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Kerja guru adalah hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas-
tugas pembelajaran yang mencerminkan kualitas dan keprofesionalannya. 
Kinerja guru dipengaruhi oleh faktor gaya kepemimpinan dan peran 
komite sekolah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  :  
(1)  Ingin  mengetahui  pengaruh  gaya  kepemimpinan  terhadap  
peningkatan kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Sekecamatan Terbanggi 
besar Kabupaten Lampung Tengah. (2) Ingin mengetahui pengaruh 
peran komite  sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di Taman 
Kanak-Kanak Sekecamatan Terbanggi besar Kabupaten Lampung 
Tengah. (3) Ingin mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 
dan peran komite sekolah secara bersama-sama terhadap peningkatan 
kinerja guru di Taman Kanak- Kanak Sekecamatan Terbanggi besar 
Kabupaten Lampung Tengah.  

Populasi sebanyak 95 dengan sampel yang digunakan 
sebanyak 49 responden yang diambil menggunakan rumus Slovin. 
Pengambilan data ini dengan kuesioner dengan menggunakan 
regresi sebagai alat bantu penelitian. Hasil pengujian hipotesis 
diperoleh kesimpulan : (1) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 
guru memberi pengaruh positif yang signifikan dengan taraf signifikan 
0,00 < 0,05. Artinya semakin tinggi pengaruh gaya kepemimpinan, 
semakin tinggi pula kinerja guru. (2) Pengaruh peran komite sekolah 
terhadap kinerja guru memberi pengaruh positif yang signifikan dengan 
taraf signifikan 0,001 < 0,05. Artinya semakin tinggi pengaruh peran 
komite  sekolah, semakin  tinggi  pula  kinerja guru.  (3) Pengaruh  gaya  
kepemimpinan secara bersama-sama dengan peran komite sekolah akan 
meningkatkan kinerja guru. Hubungan ini ditunjukkan dengan persamaan 
regresi  ỹ = 30,049 + 0,202X1 + 0,208 X2. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan dan peran 
komite sekolah maka akan semakin baik pula kontribusi terhadap kinerja 
guru. 

 
Simpulkan dari hasil penelitian ini adalah gaya kepemimpinan 

dan peran komite sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru di Taman 
Kanak-Kanak Se-Kecamatan Terbanggi Besar, sehingga gaya 
kepemimpinan dan peran komite sekolah jika dilaksanakan dan dijalankan 
dengan maksimal maka kinerja guru akan meningkat. 

 

 
 


