini dengan seksama sebelum Bapak/Ibu guru 

memberikan jawaban. 
2. Berikan jawaban pada setiap pertanyaan dengan memberikan tanda 

checklist (V) pada salah satu jawaban yang menunjukan alternatif jawaban 
yang paling tepat pada lembar jawab yang tersedia. 

3. Pilihan jawaban SS: Selalu, S: Sering, K: Kadang-kadang, J : Jarang,TP: 
Tidak pernah. 

 
F. IDENTITAS RESPONDEN 
Nama  :……………………………. 
Guru bidang studi :……………………………. 
 
 
 

Semarang,        Agustus 2009 
 
 
 
Wahyudi 
3301405612 
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ANGKET PENELITIAN 

PERTANYAAN 
 

NO ASPEK YANG DIUKUR Sl S K J TP 
 
 
1.  

A. Kepemipinan kepala sekolah 
a. Kepribadian 
Selama ini kepala sekolah anda bertindak jujur 

     

2. 2. Selama ini kepala sekolah anda bertindak dengan 
percaya diri 

     

3. 3. Selama ini kepala sekolah anda bertindak dengan penuh 
tanggung jawab 

     

4. 4. Selama ini kepala sekolah berani mengambil resiko 
dalam mengambil keputusan 

     

5. 5. Selama ini kepala sekolah anda menampilkan diri 
sebagai sosok yang berjiwa besar. 

     

6. 6. Selama  ini kepala sekolah anda dapat menjaga 
kestabilan emosi dalam berbagai situasi yang ada. 

     

7.  Selama  ini sosok kepala sekolah anda dapat dijadikan 
teladan bagi seluruh warga sekolah 

     

8. 7. Selama  ini sosok kepala sekolah anda mau untuk 
menerima kritik dan saran dari bawahan 

     

9. 9. b. Pengetahuan terhadap tenaga kependidikan 
Selama ini kepala sekolah anda memahami kondisi guru 
dan karyawan 

     

10. 10
. 

Selama ini kepala sekolah anda memahami kondisi dan 
karakteristik siswa 

     

11.  
 

c. Kemampuan berkomunikasi. 
Selama ini kepala sekolah membina komunikasi dalam 
menjaga keharmonisan  hubungan dengan guru 

     

12. 25
. 

Selama  ini kepala sekolah membina komunikasi dalam 
menjaga hubungan harmonis dengan peserta didik 

     

13. 26
. 

Selama ini kepala sekolah berkomunikasi secara lisan 
dalam menjaga keharmonisan hubungan dengan orang 
tua siswa 

     

14.  Selama ini kepala sekolah berkomunikasi secara lisan 
dalam  menjaga keharmonisan hubungan dengan 
masyarakat sekitar lingkungan sekolah 

     

15.  d. Kemampuan menetapkan dan melaksanakan 
program 
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Selama ini kepala sekolah selalu  mendelegasikan 
wewenangnya dengan baik dan sesuai tujuan sekolah 

16.  Kepala sekolah saudara selama ini berusaha mengelola 
sumber daya manusia yang tersedia dengan baik 

     

17.  e. Motivator untuk dapat memahami tujuan 
organisasi 
Selama ini kepala sekolah saudara mampu memberikan 
motivasi kapada guru dalam meningkatkan kompetensi 
guru 

     

18.  Selama ini kepala sekolah saudara mampu menjadi 
mediator bila terjadi perselisihan diantara guru dan 
karyawan 

     

19.  f. Kemampuan mengambil keputusan 
Selama ini kepala sekolah saudara mengambil 
keputusan dengan cepat dan tepat 

     

20. 27
. 

Selama ini kepala sekolah saudara membagi tugas-tugas 
mengajar secara proporsional 

     

 
 
21.  
. 

B. Tuntutan Sertifikasi Guru 
a. Kualifikasi akademik 
Dengan adanya tuntutan sertifikasi guru, Anda menjadi 
lebih termotivasi untuk meningkatkan program 
pendidikan. 

     

 
22. 31
. 

b. Pendidikan dan pelatihan 
Setelah ada sosialisasi program sertifikasi, Anda 
berupaya untuk banyak mendapatkan program 
pelatihan. 

     

23. 32
. 

Setalah ada sosialisasi program sertifikasi, Anda 
berupaya untuk banyak mendapatkan program 
pelatihan. 

     

 
24. 33
. 

c. Pengalaman belajar. 
Pengalaman mengajar yang Anda miliki membantu 
Anda dalam proses pembelajaran siswa. 

     

 
25. 34
. 

d. Perencanaan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Sebelum Anda melaksanakan pembelajaran kepada 
siswa, Anda terlebih dahulu mempersiapkan 
perencanaan pembelajaran yang ada secara sistematis. 

     

26. 35
. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang Anda terapkan, 
semua tahapan pembelajaran terlampaui. 

     

27. 36
. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang Anda terapkan, 
semua tahapan pembelajaran terlaksana secara 
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sistematis. 
 
28. 37
. 

e. Penilaian dari atasan 
Selama Anda melaksanakan tugas keguruan, Anda 
mendapatkan penilaian dari atasan. 

     

29. 38
. 

Selama Anda melaksanakan tugas keguruan, Anda 
mendapatkan penilaian dari pengawas. 

     

 
30. 39
. 

f. Prestasi akademik 
Anda mendapatkan prestasi dibidang akademik yang 
menunjang pengembangan karir Anda. 

     

 
31. 40
. 

g. Karya pengembangan profesi 
Dalam rangka pengembangan profesi guru, Anda 
menargetkan untuk mencapainya secara bertahap. 

     

 
32. 41
. 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah 
Anda ikut serta dalam forum ilmiah baik tingkat 
kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun 
internasional. 

     

 
 
33. 42
. 

i. Pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan 
sosial 
Anda memiliki pengalaman organisasi di bidang 
kependidikan.  

     

34. 43 Anda memiliki pengalaman organisasi di bidang sosial.      
 
 
35. 44
. 

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang 
pendidikan. 
Anda mendapatkan penghargaan yang relevan dengan 
bidang pendidikan. 

     

 
36. 45
. 

C. Kompetensi guru 
a. Kompetensi Pedagogik 
Anda memahami karakter peserta didik. 

     

37. 46 Anda menguasai teori belajar yang mendidik.      
38. 47
. 

Anda menguasai prinsip-prinsip pembelajaran yang 
mendidik. 

     

39. 48
. 

Anda mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 
mata pelajaran yang diampu. 

     

40. 49 Anda menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.      
41. 50 Anda memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 
     

42. 51
. 

Anda memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik 
untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimiliki. 
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43. 52
. 

Anda membina komunikasi dalam menjaga hubungan 
yang harmonis dengan peserta didik. 

     

44. 54
. 

Anda memanfaatkan hasil evaluasi untuk kepentingan 
pembelajaran. 

     

45. 55
. 

Anda melandakan tindakan reflektif untuk peningkatan 
kualitas pembelajaran. 

     

 
46. 56
. 

b. Kompetensi kepribadian 
Anda bertindak sesuai dengan norma yang berlanda di 
Indonesia. 

     

47. 57
. 

Anda menampilkan diri sebagai pribadi yang dapat 
dijadikan teladan. 

     

48. 58
. 

Anda menampilkan diri sebagai pribadi yang 
berwibawa. 

     

49. 59
. 

Anda menunjukan etos kerja yang mandiri sebagai bukti 
kebanggaan sebagai seorang guru. 

     

50. 60 Anda menjunjung tinggi kode etik profesi guru.      
 
51. 61
. 

c. Kompetensi sosial
Anda bertindak secara profesional dalam menjalankan 
tugas keguruan. 

     

52. 62
. 

Anda membina komunikasi untuk menjaga hubungan 
yang harmonis dalam ruang lingkup intern sekolah. 

     

53. 63
. 

Anda membina komunikasi untuk menjaga hubungan 
yang harmonis dalam ruang lingkup ekstern sekolah. 

     

 
54. 65
. 

d. Kompetensi profesional
Anda menguasai materi yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu. 

     

55. 66
. 

Anda memahami struktur ilmu yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu. 

     

56. 67
. 

Anda menguasai konsep yang mendukung mata 
pelajaran yang diampu. 

     

57. 68
. 

Anda memahami pola pikir keilmuan yang mendukung 
mata pelajaran yang diampu. 

     

58. 69
. 

Selama  ini Anda menguasai stAndar kompetensi mata 
pelajaran yang diampu. 

     

59. 70
. 

Selama  ini Anda menguasai kompetensi dasar mata 
pelajaran yang diampu. 

     

60. 71
. 

Selama  ini Anda mengembangakan materi 
pembelajaran yang diampu secara kreatif. 

     

61. 72
. 

Selama  ini Anda mengembangkan keprofesionalan 
secara berkelanjutan dengan melandakan tindakan 
reflektif. 

     

62. 73
. 

Selama  ini Anda memanfaatkan teknologi informasi 
untuk mengembangkan diri. 
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Lampiran 2 
 

DAFTAR RESPONDEN UJI COBA PENELITIAN 
NAMA GURU SMA N 1 BANJARNEGARA 

TAHUN AJARAN 2009/2010 
 

NO NAMA MATA PELAJARAN 
1 Drs. Moh. Abidin Kimia  
2 Dra Enny widhiastuti BP/BK 
3 Dra.Nur Rohayati Biologi  
4 Dra.Sumekar Handayani Bahasa inggris 
5 Edy Purnawan, S.Pd Fisika/TIK 
6 Susanto, S.Pd Fisika  
7 Dra. Sugiyanti Ekonomi 
8 Sugeng Daryanto, S.Pd Biologi 
9 Drs.Sobari Pend. Agama Islam 
10 M.Sudarmi, S.Pd Bahasa inggris 
11 Karto S.Pd Ekonomi  
12 Widanti Turwibakti, BA BP/BK 
13 Sigit Marjono, S.Pd Sejarah  
14 Darno, S.Pd Bahasa indonesia 
15 Drs Sigit Budi Nurani PKn 
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Lampiran 3 
 

DAFTAR RESPONDEN PENELITIAN 
NAMA GURU SMA N 1 BANJARNEGARA 

TAHUN AJARAN 2009/2010 
 

NO NAMA MATA PELAJARAN 
1 Drs. Supriyadi, M.pd Bahasa inggris 
2 Drs. Moh. Abidin Kimia  
3 Dra Enny widhiastuti BP/BK 
4 Dra.Nur Rohayati Biologi  
5 Dra.Sumekar Handayani Bahasa inggris 
6 Edy Purnawan, S.Pd Fisika/TIK 
7 Susanto, S.Pd Fisika  
8 Dra. Sugiyanti Ekonomi 
9 Sugeng Daryanto, S.Pd Biologi 
10 Drs.Sobari Pend. Agama Islam 
11 M.Sudarmi, S.Pd Bahasa inggris 
12 Karto S.Pd Ekonomi  
13 Widanti Turwibakti, BA BP/BK 
14 Sigit Marjono, S.Pd Sejarah  
15 Darno, S.Pd Bahasa indonesia 
16 Drs Sigit Budi Nurani PKn 
17 Edi Putra B. S, S.Pd Penjasorkes  
18 Dwi Sulistyningsih BP/BK 
19 Drs.Tugno Pend. Agama Islam 
20 Cuk Rasmawanto, S.Pd Matematika 
21 Drs. Budi pujantoro PKn 
22 Subagiya, S.Pd Kimia  
23 Hj.Sulasih Sosiologi  
24 Drs.Pranawa Matematika  
25 Dian Nurhadjati, S.Pd Matematika  
26 Drs. Munajad Ekonomi  
27 Wahyu Widagdo Pend. Seni 
28 Syamsudin Pend. Seni 
29 Dra. Sefrin S. Kudianto BP/BK 
30 Dra Purwati Pujiastuti PKn 
31 Ibnu Rochmadi, S.Pd Matematika  
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32 Sunardi, S.pd Kimia  
33 Artini Waluyati, S.Pd Fisika  
34 Sri Utari, S.Pd Sejarah  
35 Drs. Suratman Biologi  
36 Dra. Sri Rochayati Bahasa indonesia 
37 Dra. Estrining budiyanti Kimia  
38  Waras Supriyono, S.Pd Fisika  
39 Rr. Sophia Gustini, S.Pd Bahasa jepang 
40 Suryanto, S.Pd Bahasa perancis 
41 Budi Riyono, S.Pd Ekonomi 
42 Sunarti, S.Pd Bahasa indonesia 
43 Suratno, S.Pd Penjasorkes  
44 Amin Dian Ujianto, S.Pd Bahasa inggris 
45 Edi Sarmono, S.Pd Matematika  
46 Nur Hajati, SH, S.Pd Matematika 
47 Yuli Yanti, S.Pd Fisika  
48 Dian kartikasari, S.Pd Biologi  
49 Elvi Sukeksi Isnaining, SE Ekonomi  
50 Tabah Tiasih P S.Pd Bahasa indonesia 
51 Wiyono, S.Pd Geografi 
52 Sri budi lestari S.Pd Geografi 
53 Ruri Adiastama S. S.Pt TIK 
54 Aris Amaludin A S.Ag Pend. Agama 
55 Vifien Ariestyanto Pend. Seni 
56 Aziz Arifianto, S.Kom TIK 
57 Puspita Fajar Kencana S.Pd Bahasa inggris 
58 Asih Sabarwati, S.Pd Bahasa jawa 
59 Hao Luminutu Pend. Seni suara 
60 Titik Prihatin, S.Pd Sejarah  
61 Aris Dedi Pranoto, S.Pd Bahasa indonesia 
62 Ahlis Widianto, S.Pd Matematika  
63 Wahyu Nurhayatun, S.Pd Bahasa inggris 
64 Slamet Anwari, S.Pd Bahasa  inggris 
65 Nugraheni S.Pd Bahasa jawa 
66 Fista Adhi. N, S.Pd Fisika  
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Lampiran 4 
 

Uji validitas dan reliabilitas 
Angket kepemimpinan kepala sekolah 

 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.952 21 

 
 

 Correlations 
 
    Total keterangan 
VAR00001 Pearson 

Correlation .540(*) Valid 

  Sig. (2-tailed) .038  
  N 15  
VAR00002 Pearson Correlation .695(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .004  
  N 15  
VAR00003 Pearson Correlation .750(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00004 Pearson Correlation .769(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00005 Pearson Correlation .853(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00006 Pearson Correlation .854(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00007 Pearson Correlation .729(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .002  
  N 15  
VAR00008 Pearson Correlation .801(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00009 Pearson Correlation .767(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00010 Pearson Correlation .571(*) Valid 
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  Sig. (2-tailed) .026  
  N 15  
VAR00011 Pearson Correlation .731(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .002  
  N 15  
VAR00012 Pearson Correlation .659(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .008  
  N 15  
VAR00013 Pearson Correlation .713(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .003  
  N 15  
VAR00014 Pearson Correlation .671(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .006  
  N 15  
VAR00015 Pearson Correlation .267 Tidak valid 
  Sig. (2-tailed) .336  
  N 15  
VAR00016 Pearson Correlation .760(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00017 Pearson Correlation .621(*) Valid 
  Sig. (2-tailed) .014  
  N 15  
VAR00018 Pearson Correlation .823(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00019 Pearson Correlation .848(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00020 Pearson Correlation .881(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00021 Pearson Correlation .856(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 5 
 

 
Uji validitas dan reliabilitas 

Angket tuntutan sertifikasi guru 
 

 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.918 15

 
 Correlations 
 
    Total Keterangan  
VAR00022 Pearson Correlation .856(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00023 Pearson Correlation .878(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00024 Pearson Correlation .624(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .013  
  N 15  
VAR00025 Pearson Correlation .793(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00026 Pearson Correlation .732(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .002  
  N 15  
VAR00027 Pearson Correlation .564(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .029  
  N 15  
VAR00028 Pearson Correlation .907(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00029 Pearson Correlation .678(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .005  
  N 15  
VAR00030 Pearson Correlation .641(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .010  
  N 15  
VAR00031 Pearson Correlation .621(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .014  
  N 15  
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VAR00032 Pearson Correlation .600(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .018  
  N 15  
VAR00033 Pearson Correlation .872(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00034 Pearson Correlation .542(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .037  
  N 15  
VAR00035 Pearson Correlation .737(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .002  
  N 15  
VAR00036 Pearson Correlation .567(*) Valid  
  Sig. (2-tailed) .028  
  N 15  

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Lampiran 6 
Uji validitas dan reliabilitas 
Angket profesionalitas guru 

 
 Reliability Statistics 
 

Cronbach's Alpha N of Items 
.972 29

 
 Correlations 
 
    Total keterangan 
VAR00037 Pearson Correlation .691(**) Valid  
  Sig. (2-tailed) .004  
  N 15  
VAR00038 Pearson Correlation .861(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00039 Pearson Correlation .758(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00040 Pearson Correlation .663(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .007  
  N 15  
VAR00041 Pearson Correlation .788(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00042 Pearson Correlation .632(*) Valid 
  Sig. (2-tailed) .012  
  N 15  
VAR00043 Pearson Correlation .733(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .002  
  N 15  
VAR00044 Pearson Correlation .869(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00045 Pearson Correlation .359 Tidak valid 
  Sig. (2-tailed) .189  
  N 15  
VAR00046 Pearson Correlation .814(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00047 Pearson Correlation .879(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
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VAR00048 Pearson Correlation .898(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00049 Pearson Correlation .787(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00050 Pearson Correlation .660(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .007  
  N 15  
VAR00051 Pearson Correlation .803(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00052 Pearson Correlation .879(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00053 Pearson Correlation .795(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00054 Pearson Correlation .796(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00055 Pearson Correlation .298 Tidak valid 
  Sig. (2-tailed) .280  
  N 15  
VAR00056 Pearson Correlation .758(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  
VAR00057 Pearson Correlation .796(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00058 Pearson Correlation .879(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00059 Pearson Correlation .793(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00060 Pearson Correlation .814(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00061 Pearson Correlation .789(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00062 Pearson Correlation .805(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
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VAR00063 Pearson Correlation .836(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00064 Pearson Correlation .847(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .000  
  N 15  
VAR00065 Pearson Correlation .755(**) Valid 
  Sig. (2-tailed) .001  
  N 15  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


