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ABSTRAK 
 

Hasniati. 2019MM12435. Pengaruh Kompetensi Guru, Keterlibatan Orang Tua dan  

Kebijakan  Kepala  Sekolah sebagai Variabel Intervening Terhadap   Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng (dibimbing 

oleh Muhammad Hidayat dan H. Badaruddin). 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh 

kompetensi guru, keterlibatan orang tua dan Kebijakan kepala sekolah sebagai variable 

intervening  terhadap  efektifitas  pembelajaran  masa  covid-19 di Gugus SDN 5 
Lembang  Cina  Bantaeng. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini dilakukan pada Gugus SDN 5 Lembang Cina bantaeng. Waktu penelitian 

dillakukan pada  bulan April sampai Mei  2020. Populasi penelitian adalah  guru inti 
(PNS) di lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng terdiri dari SDN 2 Lembang 

Cina, SD Inpres Teladan Merpati, SDN 8  Kalimbaung, SDN 5 Lembang Cina, SDN 3 

Lembang CIna dan SD  Inpres  jagong yang berjumlah 36 orang. Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode survey  yang mengambil sampel dari satu 
populasi dan alat pengumpul data yang pokok  berupa kuisioner, dengan kriteria tertentu. 

Dimana kriteria responden yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu responden guru inti 

yang mengajar di sekolah yang berada dalam lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina 
Bantaeng  yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.  Karena penelitian semua jumlah 

populasi guru inti PNS dari enam sekolah dalam lingkup Gugus SDN  5 Lembang Cina   

Bantaeng adalah berjumlah 36 orang. 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1)  Tidak Terdapat  pengaruh  positif  

dan  signifkan  Kompetensi  guru  terhadap  efektifitas  pembelajaran Masa Covid-19  di 

Gugus SDN  5 Lembang Cina Bantaeng. 2) Tidak Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Keterlibatan orang tua  terhadap  efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di 
Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng .  3) Terdapat  pengaruh  positif  dan signifikan  

kebijakan  Kepala Sekolah  terhadap  efektifitas  Pembelajaran  Masa Covid-19 di Gugus 

SDN  5 Lembang Cina Bantaeng.  4) Terdapat Pengaruh Positif dan signifikan secara 
simultan antara Kompetensi guru, keterlibatan orang tua Dan Kebijakan Kepala Sekolah 

terhadap  efektifitas  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN  5 Lembang Cina 

Bantaeng. 
 

Kata Kunci : Kompotensi Guru,  Keterlibatan Orang Tua,  Kebijakan Kepala sekolah   
dan Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19. 
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ABSTRACT 

 

Hasniati. 2019MM12435. The Effect of Teacher Competence, Parental Involvement 

and Principal Policies as Intervening Variables on Learning Effectiveness during the 

Covid-19 Period in the Cluster of SDN 5 Lembang Cina Bantaeng (supervised by 

Muhammad Hidayat and H. Badaruddin). 
 This study aims to determine and analyze the effect of teacher competence, 

parental involvement and principal policies as intervening variables on the effectiveness 

of learning during the Covid-19 period in the Cluster SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. 

This research approach uses quantitative research. This research was conducted at the 
Cluster SDN 5 Lembang Cina bantaeng. When the research was conducted from April to 

May 2020. The research population was core teachers (PNS) within the Cluster SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng consisting of SDN 2 Lembang Cina, SD Inpres Teladan 
Merpati, SDN 8 Kalimbaung, SDN 5 Lembang Cina, SDN 3 Lembang. China and SD 

Inpres Jagong totaling 36 people. The sample selection in this study was carried out by a 

survey method that took a sample from one population and the main data collection tool 
in the form of a questionnaire, with certain criteria. Where the criteria for respondents 

determined in this study are respondents who teach core teachers in schools within the 

scope of the Cluster SDN 5 Lembang Cina Bantaeng who have the status of civil servants.  

 Because of the study of all the population of core civil servant teachers from 
six schools, within the scope of the Cluster SDN 5 Lembang Cina Bantaeng are totaled 36 

people.The results of this study indicate that: 1) There is not  a positive and significant 

effect of teacher competence on the effectiveness of learning during the Covid-19 period 
in the Cluster SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. 2) There is not a positive and significant 

effect of parental involvement on the effectiveness of Covid-19 Learning in the SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng Cluster. 3) There is a positive and significant effect of the 

Principal's policy on the effectiveness of Covid-19 Learning in the SDN 5 Lembang Cina 
Bantaeng Cluster. 4) There is a positive and significant simultaneously influence between 

teacher competence, parental involvement and principal policies on the effectiveness of 

learning during the Covid-19 period in the Cluster SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. 
 

Keywords  :  Teacher Competency, parental involvement, principal policies and 

effectiveness of learning during the Covid-19 period 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan karena berorientasi  pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia . Untuk itu, Karena Pendidikan sangat penting sebagai peningkatan 

kualitas sumber daya manusia  maka di kala semua negara lockdown begitu pula 

negara Indonesia yang dimulai pada bulan maret tahun 2020 Indonesia tetap 

melakukan pembelajaran walau jarak jauh dan Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemmendikbud) menerbitkan  Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 

tentang pedoman pembelajaran jarak jauh  (PJJ) dalam masa darurat penyebaran 

covid-19. Sehingga Pembelajaran yang dahulu selalu di laksanakan di sekolah  

sekarang penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan di rumah. Dalam surat edaran 

ini disebutkan bahwa tujuan dari pelaksanaan Pembelajaran jarak jauh adalah 

memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan Pendidikan 

selama masa pandemi covid-19. Menurut Kemmendikbud, PJJ harus melindungi 

warga satuan Pendidikan dari dampak buruk covid-19, mencegah penyebaran dan 

penularan covid-19 di satuan Pendidikan dan memastikan pemenuhan dukungan 

psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua. Menurut Kemendikbud, 

PJJ harus melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk covid-19, 

mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan dan 

memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan 

1 
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orang tua.  Chaterine 2020, menambahkan aktivitas penugasan BDR dapat 

bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan peserta didik sesuai minat dan 

kondisi masing – masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses 

terhadap fasilitas PJJ. Untuk itu, Perlu adanya kebijakan – kebijakan kepala 

sekolah yang memberikan motivasi kepada guru untuk mengembangkan 

kompetensi pedagogik, komptensi kepribadian, kompote guru maka akan mampu 

memilah kegiatan pembelajaran yang mampu menyenangkan peserta didik yang 

berbeda karakteristiknya dan mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan 

parenting kelas yang berbeda karakteristiknya pula dan mampu mengembangkan 

kurikulum  di masa Pendemi covid-19 ini, guru mampu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, 

berkomunikasi secara efektif, empati dan santun dengan peserta didik walau jarak 

jauh, Kompetensi kepribadian dimana guru mampu menjadi tauladan bagi peserta 

didik dalam menjaga protokol kesehatan memakai masker, rajin mencuci tangan 

dan menjaga jarak, Kompetensi sosial guru dimana guru memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri dengan tututan kerja dengan terampil berkomunikasi, bersikap 

simpatik dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang tua/wali peserta 

didik membimbing dan mendidik peserta didik di rumah. Apalagi di masa covid-

19 ini untuk mengefektifkan pembelajaran di masa pandemic covid -19 ini perlu 

adanya keterlibatan orang tua/ wali peserta didik  dan pengembangan Kompetensi 

pedagogic, social dan professional guru dalam mengampu dan mengembangkan  

materi, metode, pendekatan serta media atau aplikasi yang digunakan dalam 

pembelajaran jarak jauh serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 
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uantuk berkomunikasi dengan orang tua/ wali peserta didik dan dengan peserta 

didik untuk mengefektifkan pembelajaran masa covid-19 sehingga Pembelajaran 

jarak jauh menjadi efektif dan bermakna. Dalam Undang – undang guru dan dosen 

No.14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar , pendidikan menengah 

(DPR RI, 2020 ).Guru adalah jabatan professional yang dalam menjalankan 

profesinya harus memiliki standar kompetensi yang harus ditempuh. (susanto, 

2016) Guru adalah  poros utama pendidikan, Guru menjadi penentu kemajuan 

suatu negara di masa depan.Secara umum tugas guru adalah mengajar peserta 

didik agar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam masing – masing bidang 

pelajaran.Selain itu guru juga mempunyai tanggung jawab dalam mendidik 

peserta didik agar mempunyai sikap dan tingkah laku baik, baik di lingkungan 

sekolah, keluarga dan masyarakat. (Hari,2019) 

Dari ketiga  penjelasan mengenai kompetensi dan guru, dapat diartikan  

kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam 

melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, social, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi dasar 

profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta 

didik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.Kompotensi guru dinilai sebagai 
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gambaran professional tidaknya pendidik (guru ) tersebut. Bahkan kompetensi 

guru mempengaruhi keberhasilan yang dicapai peserta didiknya (Jamawi,2012).  

Karena pentingnya pengaruh kompetensi guru dalam keberhasilan mencapai 

tujuan pendidikan nasinal maka dalam  Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “ Kompetensi 

guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi Kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi” Penjelasan ke empat kompetensi tersebut 

sebagai berikut: 

A. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dari 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Sub kompotensi dalam kompotensi pedagoik adalah : 

1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip – prinsip perkembangan 

kognetif, prinsip – prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan startegi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang 

ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 
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3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi 

merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis 

hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara 

umum. 

5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk 

nonakademik. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir kedua di atas, maka kompetensi 

pedagogic butir ketiga ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

masa covid-19 ini yaitu Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan startegi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih. seperti  membuat materi esensial dan LKS, serta membuat 

media pembelajaran yang membantu dan menarik perhatian peserta didik untuk 

belajar memahami karakteristik peserta didik walau jarak jauh dengan mengamati 
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keaktifan dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran efektif atau 

tujuan pembelajaran dapat tercapai .   

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. Sub kompotensi dalam kompotensi 

kepribadian meliputi: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan 

norma social, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma. 

2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etis kerja sebagai guru. 

3. Kepribadian yang arif  yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

4. Kepribadian yang berwibawa meliputi perilaku yang berpengaruh postif 

terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani 

5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai 

dengan norma relegius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan setiap butir di atas Kompetensi Kepribadian pada 

butir kelima  ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

covid-19 ini yaitu berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak 
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sesuai dengan norma relegius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik seperti menjaga protocol  kesehatan 

menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker, rajin berdoa dan 

mengurangi bepergian keluar daerah. Sehingga peserta didik dapat meneladani 

kita mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah RI. Dengan jarangnya peserta 

didik keluar rumah maka peserta didik akan aktif dalam pembelajaran jarak jauh, 

sehingga pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat tercapai . 

C. Kompetensi Profesional  

Kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola piker keilmuan yang 

mendukung pelajaran yang dimampu. 

2. Menguasai standar kompotensi dan kompotensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu 

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir di atas, Kompetensi professional 

pada butir kelima ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

covid-19 ini yaitu Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

diri atau aplikasi lainnya untuk proses pembelajaran sehingga  walau 
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pembelajaran jarak jauh  pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat 

tercapai . 

D. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

1. Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status social keluarga. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masayarakat. 

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki 

keragaman social budaya 

4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir di atas, Kompetensi social pada butir 

kedua ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa covid-19 

ini yaitu menjalin komunikasi yang aktif, empatik dan santun dengan pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sehingga proses pembelajaran 

sehingga  walau pembelajaran jarak jauh  pembelajaran efektif atau tujuan 

pembelajaran dapat tercapai . 

 Dari pembelajaran jarak jauh yang efektif dan bermakna  maka  Hasil 

belajar peserta didik  selama PJJ diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari 
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guru tanpa diharuskan memberi skor atu nilai kuantitatif, serta mengutamakan  

pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua.  

Pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dan orang tua sangat 

penting artinya dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional, karena pelibatan 

orang tua dalam  penyelenggaraan pendidikan adalah hal penting dan sangat 

strategis dalam  mendukung  penyelenggaraan  pendidikan untuk mencapai tujuan  

pendidikan  Nasional.  Dalam hal ini perlu pola kerjasama yang saling  

mendukung antara penyelenggara pendidikan, guru, orang tua dan masyarakat. 

Sehingga pada tanggal 27 September 2017 Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy 

menetapkan sebuah peraturan tentang orang tua, sekolah dan masyarakat yaitu 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 

tahun 2017 tentang  pelibatan  keluarga pada peyelenggaraan pendidikan .   

Dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 tahun 

2017 tentang Pelibatan keluarga dalam hal pada penyelenggaraan Pendidikan 

memiliki ketentuan  umum. Ketentuan  umum  tersebut memberikan  pengertian 

tentang apa yang dimaksud dengan : 

1. Pelibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan 

serta dalamn penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

2. Penyelengaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen 

sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, 

jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan sesuai dengan 

tujuan pendidikan Nasional. 
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3. Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta 

didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah rga 

dengan pelibatan dan kerjasama satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. 

4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan. 

5. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang 

tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh  masyarakat yang 

peduli pendidikan. 

6. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah 

yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan . 

7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami 

istri, atau suami istri dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis 

lurus ke atas ke bawah sampai derajat ketiga. 

8. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung atau  ayah dan atau ibu  tiri 

atau ayah dan/atau ibu angkat. 

9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan 

kekuasaan asuh sebagai orang Tua terhadap anak. 

10. Anak adalah anak kandung, anak angkat , atau anak dalam perwakilan 

yang berstatus sebagai peserta didik. 
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11. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut 

kementerian yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan dan kebudayaan. 

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 30 tahun 2017 

tentang  pelibatan  keluarga  pada penyelenggaraan Pendidikan pasal 2 yaitu : 

1. Meningkatkan  kepedulian  dan  tanggung jawab bersama antara satuan 

pendidikan Keluarga dan masyarakat terhadap penyelenggaraan 

Pendidikan. 

2. Mendorong penguatan Pendidikan  Karakter anak. 

3. Meningkatkan kepedulian keluarga terhadap Pendidikan anak. 

4. Membangun sinergitas antara satuan pendidikan, keluarga dan 

masyarakat, dan 

5. Mewujudkan lingkungan Satuan Pendidikan yang aman, nyaman dan 

menyenangkan. 

Maka Keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat yang terbentuk 

atas dasar komitmen untuk mewujudkan fungsi keluarga khususnya fungsi sosial 

dan fungsi pendidikan. 

Makna keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu sendiri juga telah 

didefinisikan secara beragam oleh beberapa tokoh, di anataranya adalah Jeynes 

(dalam Homby, 2011. Hal.1) yang mendefinisikan keterlibatan orang tua sebagai 



12 
 

 
 

partisipasi orang tua dalam proses dan pengalaman ini menunjukkan bahwa 

keterlibatan orang tua yang dimaksud oleh jeynes merupakan kehadiran orang tua 

di sekolah termasuk dalam proses belajar yang diikuti peserta didik. Sehingga 

orang tua juga turut mengalami apa yang dialami oleh anak mereka dalam proses 

pendidikan yang diikutinya. 

Hawes dan Jesney mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dapat 

diartikan sebagai partisipasi orang tua terhadap pendidikan dan pengalaman 

peserta didik. (padavick,2009). White dan Coleman (2000,hlm.200) mereka 

mendefenisikan keterlibatan orang tua sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan 

orang tua dan guru baik di sekolah maupun di rumah sebagai cara mereka 

bekerjasama untuk mendukung pendidikan peserta didik. 

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterlibatan orang tua alam pendidikan anak merupakan berbagai bentuk aktivitas 

yang dilakukan oleh orang tuamelalui kerjasama dengan guru baik di rumah 

maupun di sekolah. Guna memaksimalkan perkembangan dan pendidikan anak di 

sekolah demi keuntungan mereka , anak dan program sekolah. 

Keterlibatan Orang tua peserta didik dan pengembangan Kompetensi guru  

dalam pendidikan di satuan pendidikan  merupakan salah satu kebijakan kepala 

sekolah .Karena Kepala sekolah merupakan pimpinan pada lembaga yang 

dipimpinnya, maju dan berkembangnya suatu lembaga merupakan tugas dan 

tanggung jawab kepala sekolah. Pemimpin adalah orang yang melakukan kegatan 

dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada dilingkungannya.pada situasi 

tertentu agar orang lain mau bekerja sama dengan rasa penuh tanggung jawab 
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demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Elvi Suharni (2016). Keberhasilan 

kepala sekolah dalam pelaksanaan program kebijakan kepala sekolah dalam 

membuat kebijakan – kebijakan operasional dalam meningkatkan profesionalitas 

guru dan mempengaruhi orang tua peserta didik untuk bekerjasama dalam 

mencapai tujuan pendidikan nasional. Asumsi ini bertolak   pendidikan tingkat 

satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat.Untuk itu, 

setiap kepala sekolah harus memahami kunci sukses kepemimpinananya yang 

mencakup: pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, indikator kepemimpinan 

kepala sekolah efektif, sepuluh kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, model 

kepemimpinan kepala sekolah yang ideal.Masa depan kepemimpinan kepala 

sekolah, harapan guru terhadap kepala sekolah, dan etika kepemimpinan kepala 

sekolah. Dimensi – dimensi tersebut harus dimiliki dan menyatu pada setiap 

pribadi kepala sekolah, agar mampu melaksanakan manajemen dan 

kepemimpinan secara efektif, efisien,mandiri, produktif dan akuntabel.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Kebijakan 

kepala sekolah adalah hasil keputusan – keputusan yang dibuat secara arif dan 

bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan.  

(Syafaruddin,hal 76 ) 
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Seorang kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan 

pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana kepala sekolah 

juga harus bertanggungjawab penuh akan sekolah yang dipimpinnya. 

Untuk itu di masa Pandemi Covid ini kebijakan kepala sekolah sangat 

diperlukan dalam menghadapi darurat pendidikan ini, dengan menerapkan materi 

esensial atau materi rangkuman  dan LKS agar pembelajaran efektif, menerapkan 

model pembelajaran secara daring bagi yang memiliki Andoid dan luring bagi 

yang tidak memiliki Android tetapi tetap mematuhi protocol kesehatan , dan 

menfasilitasi data internet bagi peserta didik dan guru agar pembelajaran melalui 

layanan internet bisa efektif. Dan untuk membekali guru dalam mengembangkan 

kompotensi pedagogic dan profesionalnya kepala sekolah memberikan kebijakan 

kepada guru untuk mengikuti pelatihan video atau pelatihan tehnologi lainnya 

yang dapat mengektifkan pembelajaran selama masa covid-19. 

Pengembangan Kompotensi Guru sebagai tombak  pendidikan  sangat  di 

perlukan dan guru sangat mengharapkan keterlibatan oang tua, dan kebijakan 

kepala sekolah  dalam mengefektifkan Pembelajaran di masa Covid-19 ini 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai  walau belajar jarak jauh . Karena kita 

bangsa Indonesia dalam  mencapai tujuan pendidikan tidak terlepas dari ciri khas 

Bangsa Indonesia yaitu gotong royong. 

Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada  sekolah dalam lingkup 

Gugus SDN No. 5 Lembang Cina Bantaeng: 
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1. Kepala sekolah sudah memberikan kebijakan dalam pelaksanaan 

Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah, tetapi masih 

perlu di analisis implementasinya. 

2. Masih ada beberapa guru dan orang tua peserta didik yang 

kurang paham penggunaan gawai dan aplikasi internet yang ada 

di handphone pada pembelajaran di masa covid-19.  

3. Masih ada beberapa guru yang kurang mengembangkan 

kompetensi pada pembelajaran jarak jauh.  

4. Masih ada beberapa orang tua yang kurang aktif mendampingi 

dan mengawasi  peserta didik dalam belajar di rumah sehingga  

masih ada peserta didik kurang aktif melakukan pembelajaran 

jarak jauh atau belajar dari rumah selama masa covid-19..   

Adapun judul Penelitiannya adalah “Pengaruh Kompetensi Guru, 

Keterlibatan Orang Tua Dan Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap 

Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng “ 

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa perlu 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Kompetensi guru berpengaruh positif dan signifikan  terhadap  

efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng ? 
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2. Apakah Keterlibatan orang tua berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap  efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN  5 

Lembang Cina Bantaeng ? 

3. Apakah Kebijakan Kepala Sekolah berpengaruh positif dan signifikan  

terhadap  efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5  

Lembang Cina Bantaeng ? 

4. Apakah Kompetensi guru, keterlibatan orang tua Dan Kebijakan Kepala 

Sekolah berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap  

efektifitas  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5 Lembang 

Cina Bantaeng? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan Penelitian ini untuk   

mengungkapkan tentang :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Guru  dalam 

mengefektifkan  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Keterlibatan orang tua  

dalam mengefektifkan  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng.  

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kebijakan kepala 

Sekolah  dalam mengefektifkan  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus 

SDN  5 Lembang Cina Bantaeng.  
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompetensi guru, keterlibatan 

orang tua Dan Kebijakan Kepala Sekolah berpengaruh positif dan 

signifikan secara simultan terhadap  efektifitas  Pembelajaran Masa 

Covid-19 di Gugus  5  Lembang Cina Bantaeng. 

1.4.   Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:              

1. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan Penelitian ini menjadi masukan bagi guru  untuk 

mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. 

b. Diharapkan penelitian ini menjadi masukan bagi kepala sekolah untuk 

      selalu memberikan kebijakan yang sifatnya membangun  dan mengem- 

     bangkan sumber daya manusia di lingkungannya.  

c. Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan bagi kepala  sekolah 

untuk mengidentifikasi hasil analisis guru yang memiliki kompotensi 

dan berinovasi  serta  keterlibatan orang tua dalam mempengaruhi 

keefektifan Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN No. 5 

Lembang Cina Bantaeng. 

d. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, 

penguatan, referensi bagi guru – guru, orang tua  dan kepala sekolah 

sebagai keluarga peserta didik dalam menyelenggarakan Pendidikan di 

Gugus SDN  5 Lembang Cina Bantaeng. Bahwa dengan adanya  

Kompotensi guru , keterlibatan parenting kelas dan kebijakan kepala 

sekolah baik secara parsial maupun simultan sangat mempengaruhi 
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efektivitas pembelajaran. Dan diharapkan menjadi motivasi bagi 

kepala sekolah untuk menerapkan  kebijakan – kebijakan yang 

membangun , guru untuk mengembangkan kompotensi yang 

dimilikinya, menerapkan jadwal belajar selama covid-19, memfasilitasi 

kuota internet peserta didik dan guru dalam pembelajaran daring, 

menerapkan materi esensial dan LKS yang bisa tuntas dalam 

pembelajaran masa Covid-19  dan parenting kelas / orang tua peserta 

didik untuk bekerja sama mendampingi, menjaga, mengawasi dan 

melaporkan hasil pekerjaan peserta didik  dalam pembelajaran dan 

menjaga kesehatan dan keamanan peserta didik di masa covid-19 ini 

.Sehingga peserta didik aktif belajar, kualitas pembelajaran dan  tujuan 

pembelajaran dapat tercapai atau efektivitas pembelajaran  tercapai di 

masa  masa Covid-19 pada  Gugus SDN  5  Lembang Cina Bantaeng.  

2. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan penelitian ini sebagai bahan referensi dan informasi bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama 

yang berhubungan dengan permasalahan manajemen sumber daya 

manusia. 

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih secara 

teori terutama dalam pengaplikasian dan pengembangan ilmu 

manajemen Pendidikan.   
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Jajat Sudrajat 2020, Kompetensi Guru Di Masa Pandemi Covid-19. 

Penelitian ini membahas tentang kompetensi guru di masa Pandemi Covid-19. 

Berbagai kebijakan dan pemberlakuan protocol kesehatan dilakukan untuk 

memutus mata rantai penyebara Covid-19, berdampak pada guru yang diwajibkan 

mengajar secara daring. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode 

deskriptif analitis, ditemukan bahwa kompetensi guru terkait komptensi 

penguasaan Literasi dan IPTEK, Kompetensi keterampilan, pengelolaan kelas dan 

komptensi komunikasi dan social,belum optimal. Diperlukan pengembangan 

Kompetensi  – kompetensi tersebut  sehingga akan mengurangi  masalah – 

masalah yang ada dalam pembelajaran daring. Sehingga proses belajar dapat 

berjalan lebih baik.   

Rahmawati Ida Yeni. 2020 Kreatifitas guru dalam proses Pembelajaran 

Ditinjau Dari Penggunaan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Ditengah wabah 

COVID-19. Corona Virus Disease (covid-19) had an impact on varion fields, 

expecially in educarion. The existence of this pandemic requires everyone to not 

be able to carry out his normal activities as before. In the education field, the 

teaching-learning process cannot be done directly in the classroom. Therefore, the 

teaching process is inverted by distance teaching (online). Distance teaching is 

done to reduce the spread of COVID-19 among students and the community. This 

research is library research that aims to explain creativity in the application of 
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distance teaching. This research is library research conducted by reading and 

recording various literature or reading materials that are in accordance with the 

subjek matter. The results of this study indicated that istance teaching requires a 

practical and attractive framework so that the students can participate in learning 

endusiastically. Distance teaching is very effective and efficient but teacher have 

limitations in controlling the value of students’ character education directly. 

Distance teaching has an impact on parents and teachers because parents have to 

provide additional costs for purchasing internet quota. On the other hand, for 

teachers, no all teachers are proficient in using technology and social media as 

learning media. The results of the study are expected to able to consider for 

teachers in doing distance teaching during COVID-19. 

Penyakit virus corona (COVID-19) berdampak pada berbagai bidang 

terutama bidang pendidikan. Adanya pandemic ini menuntut setiap orang untuk 

tidak dapat melakukan aktivitas normalnya seperti semula. Dalam bidang 

pendidikan, proses belajar-mengajar tidak dapat dilakukan secara langsung di 

dalam kelas. Oleh karena itu, proses pengajaran  ibalik engan pengajaran jarak 

jauh (online). Pengajaran jarak jauh ilakukan  membatasi penyebaran Covidd-19 i 

pelajar an masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang bertujuan 

untuk menjelaskan kreativitas dalam penerapan pembelajaran jarak jauh. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang ddilakukan dengan membaca an 

merekam berbagai literature atau bahan bacaan yang sesuai dengan materi 

pelajaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh 

memerlukan kerangka kerja yang praktis dan menarik agar peserta didik dapat 
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mengikuti pembelajaran dengan antusias. Pengajaran jarak jauh sangat efektif dan 

efisien tetapi guru memiliki keterbatasan dalam mengontrol nilai pendidikan 

karakter peserta didik secara langsung. Pengajaran jarak jauh berdampak pada 

orang tua dan guru karena orang tua harus mengeluarkan biaya tambahan untuk 

pembelian kuota internet. Di sisi lain, bagi guru, belum semua guru mahir 

menggunakan teknologi dan media social sebagai media pembelajaran. Hasil 

penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi guru dalam 

melksanakan pembelajaran jarak jauh selama Covid-19.. 

Diana Holidazia.2020 Pembelajaran daring pada mata Pelajaran tematik 

di Kelas V MiI Nurul Ummah Sampit. Pembelajaran daring merupakan alternative 

pilihan terbaik untuk pendidikan pada masa covid ini karena pemebalajran tidak 

bisa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.Dengan adanya pembelajaran 

daring sebagai pilihan kedua diharapkan dapat membantu guru dan peserta didik 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran baik untuk guru yang tetap hadir di 

sekolah untuk memberikan materi secara online maupun untuk peserta didik yang 

belajar dari rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui.1) Bagaimana 

proses pembelajaran daring pada mata pelajaran tematik di kelas V MI Nurul 

Ummah Sampit, 2) kendala dalam pembelajaran daring pada mata pelajaran 

tematik di kelas V MI Nurul Ummah sampit. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan subjek guru dan peserta didik kelas V,  objek 

penelitian adalah pembelajaran daring pada mata pelajaran Tematik di kelas V. 

teknik pengupulan data yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. 

adapunPengabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik, analisis data 
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menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 

(1) Pada proses pembelajaran daring guru berpedoman pada rencana pelaksanaan 

pembelajaran dan silabus. RPP yang digunakan sesuai keadaan darurat Covid 

pada saat ini, yang mana isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran pada 

pembelajaran langsung memang banyak muatan di dalamnya. (2) Kendala ada 

pada fasilitas untuk menunjang pembelajaran daring tersebut. Seperti tidak 

mempunyai handphone, jaringan lelet, perekonomian orang tua yang kurang dan 

guru belum terlalu menguasai aplikasi untuk pembelajaran daring. 

Agus Winarti.2020.Implementasi Parenting pada Pendidikan Anak usia 

Dini Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

konstribusi apa saja yang dialami orang tua selama mendampingi anak di masa 

pandemic covid-19. Metode penelitian menggunakan pendekatan kulitatif, metode 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Hasil penelitian (1) menunjukkan fungsi orang tua adalah pembimbing, pendidik, 

penjaga,pengembang dan  pengawas. Secara khusus menjaga dan memastikan 

anak untuk menerapkan hidup bersih dan sehat, mengikuti protocol kesehatan. 

(2)Pelaksanaan mendampingi anak dalam mengerjakan tugas sekolah secara 

daring, mengerjakan aktivitas bersama selama di rumah, menciptakan lingkungan 

yang nyaman agar anak betah tinggal di rumah saja,(3) Faktor pendukung 

pendidikan anak usia dini masa pandemic covid-19, adanya sarana dan prasarana 

pendukung untuk daring, adanya komunikasi swarah orang tua dan guru PAUD 

dengan baik, selain ada factor penghambat yaitu orang tua yang bekerja tidak 

dapat sepenuhnya mendampingi anak belajar. 



23 
 

 
 

Adela Oktavia Islami.2021. Peran Orang Tua Dalam Pembelajaran daring 

Kelas III MI Mi’rojul Ulum Jotangan Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojekerto. 

Sejak adanya pandemic Covid 19 dan ditetapkan sebagai pandemic global. Semua 

aspek menjadi terganggu tanpa terkecuali termasuk aspek pendidikan. Sehingga 

Pemerintah harus mencari cara agar pendidikan tetap bisa berjalan. Salah satunya 

dengan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Pembelajaran yang 

awalnya dilakukan dengan tatap muka di sekolah menjadi dilakukan di rumah 

dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tentunya akan membuat peserta didik 

harus beradaptasi dengan pembelajaran tersebut.Sehingga dalam pelaksanaannya , 

muncul beberapa hambatan. Orang Tua adalah salah satu orang yang 

bertanggungjawab terhadap pendidikan anaknya. Oleh karena itu dibutuhkan 

peran orang tua untuk membantu hambata – hambatan tersebut. Hal tersebut 

melatarbelakangi peneliti untuk meneliti tentang peran orang tua dalam 

pembelajaran daring. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pembelajaran daring kelas III MI Mi’rojul Ulum Jotangan Kecamatan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto. (2) Mengetahui bagaimana peran orang tua 

dalam pembelajaran daring kelas III MI Mi’rojul Ulum Jotangan Kecamatan 

Mojosari Kabupaten Mojokerto. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik 

analisis data ada 3 tahap yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi. Kemudian untuk pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran daring 

di MI Mi’rojul Ulum Jotangan ini menggunakan media atau aplikasi Whatshapp. 
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Karena dianggap lebih universal dan lebih sederhana. Selain itu juga 

menggunakan google Classroom, tapi hanya untuk latihan soal atau ujian saja. 

Sedangkan bentuk dari peran orang tua dalam pembelajaran daring adalah seperti, 

(1) mendampingi anak belajar dan mengerjakan tugas, (2) mengawasi anak dalam 

penggunaan ponsel, (3) membantu menjelaskan materi apabila ada yang belum 

dimengerti, (4) memberikan faisilitas belajar seperti ponsel atau kuota internet, (5) 

memberikan motibvasi atau dukungan. 

Aswar Aswar, Sulfian Syarif, Sulkipli, Muhammad Amirullah, 2021. Analisis 

Arah Kebijakan Sekolah terhadap penggunaan Gawai Android Dalam Aktivitas 

Belajar Peserta Didik Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kebijakan sekolah tentang penggunaan smartphone dalam kegiatan 

belajar siswa pada saat pandemic covid-19. Metode penelitian yang digunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomologi empiris. Subjek 

penelitian diperoleh melalui teknik purposive sampling yang berjumlah 6 orang, 

Penelitian ini dilakukan secara online atau melalui telepon kepada guru, kepala 

sekolah dan orang tua peserta didik. Sedangkan analisis fenomologi empiris. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 aspek yang dianalisis yaitu manfaat, 

kekurangan, strategi pembelajaran, dan harapan orang tua terhadap pembelajaran 

berbasis smartphone bagi peserta didik. Dari keempat aspek tersebut dirumuskan 

arah kebijakan sekolah penggunaan smartphone dalam kegiatan belajar peserta 

didik, antara lain: (1) Kebijakan sekolah hendaknya memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk menggunakan smartphone sebagai sarana 

pembelajaran; (2) Kebijakan sekolah harus selalu  memberikan pendidikan dan 
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mewajibkan pertemuan mingguan antara guru dan orang tua untuk mengevaluasi 

perilaku dan hasil belajar peserta didik;(3) Kebijakan sekolah hendaknya 

memfasilitasi peserta didik dalam bentuk kuota belajar dan penyediaan wifi agar 

peserta didik dan guru dapat mengakses internet dengan baik;(4) Kebijakan 

sekolah harus mewajibkan guru untuk  meningkatkan  kompotensi pedagogi 

digitalnya;(5) Kebijakan sekolah harus menerapkan metode blended learning 

selama pandemic covid-19.   

Arief Rachman Badrudin, Muhammad Hidayat Ginanjar, wartono wartono, 

2020. The Effectiveness Of Online Based Learning During The Covid-19 

Pandemic At Private School In Bogor. This research is to find out the 

effectiveness of ionline distance learning at an elementary school program in 

Bogor. This study’s approach was descriptive qualitative on survey research to 

621 respondents, including the headmaster, teacher, and other stakeholder. The 

results showed theat online distance learning at elementary was active. Therefore, 

the next evaluation from the headmaster, teacher, and  local government support 

increasing quality, also, for improving students, competence should have good 

cooperation from the headmaster, teacher, and parents in service all the equipment 

online distance learning.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pembelajaran Jarak 

jauh online pada program sekolah dasar di Bogor. Pendekatan penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif pada penelitian survey terhadap 621 responden, baik 

kepala sekolah, guru, maupun pemangku kepentingan lainnya. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Pembelajaran Jarak jauh online di SD berlangsung aktif. 
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Oleh karena itu, evaluasi selanjutnya dari Kepala Sekolah, guru dan pemerintah 

daerah mendukung peningkatan kualitas. Selain itu, untuk meningkatkan 

Kompotensi peserta didik harus memiliki kerjasama yang baik dari kepala 

sekolah, guru dan orang tua dalam pelayanan semua peralatan pembelajaran jarak 

jauh secara online. 

Aruming Tias Pudyastuti. C. Asri Budiningsih, 2021 Efektivitas 

Pembelajaran E-Learning Pada guru PAUD Selama pandemic Covid-19. 

Mengemukakan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk fektivitas pelaksanaan 

pembelajaran E-Learning pada guru PAUD selama Pandemic Covid-19. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan 

Kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini dilakukan selama 5 

minggu. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan data Pretest, 

posttest dan angket. Teknik analisis data menggunakan uji Paired T  test. Hasil 

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran E-Learning yang 

dilakukan oleh guru PAUD selama Pandemi Covid-19 tidak efektif karena 

banyaknya guru mengalami kendala dalam segi pelaksanaan dan segi prasarana.   

2.2. Kompetensi Guru 

Secara umum pengertian Kompetensi (Compotensy) adalah suatu 

kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan atau tugas di bidang tertentu, sesuai dengan jabatan yang 

disandangnya.Pendapat lain mengatakan arti kompotensi adalah suatu 

keterampilan , pengetahuan, sikap dasar dan nilai yang terdapat dalam diri 

seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara 
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konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau 

kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga 

menghasilkan manfaat. Menurut UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan Dosen 

pasal 1 ayat 10, disebutkan: Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

ketarmpilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau 

dosen dalam melaksanakan tugas keprofesian. Kompetensi tidak hanya terkait 

dengan kesuksesan seseorang dalam menjalankan tugasnya tetapi dilihat 

keberhasilannya bekerja sama dalam sebuah tim, sehingga tujuan lembaganya 

sesuai dengan harapan.Jadi, kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang 

meliputi pengetahuan, ketarmpilan, dan sikap yang dapat diwujudkan dalam hasul 

kerja nyata yang bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Sudarmanto (2009:45) 

menutarakan dalam tulisannya bahwa kompotensi merupakan suatu atribut untuk 

melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atibut tersebut 

adalah kualitas yang diberikan pada orang atau benda yang mengacu pada 

karateristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara 

efektif. Atribut terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan keahlian atau 

karakteristik tertentu.  

Dalam Undang – undang guru dan dosen No.14 Tahun 2005 Bab 1 pasal 1 

menyatakan bahwa guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar , pendidikan menengah (DPR RI, 2020 ).Guru adalah 

jabatan professional yang dalam menjalankan profesinya harus memiliki standar 
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kompetensi yang harus ditempuh. (susanto, 2016) Guru adalah  poros utama 

pendidikan, Guru menjadi penentu kemajuan suatu negara di masa depan.Secara 

umum tugas guru adalah mengajar peserta didik agar memiliki pengetahuan dan 

keterampilan dalam masing – masing bidang pelajaran.Selain itu guru juga 

mempunyai tanggung jawab dalam mendidik peserta didik agar mempunyai sikap 

dan tingkah laku baik, baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. 

(Hari,2019) 

Dari ketiga  penjelasan mengenai kompetensi dan guru, dapat diartikan  

kompetensi guru adalah kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam 

melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat. Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, social, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi dasar 

profesi guru yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta 

didik, pengembangan pribadi dan profesionalitas.Kompotensi guru dinilai sebagai 

gambaran profesionalnntidaknya pendidik (guru ) tersebut. Bahkan kompetensi 

guru mempengaruhi keberhasilan yang dicapai peserta didiknya (Jamawi,2012).  

Karena pentingnya pengaruh kompetensi guru dalam keberhasilan mencapai 

tujuan pendidikan nasinal maka dalam  Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “ Kompetensi 

guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi Kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi” Penjelasan ke empat kompetensi tersebut 

sebagai berikut: 
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A. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dari 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. Sub kompotensi dalam kompotensi pedagoik adalah : 

1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip – prinsip perkembangan 

kognetif, prinsip – prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar 

awal peserta didik. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan, 

menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan startegi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang 

ingin dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih. 

3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (setting) 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi 

merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil 

belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis 

hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara 

umum. 
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5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan 

berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk 

nonakademik. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir kedua di atas, maka kompetensi 

pedagogic butir ketiga ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

masa covid-19 ini yaitu Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan startegi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih. seperti  membuat materi esensial dan LKS, serta membuat 

media pembelajaran yang membantu dan menarik perhatian peserta didik untuk 

belajar memahami karakteristik peserta didik walau jarak jauh dengan mengamati 

keaktifan dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran efektif atau 

tujuan pembelajaran dapat tercapai .   

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. Sub kompotensi dalam kompotensi 

kepribadian meliputi: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai dengan 

norma social, bangga menjadi guru dan memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma. 
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2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik dan memiliki etis kerja sebagai guru. 

3. Kepribadian yang arif  yaitu menampilkan tindakan yang didasarkan pada 

kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan 

keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

4. Kepribadian yang berwibawa meliputi perilaku yang berpengaruh postif 

terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani 

5. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai 

dengan norma relegius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan setiap butir di atas Kompetensi Kepribadian pada 

butir kelima  ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

covid-19 ini yaitu berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak 

sesuai dengan norma relegius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik seperti menjaga protocol  kesehatan 

menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker, rajin berdoa dan 

mengurangi bepergian keluar daerah. Sehingga peserta didik dapat meneladani 

kita mematuhi aturan yang ditetapkan pemerintah RI. Dengan jarangnya peserta 

didik keluar rumah maka peserta didik akan aktif dalam pembelajaran jarak jauh, 

sehingga pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat tercapai . 
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C. Kompetensi Profesional  

Kompetensi professional adalah penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola piker keilmuan yang 

mendukung pelajaran yang dimampu. 

2. Menguasai standar kompotensi dan kompotensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu 

3. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. 

4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif. 

5. Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir di atas, Kompetensi professional 

pada butir kelima ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

covid-19 ini yaitu Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

diri atau aplikasi lainnya untuk proses pembelajaran sehingga  walau 

pembelajaran jarak jauh  pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat 

tercapai . 

D. Kompetensi Sosial 

Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 
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1. Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga dan status social keluarga. 

2. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masayarakat. 

3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang memiliki 

keragaman social budaya 

4. Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. 

Berdasarkan penjelasan seriap butir di atas, Kompetensi social pada butir 

kedua ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa covid-19 

ini yaitu menjalin komunikasi yang aktif, empatik dan santun dengan pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat sehingga proses pembelajaran 

sehingga  walau pembelajaran jarak jauh  pembelajaran efektif atau tujuan 

pembelajaran dapat tercapai . 

2.3. Keterlibatan Orang Tua   

2.3.1. Pengertian  Orang Tua   

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu dan 

merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk 

sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh 

dan membimbing anak – anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang 

menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, orang 

tua sangat penting artinya bagi perkembangan pendidikan  peserta didik.  
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Pendidikan seorang peserta didik dimulai dari lingkungan keluarga yang 

menjadi hal penting dalam pembentukan karakter peserta didik.  Pendidikan di 

luar bukan berarti orang tua dapat melepas peserta didik begitu saja. Orang tua 

juga harus berperan untuk mengawasi dan mengarahkan pendidikan yang 

ditempuh peserta didik, selain itu, orang tua juga dapat mengetahui sampai 

dimana kemampuan peserta didik dalam bidang pendidikan. Zulfitria, 

Ansharullah, Cindy Aprilia Pratami (2020). Orang tua sangat berperan terhadap 

pendidikan peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Apalagi di masa 

pandemic Covid-19 peran orang tua sangat penting mendamping peserta didik 

belajar di rumah. 

 2.3.2. Pengertian Keterlibatan Orang Tua   

Makna keterlibatan orang tua dalam pendidikan itu sendiri juga telah 

didefinisikan secara beragam oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah Jeynes 

(dalam Homby, 2011. Hal.1) yang mendefinisikan keterlibatan orang tua sebagai 

partisipasi orang tua dalam proses dan pengalaman ini menunjukkan bahwa 

keterlibatan orang tua yang dimaksud oleh jeynes merupakan kehadiran orang tua 

di sekolah termasuk dalam proses belajar yang diikuti anak. Sehingga orang tua 

juga turut mengalami apa yang dialami oleh anak mereka dalam proses 

pendidikan yang diikutinya. 

Hawes dan Jesney mengungkapkan bahwa keterlibatan orang tua dapat 

diartikan sebagai partisipasi orang tua terhadap pendidikan dan pengalaman 

anaknya. (padavick,2009). White dan Coleman (2000,hlm.200) mereka 

mendefenisikan keterlibatan orang tua sebagai berbagai aktivitas yang dilakukan 
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orang tua dan guru baik di sekolah maupun di rumah sebagai cara mereka 

bekerjasama untuk mendukung pendidikan anak. 

Berdasarkan pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

keterlibatan orang tua atau Parenting kelas  dalam pendidikan anak merupakan 

berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh orang tua/ parenting kelas melalui 

kerjasama dengan guru baik di rumah maupun di sekolah. Guna memaksimalkan 

perkembangan dan pendidikan anak di sekolah demi keuntungan mereka , anak 

dan program sekolah. 

Menurut wiwin yulianingsih, Suhanadji Suhanadji, Rivo Nugroho, 

Mustakim Mustakim, 2020. Keterlibatan Orangtua Dalam Pendampingan 

Belajar Anak Selama Masa pandemic Covid-19. Mengemukakan bahwa 

Kebijakan Pemerintah untuk belajar dari rumah selama masa Pandemi Covid-19 

membuat orang tua semakin banyak terlibat dalam pendampingan peserta didik 

.Peran orang tua sangat penting sebagai pembelajar peserta didik, pemenuhan 

kebutuhan peserta didik. Dalam Pendampingan belajar peserta didik terlihat dari 

cara orang tua, membantu kesulitan tugas anak, dan merespon dengan baik semua 

pembelajaran daring dari sekolah. 

2.4. Kebijakan Kepala sekolah  

Kebijakan Kepala sekolah terdiri dari dua kata yakni kebijakan dan 

kepala sekolah. Menurut Ali Imran bahwa kebijakan adalah wisdom. Sedangkan 

kebijaksanaan adalah policy. Kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, 

kebijaksanaan, Bumi Aksara, 2008,h.16. Kebijakan adalah suatu ketentuan dari 

pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan kepada 
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seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan 

aturan yang berlaku.Sedangkan kebijaksanaan policy adalah aturan – aturan yang 

semestinya dan harus diikuti tanpa pandungbulu, mengikat kepada siapapun yang 

dimaksud untuk diikat oleh kebijaksanaan tersebut.Sedangkan kebijakan adalah 

terdiri dari pernyataan tentang sasaran dari satu atau lebih pedoman yang luas 

untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan 

bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. 

Menurut Nichols (Syafruddin;2008) Kebijakan adalah suatu keputusan 

yang dipikirkan secara matang dan hati – hati oleh pengambilan keputusan puncak 

dan bukan kegiatan – kegiatan berulang dan rutin terprogram atau terkait dengan 

aturan – aturan keputusan.Pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan berarti 

seperangkat tujuan – tujuan, prinsip – prinsip serta peraturan – peraturan yang 

membimbing suatu organisasi (Syafaruddin;2008) 

Kepala sekolah terdiri dari kepala dan sekolah, kata kepala dapat 

diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi sedangkan sekolah adalah 

sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Kata 

Pemimpin atau kepala didefinisikan sebagai suatu kemampuan dan kesiapan 

seseorang untuk mempengaruhi, membimbing dan menggerakkan atau mengelola 

orang lain agar mereka mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. 

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan tingkat 

satuanpendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Untuk itu, 

setiap kepala sekolah harus memahami kunci sukses kepemimpinananya yang 

mencakup: pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, indikator kepemimpinan 
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kepala sekolah efektif, sepuluh kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, model 

kepemimpinan kepala sekolah yang ideal.Masa depan kepemimpinan kepala 

sekolah, harapan guru terhadap kepala sekolah, dan etika kepemimpinan kepala 

sekolah. Dimensi – dimensi tersebut harus dimiliki dan menyatu pada setiap 

pribadi kepala sekolah, agar mampu melaksanakan manajemen dan 

kepemimpinan secara efektif, efisien,mandiri, produktif dan akuntabel.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa Kebijakan 

kepala sekolah adalah hasil keputusan – keputusan yang dibuat secara arif dan 

bijaksana oleh kepala sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke masa depan.  

(Syafaruddin, 2008  hal 76 ) 

Seorang kepala sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kebijakan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana 

kepala sekolah juga harus bertanggungjawab penuh akan sekolah yang 

dipimpinnya. 

Untuk itu di masa Pandemi Covid ini kebijakan kepala sekolah sangat 

diperlukan dalam menghadapi darurat pendidikan ini, dengan membekali guru 

dalam mengembangkan kompotensi pedagogic dan profesionalnya kepala sekolah 

memberikan kebijakan kepada guru untuk mengikuti pelatihan Menurut Jajat 

Sudrajat, 2020. Mengemukakan bahwa dalam kondisi pandemic saat ini, guru 
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perlu diberdayakan untuk mengembangkan kompotensi – kompotensi yang ada . 

Melalui pemberdayaan , guru dilatih untuk mampu menciptakan kondisi 

professional dalam menjalankan tugas dan perananya (susanto, 2016) . Dalam 

penberdayaan guru , diharapkan  sekolah memberikan pelayanan yang baik 

terhadap pendidik dan tenaga kependidikan utamanya guru, orang tua dan peserta 

didik.Kebijakan kepala sekolah yang menerapkan pembelajaran daring untuk 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka guru perlu pelatihan penguasaan 

Literasi dan IPTEK..  

Menurut Aswar Aswar, Sulfian Syarif, Sulkipli Sulkipli, Muhammad 

Amirullah, 2020. Mengemukakan bahwa ada lima kebijakan kepala sekolah dalam 

pembelajaran secara daring yaitu (1)  Kebijakan  sekolah hendaknya memberikan 

hendaknya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan 

data internet sebagai sarana pembelajaran, (2) Kebijakan   sekolah harus 

memberikan pendidikan dan mewajibkan pertemuan mingguan antara guru dan 

orang tua untuk mengevaluasi perilaku dan hasil belajar peserta didik. (3) 

Kebijakan kepala sekolah hendaknya memfasilitasi peserta didik dalam bentuk 

kuota belajar dan penyediaan wifi agar peserta didik dan guru dapat mengakses 

internet dengan baik. (4) Kebijakan sekolah harus mewajibkan guru untuk 

meningkatkan kompotensi pedagogic digitalnya, (5) Kebijakan sekolah harus 

menerapkan model blended learning selama pandemic covid-19. 
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2.5. Efektifitas Pembelajaran masa Covid -19 

2.5.1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran  

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2007).Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat 

membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian 

dalam suatu kegiatan atau suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana 

dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula 

kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan 

tujuan yang hendak dicapai. 

Pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang berarti kegiatan yang 

komplek dan terjadi pada setiap manusia sejak lahir proses belajar dapat terjadi 

karena adanya unsure kesenjangan ataupun tidak disengaja. Menurut Oemar 

Hamalk Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman. Belajar merupakan suatu proses atau aktivitas dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. 

Belajar adalah mengubah kelakuan anak, jadi mengenai pembentukan 

pribadi anak. Hasil yang diharapkan bukan hanya bersifat pengetahuan, akan 

tetapi juga sikap pemahaman, perluasan, minat, penghargaan norma – norma , 

kecakapan meliputi seluruh pribadi anak. 

Pembelajaran adalah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, 

penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. 

Dalam pengertian konteks pendidikan, guru biasanya berusaha mengajar supaya 
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peserta didik dapat belajar menguasai isi pelajaran demi mencapai suatu objektif 

yang ditentukan.Pembelajran akan membawa pada perubahan pada seseorang. 

Pembelajaran adalah suatu kata yang memiliki arti sama dengan kata mengajar. 

Kata mengajar memiliki arti yang kompleks dan beraneka macam sesuai dengan 

zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. 

Menurut Komalasari (2013:3) mengemukakan pembelajaran merupakan 

suatu system atau proses membelajarkan pembelajar yang direncanakan, 

dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar pembelajar dapat mencapai 

tujuan – tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.   

Menurut Yusufhadi Miarso (2004:516,536), efektivitas Pembelajaran 

adalah yang menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para 

mahasiswa, melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Miarso melanjut bahasan 

tentang definisi efektivitas dengan menyatakan bahwa, efektivitas pembelajaran 

seringkali di ukur dengan tercapainya tujuan pembelajaran atau ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi. Beberapa hal yang terkandung dalam definisi ini, yakni 

efektivitas pembelajaran merupakan kegiatan edukatif yang memiliki cirri, yaitu 

(1) bersistem (sistemik), yang dilakukan melalui tahap perencanaan, 

pengembangan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan.(2) sensitive terhadap 

kebutuhan akan tugas belajar dan kebutuhan pembelajar.(3) Kejelasan akan tujuan 

dan arena itu dapat dihimpun usaha untuk mencapainya.(4)bertolak dari 

kemampuan atau kekuatan peserta didik, pendidik, masyarakat dan pemerintah. 
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2.5.2 Ciri – ciri efektivitas pembelajaran  

Ciri- ciri efektivitas Pembelajaran menurut  Surya (Agsha:2015) bahwa 

keefektifan program pembelajaran ditandai dengan cirri – cirri sebagai berikut: 

1. Berhasil menghantarkan peserta didik mencapai tujuan – tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan 

2. Memberikan Pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan peserta didik 

secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

3. Memiliki sarana – sarana yang menunjang proses belajar mengajar.  

Menurut Slavin (2000) keefektifan Pembelajaran dapat diukur 

menggunakan empat indikator sebagai berikut: (1) Kualitas Pembelajaran (Quality 

of insurance), yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga 

peserta didik dengan mudah dapat mempelajari atau tingkat kesalahannya semakin 

kecil. Semakin kecil tingkat kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif 

pembelajaran. Penentuan tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan 

pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut ketuntasan 

belajar.(2) Kesesuaian tingkat Pembelajaran (appropriate level of instruksion) 

yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam 

menerima materi baru. (3) Insentif yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi 

peserta didik untuk menyelesaikan atau mengerjakan tugas – tugas dan 

mempelajari materi yang diberikan. Makin besar motivasi yang diberikan, makin 

besar pula keaktifan peserta didik dengan demikian pembelajaran akan efektif. (4) 

Waktu, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelajaran sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. Eggen dan Kauchan (mattoaliang,2015) 
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mengemukakan bahwa efektifitas pembelajaran ditandai dengan keaktifan peserta 

didik dalam pembelajaran, khususnya dalam pengeorganisasian dan penemuan 

informasi. Oleh karena itu, semakin aktif peserta didik dalam pembelajaran maka 

semakin efektif pula pembelajaran yang dilaksanakan. 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran yang 

baik adalah bagaimana guru berhasil menghantarkan anak didiknya untuk 

mendapatkan pengetahuan dan memberikan pengalaman belajar yang antraktif 

pada masa pandemic covid-19 ini, Sehingga Pembelajaran menjadi efektif dan 

tujuan  pembelajaran tercapai.      
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 BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini akan dilaksanakan berdasar pada fakta bahwa satuan 

pendidikan di masa Pandemi covid-19 saat ini dihadapkan kepada tuntutan untuk 

beradaptasi dengan perubahan  pola dalam menjalankan kehidupan  yang 

menglobal di seluruh dunia ini, yang mengharuskan kita harus bekerja dan belajar 

di rumah agar pandemic covid-19 yang berbahaya ini tidak menular kemana – 

mana, sehingga kelangsungan hidup manusia yang sehat menjadi tercipta. 

Perubahan pola kehidupan ini mempengaruhi semua lini kehidupan, baik 

di bidang pendidikan, ekonomi, social dan budaya. Terutama dalam bidang 

pendidikan yang mengharuskan kita belajar dari rumah bukan tatap muka di mana 

guru bisa langsung berkomunikasi dengan peserta didik tanpa perantara, 

sedangkan di masa pandemic covid-19 ini guru dan peserta didik harus belajar 

jarak jauh menggunakan hanphone, internet dan aplikasi lainnya yang menjadi  

alat komunikasi atau perantara antara guru dan peserta didik  dalam melaksanakan 

pembelajaran. sehingga guru harus memanfaatkan kompetensi yang dimilikinya. 

Dan yang memiliki handphone adalah orang tua peserta didik sehingga 

keterlibatan orang tua dalam pembelajaran sangat diharapkan supaya tercipta 

pembelajaran yang efektif. Tetapi itu semua tidak akan berjalan lancar tanpa 

adanya kebijakan kepala sekolah sehingga untuk menciptakan pembelajaran yang 

efektif perlu adanya kerjasama antara guru, orang tua peserta didik dan kepaa 

sekolah. Jadi, ada rantai yang saling terkait untuk memutar roda pendidikan di 
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masa pandemic Covid-19 yaitu guru harus mengembangkan kompentensinya, 

keterlibatan orang tua  dan kebijakan kepala sekolah.          

Untuk itu penulis akan menguraikan teori kompetensi guru, keterlibatan 

orang tua peserta didik dan kebijakan kepala sekolah terhadap efektifitas 

pembelajaran masa Covid-19. Menurut Anderson,S dan Ball S (1978:3) 

Kompetensi guru adalah himpunan pengetahuan, kemampuan dan keyakinan yang 

dimiliki seorang guru dan ditampilkan dalam situasi mengajar.Untuk itu seorang 

guru sebelum tampil di hadapan peserta didik harus membekali dirinya dengan 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang bisa menjadi contoh dan penuh rasa 

tanggung jawab dalam melaksanakn tugas sebagai agen pembelajaran yang 

terampung  dalam empat  kompotensi yang yang sesuai dengan Undang – undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan 

bahwa “ Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi 

Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan 

kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi” berdasarkan 

ke empat kompetensi guru tersebut salah satu butirnya bisa dijadikan indicator 

dalam mengefektifkan pembelajaran masa covid-19 seperti (a)Merancang 

Pembelajaran efektif,(b) Berakhlak mulia dan teladan, (c) Memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran, (d) Komunikasi  aktif  dengan orang tua , (e) Komunikasi 

aktif dengan peserta didik  

.  Untuk itu, apapun situasi dan kondisi yang dialami bangsa harus bisa 

mencari solusi tehnik, strategi yang tepat untuk mentransper ilmu, pengetahuan 

dan sikap kepada peserta didik agar pembelajaran tetap efektif dan bermakna 
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untuk mencapai tujuan Pendidikan nasional. Seperti masa covid -19 kurang lebih 

satu tahun pasti pendidik sudah membuat program, perencanaan, pelaksanaan 

yang matang dan sudah mengevaluasi dan menindak lanjuti program yang sudah 

terlaksana untuk dijadikan acuan bagi pembelajaran berikutnya.  

Disamping kompetensi guru sebagai tolak ukur efektifnya pembelajaran , 

keterlibatan keluarga lebih penting karena di masa covid-19 pembelajaran di 

laksanakan dari rumah. Jadi, agar guru dapat berkomunikasi aktif dengan peserta 

didik orang tua perlu terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Dan untuk 

terlaksananya komunikasi yang aktif antara guru dan orang tua dan guru dan 

peserta didik yang dapat mengefektifkan pembelajaran itu tidak terlepas dari 

kebijakan kepala sekolah sebagai pemimpin dan penanggung jawab di sekolah. 

KebijakanMenurut Nichols (Syafaruddin: 2008) Kebijakan adalah suatu 

keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati – hati oleh pegambilan 

keputusan puncak dan bukan kegiatan – kegiatan berulang dan rutin yang 

terprogram atau terkait dengan aturan – aturan keputusan. Wahjosumidjo (2020) 

mengartikan bahwa: kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah  dimana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Jadi, Kebijakan kepala sekolah 

adalah suatu keputusan kepala sekolah yang dipikirkan secara matang dan hati – 

hati dalam suatu sekolah diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat 

terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. Dimasa Covid-19 ini kepala sekolah perlu mengeluarkan 
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kebijakan yang dapat membuat pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. 

Menurut Slavin (2000) keefektifan Pembelajaran dapat diukur menggunakan 

empat indikator sebagai berikut: (1) Kualitas Pembelajaran (Quality of insurance), 

yaitu seberapa besar kadar informasi yang disajikan sehingga peserta didik dengan 

mudah dapat mempelajari atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil 

tingkat kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran. Penentuan 

tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan pencapaian penguasaan 

tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut ketuntasan belajar.(2) Kesesuaian 

tingkat Pembelajaran (appropriate level of instruksion) yaitu sejauh mana guru 

memastikan tingkat kesiapan peserta didik dalam menerima materi baru. (3) 

Insentif yaitu seberapa besar usaha guru memotivasi peserta didik untuk 

menyelsaikan atau mengerjakan tugas – tugas dan mempelajari materi yang 

diberikan. Makin besar motivasi yang diberikan, makin besar pula keaktifan 

peserta didik dengan demikian pembelajaran akan efektif. (4) Waktu, yaitu waktu 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelajaran sesuai dengan waktu yang 

ditentukan.   

Jadi, Tercapainya efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kompetensi guru, keterlibatan orang tua  dan kebijakan kepala sekolah. Dengan 

adanya kebijakan kepala sekolah  dalam lingkup Gugus SDN No. 5 Lembang 

Cina Bantaeng  yang mempengaruhi kompetensi guru dan keterlibatan orang tua 

maka  pembelajaran  yang berlangsung di masa covid-19 ini akan efektif di Gugus 

SDN No. 5 Lembang Cina. Adapun Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini 

dapat dilihat sebagai berikut:    
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Gambar 3.1: Kerangka pikir penelitian 
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Keterangan: 
Garis lurus                           Hubungan secara simultan 
Garis putus                           Hubungan secara parsial  
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a. Merancang Pembelajaran efektif 
b. Berakhlak mulia dan teladan 

c. Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran 

d. Komunikasi  aktif  dengan orang tua . 
e. Komunikasi aktif dengan peserta didik  

UU  No.14 THN 2005 pasal 10 ayat 1 dan Jajat 

Sudrajat, 2020 
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a. Pembelajar peserta didik 
b. Pemenuhan kebutuhan Peserta didik. 

c. Membantu  kesulitan  tugas  peserta didik 

d. Mengkomunikasikan tugas peserta didik 

e.  Merespon pembelajaran daring 

wiwin yulianingsih, Suhanadji 

Suhanadji, Rivo Nugroho, Mustakim 

Mustakim, 2020. 
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Pembelajaran. 
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peserta didik. 

 

Slavin 

(2000) 

Kebijakan Kepala Sekolah 

(X3) 

a. Data internet sebagai sarana 

pembelajaran. 

b. Evaluasi perilaku dan hasil belajar. 

c. Memfasilitasi kuota belajar. 

d. Memfasilitasi pelatihan digital guru 

e. Menerapkan model pembelajaran 

Aswar Aswar, Sulfian Syarif, Sulkipli 

Sulkipli, Muhammad Amirullah, 2020. 
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3.2.  Hipotesis 

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah serta kerangka pemikiran 

yang telah diuraikan di atas, maka dapat di kemukakan beberapa hipotesis 

penelitian, yaitu: 

1. Terdapat  pengaruh  positif  dan  signifkan Kompetensi guru terhadap  

efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN  5 Lembang Cina 

Bantaeng. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Keterlibatan orang tua  terhadap  

efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng . 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kebijakan Kepala Sekolah   

terhadap  efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN  5 

Lembang Cina Bantaeng.  

4. Terdapat Pengaruh Positif dan signifikan secara simultan antara 

Kompetensi guru, keterlibatan orang tua Dan Kebijakan Kepala Sekolah 

terhadap  efektifitas  Pembelajaran Masa Covid-19 di Gugus SDN  5 

Lembang Cina Bantaeng. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari salah pengertian dalam interprestasi variabel yang 

mengakibatkan menyimpan dari tujuan penelitian, maka variabel – variable dalam 

penelitian ini perlu didefinisikan dengan jelas penggunaannya secara rinci serta 

diberikan beberapa indicator pengukurannya.Variabel dimaksud adalah sebagai 

berikut: 
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1. Kompetensi Guru (X1), adalah Dari kedua penjelasan mengenai 

kompetensi dan guru, dapat diartikan  kompetensi guru adalah 

kemampuan yang ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. 

Kemampuan yang meliputi yaitu kemampuan personal, keilmuan, 

teknologi, social, dan spiritual yang secara kaffah membentuk 

kompotensi dasar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan pribadi dan 

profesionalitas. 

Berdasarkan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

Dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa “ Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 meliputi  Kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi social dan kompetensi professional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi”. Butir dalam kompetensi guru yaitu; Pada kompotensi 

pedagogic butir ketiga ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di 

masa covid-19 ini yaitu Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan 

pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan startegi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin 

dicapai dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih. seperti  membuat materi esensial dan LKS, serta membuat 

media pembelajaran yang membantu dan menarik perhatian peserta didik untuk 

belajar memahami karakteristik peserta didik walau jarak jauh dengan mengamati 

keaktifan dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran efektif atau 
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tujuan pembelajaran dapat tercapai , Kompetensi Kepribadian pada butir kelima  

ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa covid-19 ini yaitu 

berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan 

norma relegius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang 

diteladani peserta didik seperti menjaga protocol  kesehatan menjaga jarak, rajin 

mencuci tangan, memakai masker, rajin berdoa dan mengurangi bepergian keluar 

daerah. Sehingga peserta didik dapat meneladani kita mematuhi aturan yang 

ditetapkan pemerintah RI. Dengan jarangnya peserta didik keluar rumah maka 

peserta didik akan aktif dalam pembelajaran jarak jauh, sehingga pembelajaran 

efektif atau tujuan pembelajaran dapat tercapai, Kompetensi professional pada 

butir kelima ini sangat di perlukan dalam pelaksanaan pembelajaran di masa 

covid-19 ini yaitu Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan 

diri atau aplikasi lainnya untuk proses pembelajaran sehingga  walau 

pembelajaran jarak jauh  pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat 

tercapai . Kompetensi social pada butir kedua ini sangat di perlukan dalam 

pelaksanaan pembelajaran di masa covid-19 ini yaitu menjalin komunikasi yang 

aktif, empatik dan santun dengan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan 

masyarakat sehingga proses pembelajaran sehingga  walau pembelajaran jarak 

jauh  pembelajaran efektif atau tujuan pembelajaran dapat tercapai .   

Dari hasil amalisa mengenai  butir – butir dalam Undang – undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat 1 mengenai 

kompotensi guru  yaitu kompetensi pedagogic butir ketiga, kompetensi 

kepribadian butir kelima, kompetensi professional butir kelima dan kompetensi  
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butir kedua sangat sesuai dilaksanakn pada  masa pandemic covid-19 ini, dan dari 

hasil penelitian Jajat Sudrajat 2020, Kompetensi Guru Di Masa Pandemi Covid-

19. Penelitian ini membahas tentang kompetensi guru di masa Pandemi Covid-19. 

Berbagai kebijakan dan pemberlakuan protocol kesehatan dilakukan untuk 

memutus mata rantai penyebara Covid-19, berdampak pada guru yang diwajibkan 

mengajar secara daring. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode 

deskriptif analitis, ditemukan bahwa kompetensi guru terkait komptensi 

penguasaan Literasi dan IPTEK, Kompetensi keterampilan, pengelolaan kelas dan 

komptensi komunikasi dan social,belum optimal. Diperlukan pengembangan 

Kompetensi  – kompetensi tersebut  sehingga akan mengurangi  masalah – 

masalah yang ada dalam pembelajaran daring. Sehingga proses belajar dapat 

berjalan lebih baik.  maka Indikator variable dalam penelitian ini dapat diukur  

dapat di ukur sebagai berikut:  

a. Merancang Pembelajaran efektif 

b. Berakhlak mulia dan teladan 

c. Memanfaatkan TIK dalam pembelajaran 

d. Komunikasi  aktif  dengan orang tua . 

e.  Mengevaluasi hasil kerja peserta didik  

2. Keterlibatan Orang tua (X2), adalah Berdasarkan pendapat – pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan orang tua   dalam pendidikan 

peserta didik  merupakan berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

orang tua melalui kerjasama dengan guru baik di rumah maupun di 

sekolah. Guna memaksimalkan perkembangan dan pendidikan anak di 
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sekolah demi keuntungan mereka , anak dan program sekolah. Menurut 

wiwin yulianingsih, Suhanadji Suhanadji, Rivo Nugroho, Mustakim 

Mustakim, 2020. Keterlibatan Orangtua Dalam Pendampingan Belajar 

Anak Selama Masa pandemic Covid-19. Mengemukakan bahwa 

Kebijakan Pemerintah untuk belajar dari rumah selama masa Pandemi 

Covid-19 membuat orang tua semakin banyak terlibat dalam 

pendampingan peserta didik . Tujuan penelitian ini mengukur peran 

orang tua selama anak belajar dari rumah, dan mengukur tingkat 

pendampingan belajar anak yang dilakukan orang tua selama pandemic 

Covid-19. Pendekatan Kuantitatif dilakukan dengan teknik statistik 

deskriptif dan sampel penelitian sebanyak 40 orang tua peserta didik 

PAUD SKB Cerma Gresik. Teknik pengambilan sampel dilakukan 

dengan proportional random Sampling, serta analisis data dengan 

description statics Frequencies dan presentase. Uji validitas 

menggunakan korelasi Product moment dan Uji reliabilitas 

menggunakan Alfa Cronbach. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa orang tua memiliki peran sebagai pembelajar peserta didik , 

pemenuh kebutuhan anak, pemahaman spiritual, cara orang tua 

membantu kesulitan tugas peserta didik, menjelaskan materi yang tidak 

dimengerti peserta didik, dan merespon dengan baik semua 

pembelajaran daring sekolah. 
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Berdasarkan pendapat  dari peneliti di atas maka Indicator variable dalam 

penelitian ini dapat di ukur sesuai dengan masa pandemic covid-19  sebagai 

berikut: 

a. Pembelajar  peserta didik  

b. Pemenuhan kebutuhan peserta didik    

c. Membantu kesulitan tugas peserta didik 

d. Mengkomunikasikan tugas peserta didik  

e. Merespon baik pembelajaran daring   

3. Kebijakan Kepala sekolah (X3), adalah Menurut Syafaruddin, 2008 hal 

76 mengemukakan bahwa Kebijakan kepala sekolah adalah hasil 

keputusan – keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala 

sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber yang ada 

pada suatu sekolah dengan kemampuan menggerakkan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk seseorang atau sekelompok orang guna untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dan ditetapkan dengan melangkah lebih maju ke 

masa depan. kebijakan kepala sekolah sangat mempengaruhi kegiatan 

pembelajaran masa pandemic covid-19 ini. Menurut Jajat Sudrajat, 2020  

mengemukakan bahwa Kebijakan kepala sekolah yang menerapkan 

pembelajaran daring untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka 

guru perlu pelatihan penguasaan Literasi dan IPTEK. Dan Menurut 

Aswar Aswar, Sulfian Syarif, Sulkipli Sulkipli, Muhammad Amirullah, 

2020. Analisis Arah Kebijakan Sekolah Terhadap Penggunaan Gawai 
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Android Dalam Aktivitas Belajar Peserta didik Di Masa Pandemic 

Covid-19.Mengemukakan bahwa ada lima kebijakan kepala sekolah 

dalam pembelajaran secara daring yaitu (1)  Kebijakan  sekolah 

hendaknya memberikan hendaknya memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menggunakan data internet sebagai sarana 

pembelajaran, (2) Kebijakan   sekolah harus memberikan pendidikan 

dan mewajibkan pertemuan mingguan antara guru dan orang tua untuk 

mengevaluasi perilaku dan hasil belajar peserta didik. (3) Kebijakan 

kepala sekolah hendaknya memfasilitasi peserta didik dalam bentuk 

kuota belajar dan penyediaan wifi agar peserta didik dan guru dapat 

mengakses internet dengan baik. (4) Kebijakan sekolah harus 

mewajibkan guru untuk meningkatkan kompotensi pedagogic digitalnya, 

(5) Kebijakan sekolah harus menerapkan model blended learning selama 

pandemic covid-19. 

Berdasarkan pendapat beberapa peneliti di atas, maka indikator variable 

dalam penelitian ini dapat diukur sesuai masa pandemic covid-19  sebagai berikut:  

a. Data internet sebagai sarana pembelajaran 

b. Evaluasi perilaku dan hasil belajar 

c. Memfasilitasi kuota belajar 

d. Memfasilitasi pelatihan digital  guru 

e. Menerapkan model pembelajaran   
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4. Efektivitas Pembelajaran masa Covid-19 (y). Menurut Yusufhadi 

Miarso (2004:516,536), efektivitas Pembelajaran adalah yang 

menghasilkan belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi para 

mahasiswa, melalui prosedur pembelajaran yang tepat. Miarso melanjut 

bahasan tentang definisi efektivitas dengan menyatakan bahwa, 

efektivitas pembelajaran seringkali di ukur dengan tercapainya tujuan 

pembelajaran atau ketepatan dalam mengelola suatu situasi.  Dan Eggen 

dan Kauchan (mattoaliang,2015) mengemukakan bahwa efektifitas 

pembelajaran ditandai dengan keaktifan peserta didik dalam 

pembelajaran, khususnya dalam pengeorganisasian dan penemuan 

informasi. Oleh karena itu, semakin aktif peserta didik dalam 

pembelajaran maka semakin efektif pula pembelajaran yang 

dilaksanakan. Menurut Slavin (2000) keefektifan Pembelajaran dapat 

diukur menggunakan empat indikator sebagai berikut: (1) Kualitas 

Pembelajaran (Quality of insurance), yaitu seberapa besar kadar 

informasi yang disajikan sehingga peserta didik dengan mudah dapat 

mempelajari atau tingkat kesalahannya semakin kecil. Semakin kecil 

tingkat kesalahan yang dilakukan berarti semakin efektif pembelajaran. 

Penentuan tingkat keefektifan pembelajaran tergantung dengan 

pencapaian penguasaan tujuan pengajaran tertentu, biasanya disebut 

ketuntasan belajar.(2) Kesesuaian tingkat Pembelajaran (appropriate 

level of instruksion) yaitu sejauh mana guru memastikan tingkat 

kesiapan peserta didik dalam menerima materi baru. (3) Insentif yaitu 
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seberapa besar usaha guru memotivasi peserta didik untuk menyelsaikan 

atau mengerjakan tugas – tugas dan mempelajari materi yang diberikan. 

Makin besar motivasi yang diberikan, makin besar pula keaktifan 

peserta didik dengan demikian pembelajaran akan efektif. (4) Waktu, 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelajaran sesuai 

dengan waktu yang ditentukan. 

Berdasarkan pendapat peneliti di atas, maka indikator variable penelitian ini 

dapat di ukur  sesuai dengan masa pandemic covid-19 sebagai berikut : 

a. Kualitas Pembelajaran 

b. Kesesuaian tingkat pembelajaran 

c. Insentif guru kepada peserta didik 

d. Waktu  pelaksanaan pembelajaran 

e. Keaktifan peserta didik 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.  Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok (Singarimbun, 2011). Survey merupakan studi yang bersifat 

kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku 

individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajakan (eksloratif), 

menguraikan (deskriptif), dan penjelasan (explanatory) yaitu untuk menjelaskan 

hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan 

kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional dan 

pengembangan indikator-indikator sosial. 

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk 

penyelidikan mengenai pengaruh Kompetensi Guru, Keterlibatan Orang Tua dan 

Kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Efektifitas Pembelajaran masa Covid-19 Di 

Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng  sehingga dengan penelitian ini maka akan 

dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala. 

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Gugus SDN No. 5 Lembang Cina 

Bantaeng, Waktu penelitian dilakukan mulai selama April 2021 sampai dengan 

Mei  2021. 
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4.3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi yang akan ditargetkan pada penelitian ini adalah guru inti PNS dari 

enam sekolah yaitu SDN 5 lembang Cina Bantaeng, SDN 3 Lembang Cina, 

SDN 2 Lembang Cina, SDN 8 Kalimbaung, SD Inpres Jagong dan SD Inpres 

Teladan Merpati Bantaeng dalam lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina   

Bantaeng sebanyak 36  orang.  

b. Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jumlah 

populasi sebanyak 36 orang guru inti PNS dari enam sekolah yaitu SDN 5 

lembang Cina Bantaeng, SDN 3 Lembang Cina, SDN 2 Lembang Cina, SDN 

8 Kalimbaung, SD Inpres Jagong dan SD Inpres Teladan Merpati Bantaeng 

dalam lingkup Gugus SDN  5 Lembang Cina   Bantaeng. Sampel yang 

menggunakan semua populasi sebagai objek penelitian disebut sampel 

jenuh.  

4.4.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto, teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penggunaan teknik 

pengumpulan data, peneliti memerlukan instrumen yaitu alat bantu agar 

pengerjaan pengumpulan data menjadi lebih mudah. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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a. Pengisian Kuisioner 

Teknik pengumpulan data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan alat ukur berupa angket dan menyebarkan kepada 

responden, dengan harapan mereka dapat memberi respon atas daftar 

pertanyaan tersebut. 

b. Dokumentasi yaitu berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan 

dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

4.5.  Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder antara lain: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini yaitu data hasil 

kuisioner  yang diberikan kepada responden dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian. 

4.6.  Teknik Analisis Data 

4.6.1. Uji Instrumen Penelitian  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu 
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mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat 

pada kolom corrected item-total correlations) dengan r tabel untuk degree 

offreedom (df)=n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

item. Jika r hitung > r tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 

2010). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai α > 0,60 (Ghozali, 2010). 

4.6.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 

mendekati nol. Suatu data berdistribusi normal di lihat dari penyebarannya pada 

sumbu diagonal dari grafik dengan dasar keputusan sebagai berikut(Ghozali, 

2010) 

1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisdiagonal,  

maka model regresi memenuhi normalitas.  
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2) Jika data menyebar  jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

garisdiagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas (Nilai Tolerance dan VIF) 

Uji  multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model regresi 

yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  

Jika variabel  independen  saling  berkorelasi,  maka  variabelvariabel  ini  

tidakorthogonal.  Variabel  orthogonal  adalah  variabel  independen  yang  nilai  

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2010).Antar 

variabel independen jika ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90) 

maka ini indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya  korelasi yang  tinggi  

antar  variabel  independen  tidak  berarti  bebas  dari  multikolonieritas karena  

dapat  disebabkan  juga  adanya  efek  kombinasi  dua  atau  lebih  variabel 

variabel independen ( Ghozali, 2010 ).Multikolonieritas  dapat  pula  dilihat  dari  

nilai  tolerance  dan  varianceinflation  factor  (  VIF  ).  Kedua  ukuran  ini  

menunjukkan  setiap  variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Tolerance mengukur  variabel  independen  yang  terpilih  

yang  tidak  dijelaskan  oleh  variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance 

yang rendah sama dengannilai VIF tinggi ( karena VIF = 1/tolerance ) nilai  cut  

off  yang umum di pakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai tolerance  >  0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2010). 
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c. Uji Heteroskedastisitas (Koefisien Spearman’s Rho) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual  suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut uji 

heteroskedastisitas. Model regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  

atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2010). Untuk  mendeteksi  ada  

atau  tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan melihat  grafik  plot antara  nilai  

prediksi  veriabel  terikat  (dependen) dengan  residualnya  SRESID.  Deteksi  ada  

tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik  scatterplot  antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis 

sebagai berikut : 

1) Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  membentuk  pola  tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik  menyebar  di  atas  dan  

dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.6.3. Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh Kompetensi Guru, Keterlibatan orang tua dan Kebijakan kepala Sekolah 

terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa masa Covid-19 . Model hubungan 

tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 

2010) : 
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 Y = a+b1X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

 Dimana : 

 e   =  error / variabel pengganggu 

 Y = Efektivitas Pembelajaran Masa Covid-19  

 a = Nilai konstanta  

 b1= Koefisien regresi variabel X1 (Kompetensi Guru) 

 b2 = Koefisien regresi variabel X2 (Keterlibatan orang tua) 

 b3 = Koefisien regresi variabel X3 (Kebijakan Kepala Sekolah) 

 X1= Kompetensi Guru 

 X2= Keterlibatan orang tua 

 X3 = Kebijakan Kepala Sekolah 

2.6.4. Uji Hipotesis 

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X 

dan Y, apakah variabel X1, X2 dan X3 (Kompetensi Guru, 

Keterlibatan orang tua dan Kebijakan Kepala Sekolah ) benar-benar 

berpengaruh terhadap variabel  (Efektivitas Pembelajaran masa Covid-

19) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2010). Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah : 
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Ho : Variabel-variabel bebas (Kompetensi Guru, Keterlibatan orang 

tua dan Kebijakan Kepala sekolah) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Efektivitas Pembelajaran Masa 

Covid-19). 

Ha : Variabel-variabel bebas (Kompetensi Guru, Keterlibatan orang 

tua dan Kebijakan Kepala Sekolah) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Efektivitas Pembelajaran Masa 

Covid-19 ). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2010) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu : 

1) Apabila angka probabilitas signifikani > 0.05, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak. 

2) Apabila angka probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

b. Uji Signifikansi Pengaruh Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui tingkat 

siginifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

(simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2010). Dalam penelitian ini, 

hipotesis yang digunakan adalah : 

Ho :Variabel-variabel bebas yaitu Kompetensi Guru, keterlibatan orang tua 

dan kebijakan Kepala Sekolah) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu Efektivitas 

Pembelajaran Masa Covid-19. 
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Ha : Variabel-variabel bebas yaitu  Kompetensi guru, keterlibatan Parenting 

Kelas dan kebijakan Kepala Sekolah  terhadap variabel terikatnya yaitu 

Efektivitas Pembelajaran Masa Covid-19. 

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2010) adalah dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

1) Apabila probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

2) Apabila probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

4.6.5. Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal yang ditunjukan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan I (satu). Koefisien 

determinasi (R2) nol variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka 

dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen, Selain itu koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui 

presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X). Sehingga diketahui seberapa besar pengaruh variabel independent 

terhadap variabel dependent. 
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BAB V 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

a). Letak Geografis Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng sebuah gugusan beberapa sekolah 

yang terletak di kota  Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, dan jarak enam 

sekolah yang bergabung dalam Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng tidak 

berjauhan dan didalam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Bantaeng Kabupaten 

Bantaeng. 

b). Sejarah Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Gugus SDN 5 Lembang Cina  Bantaeng merupakan kelompok Sekolah dasar 

yang terdiri dari SDN 5 Lembang Cina, SDN 2 Lembang Cina, SDN 3 Lembang 

Cina, SDN 8 Kalimbaung, SD Inpres Jagong dan SD Inpres Teladan Merpati yang 

secara bersama – sama melakukan kegiatan yang dapat memajukan pendidikan di 

ruang lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng khususnya. Untuk itu 

Gugus SDN 5 Lembang cina membentuk kelompok kerja kepala Sekolah yang 

diberi nama K3S Gugus SDN 5 Lembang Cina dan Kelompok Kerja Guru yang di 

beri nama KKG Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. Berdiri pada tahun 2015.               

Gugus SDN 5 Lembang Cina Sebagai satu kesatuan yang bergerak dalam 

dunia pendidikan untuk itu di masa Pandemi Covid-19 ini Gugus SDN 5 Lembang 

Cina Bantaeng melakukan K3S membicarakan dan membuat  program – program 

yang akan di lakukan saat Pandemi Covid-19 dan disesuaikan situasi dan kodisi 
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sekolah masing – masing. Kemudian setelah K3S maka Guru – guru melakukan 

KKG untuk membicarakan dan mengembangkan  program -  program Kepala 

Sekolah untuk di tindak lanjuti. Dan di setiap sekolah dasar di dalam ruang 

lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina, ada beberapa guru PNS yang dapat 

menjadi fasilitator  yang membawa perubahan bagi rekan – rekannya khususnya 

yang ada di satuan pendidikannya masing – masing tetapi guru inti ini tanpa ada 

pernyataan tertulis hanya kepala sekolah dan rekan – rekan guru menilai secara 

lisan  bahwa guru PNS tersebut bisa membawa perubahan dan memajukan 

pendidikan hususnya di sekolahnya masing – masing, Dengan adanya perubahan 

di sekolah – sekolah yang berada di ruang lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng maka pendidikan di Gugus SDN 5 Lembang Cina semakin maju dan 

berkembang serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

c). Visi  Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

Sejak Pemerintahan Bapak Dr. H.Ilham Syah Azikin.M sebagai Bupati 

Kabupaten Bantaeng dan Drs. H. Sahabuddin sebagai wakil Bupati Kabupaten 

Bantaeng menyarankan agar Visi Misi Kabupaten Bantaeng sama semua dengan 

instansi yang ada di Kabupaten Bantaeng agar kita bersama – sama bergerak 

mewujudkan itu semua. 

Untuk itu Visi Misi semua sekolah dasar yang ada di ruang lingkup Gugus 

SDN 5 Lembang Cina  Bantaeng seperti SDN 5 Lembang Cina Bantaeng, SDN 2 

Lembang Cina Bantaeng, SDN 3 Lembang Cina Bantaeng, SDN 8 Kalimbaung, 

SD Inpres Jagong, SD Inpres Teladan Merpati  adalah “ Terwujudnya Masyarakat 
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Bantaeng Yang Sejahtera lahir Batin Berorientasi Pada Kemajuan, keadilan, 

Kelestarian Dan Keunggulan Berbasis Agama dan  Budaya Lokal. “  

d). Misi  Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

Misi Semua Sekolah Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng Sama dengan 

Misi Kabupaten Bantaeng adalah; (1) mewujudkan Sumber Daya manusia Yang 

berkualitas, (2) meningkatkan akselerasi program pengentasan kemiskinan dan 

perluasan kesempatan kerja, (3) meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas 

pelayanan kesehatan dan pelayanan social dasar lainnya, (4) mengoptimalkan 

kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur berbasis kelestarian 

lingkungan, (5) Mengoptimalkan perkembangan pertanian  dan pemberdayaan  

ekonomi kerakyatan dan mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. 

Dari Misi di atas, untuk Misi Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

menfokuskan ke  Misi Pertama yaitu  Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang 

Berkualitas. 

e). Struktur Organisasi Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

Struktur Organisasi Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng terdiri dari  Ketua 

Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng yaitu Kepala SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng ( Ibu Sitti Hartati, S.Pd,M.M), Sekertaris Kepala SD Inpres Teladan 

Merpati ( Ibu Nurhayati,S.Pd,M.M), Bendahara Kepala SDN 8 Kalimbaung (Ibu 

Nurjannah,S.Pd,M.M). Anggota Kepala SDN 2 Lembang Cina 

(Sugiati,S.Pd,M.M), kepala SDN 3 Lembang Cina ( ibu Hj. St. 

Nuralam,S.Pd,M.M) dan SD Inpres Jagong (Hj. St. Nurhikmah,S.Pd), Guru PNS 
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dan Guru Tidak Tetap. .Berikut dapat dilihat pada gambar 5.1. Struktur Organisasi 

Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng .  

Struktur Organisasi Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Gugus 

ST. HARTATI,S.Pd.M.M 

(Kepsek SDN 5 LC) 

Sekertaris Gugus 

NURHAYATI,S.Pd.M.M 

(Kepsek SDI Teladan Merpati) 

Bendahara Gugus 

NURJANNAH,S.Pd.M.M 

(Kepsek SDN 8 Kalimbaung) 

Anggota 

1. Hj. St. Nuralam,S.Pd,M.M 

(Kepsek SDN 3 Lembang Cina) 

2. Hj. St. Nurhikmah,S.Pd) 

(Kepsek SD Inpres Jagong ) 

3. Sugiati,S.Pd,M.M 

(Kepsek SDN 2 Lembang  Cina ) 

4. Guru PNS 

5. Guru  Tidak Tetap 

 

 

PENGAWAS  

PEJABAT Fungsional 
DIKBUD 

BANTAENG 

SAENONG,S.Pd.M.M 

 

(Kepsek SDN 5 LC) 
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5.1.2.  Deskripsi Responden 

Hasil Pengumpulan data yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan 

kepada responden sebanyak 36 orang responden dalam hal ini adalah Guru inti 

yang ada dilingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng yang terdiri dari SDN 

5 Lembang Cina, SDN 3 Lembang CIna, SDN 2 Lembang CINa, SDN 8 

Kalimbaung, SD Inpres Jagong, SD Inpres Teladan Merpati Bantaeng.Hal ini 

dilakukan dengan harapan bahwa informasi ini dapat menjadi masukan bagi guru- 

guru Bantaeng dan sekolah – sekolah Bantaeng dalam mengoptimalkan  dan 

meningkatkan Efektifitas Pembelajaran masa Covid -19  dan Efektifitas di masa – 

masa yang akan datang  sesuai dengan karakteristik Gugus masa yang akan 

datang. Masalah pada penelitian ini ditekankan untuk mengukur kompetensi guru, 

keterlibatan orang tua dan kebijakan kepala sekolah terhadap efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng yang 

berjumlah 36 orang. Sedangkan teknik  survey  yang mengambil sampel dari satu 

populasi dan alat pengumpul data yang pokok  berupa kuisioner, dengan kriteria 

tertentu. Dimana kriteria responden yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu 

responden guru inti yang mengajar di sekolah yang berada dalam lingkup Gugus 

SDN 5 Lembang Cina Bantaeng  yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.di 

Kabupaten Bantaeng. 

Karakteristik atau identitas responden berdasarkan Jenis kelamin, usia, pendidkan 

terakhir, Jabatan dan masa kerja, diuraikan sebagai berikut: 
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5.1.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Deskripsi usia responden dimaksudkan untuk menggambarkan kelompok 

jenis kelamin, responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Adapun 

Kelompok jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.1 

Identitas Responden berdasarkan jenis kelamin 

 

No. 

 

Jenis kelamin 

Frekuensi Responden 

Orang % 

1. Laki – laki 13 36,1 % 

2. Perempuan  23 63,9 % 

Total responden 36 100 % 

Sumber : Data Primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.1 identitas responden berdasarkan jenis kelamin maka 

diperoleh responden dalam penelitian ini terdiri dari 13 orang berjenis kelamin 

laki – laki atau 36,1 % dan 23 orang berjenis kelamin perempuan atau 63,9 %. 

Maka dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang berjenis kelamin 

perempuan yaitu sebanyak 23 orang atau 63,9 %. Hal ini dikarenakan perempuan 

lebih bersifat keibuan untuk mendidik peserta didik. Adapun laki – laki biasanya 

sebagai pelindung bagi perempuan dan peserta didik. 

5.1.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan  Usia  

Deskripsi usia responden dimaksudkan untuk menggambarkan kelompok usia 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Dimana kelompok usia 

responden meliputi : <25 -30 tahun, 31-35  tahun, 36 -40 tahun dan > 40 tahun. 

Adapun kelompok usia responden dapat dilihat pada tabel berikt: 
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Tabel 5.2 

Identitas responden Berdasarkan Usia 

 

No. 

 

Usia 

Frekuensi Responden 

Orang % 

1. : <25 -30 Tahun - - 

2. 31-35  Tahun 4 11,1 % 

3. 36 -40  Tahun 6 16,7 % 

4. > 40 Tahun 26 72,2 % 

                 Total responden 36 100 % 

Sumber : Data Primer 2021 

 

Berdasarkan tabel 5.2 yakni identitas responden berdasarkan usia maka 

diperoleh responden yang berusia <25 tahun tidak ada, responden yang berusia 

31-35 tahun sebanyak 42 orang atau 11,1 %, responden yang berusia 36-40 tahun 

sebanyak 6 orang atau 16,7 % dan responden yang berusia >40 tahun sebanyak 26 

orang atau 72,2 %. Maka dalam penelitian ini didominasi oleh  responden yang 

berusia >40 tahun yaitu sebanyak 26 orang atau 72,2 %. Usia >40 tahun 

merupakan usia matang bagi seorang pendidik agar dapat mendidik dan mengajar 

secara produktif dikarenakan diusia ini seorang guru telah mendapat berbagai 

pelajaran dan pengalaman selama mengajar dan mendidik. 

5.1.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Tingkat Pendidikan Responden adalah menguraikan dan menggambarkan 

jenjang pendidikan terakhir responden. Oleh karena itulah jenjang pendidikan 

responden dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

 

 



73 
 

 
 

Tabel 5.3. 

Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No. Jabatan Frekuensi Responden 

Orang % 

1. S1 30 83,3 % 

2. S2 6 16,7 % 

                   Total Responden 36 100 % 

Sumber Data primer 2021 

 

Berdasarkan tabel 5.3 yakni identitas responden berdasarkan pendidikan 

terakhir maka diperoleh responden yang berpendidikan terakhir S1 sebanyak30 

orang atau 16,7 % dan responden yang berpendidikan terakhir S2 sebanyak 6 

orang atau 16,7 %> Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini didominasi 

oleh responden yang berpendidikan S1. Hal ini dikarenakan Di Gugus SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng di himbau dan dimotivasi  untuk terus mengembangkan 

kompotensi nya salah satunya meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

lagi yaitu ke S1 dan S2.  Di Gugus SDN 5 Lembang Cina  Bantaeng agar dapat 

mengembangkan juga pola cara mengajar yang lebih baik dan berkualitas. 

5.1.2.4. Karakteristik Responden Berdasarkan  Jabatan  

Jabatan responden adalah menguraikan atau menggambarkan pekerjaan 

responden yang saat ini sedang dijalankan. Oleh karena itulah jabatanresponden 

dapat dilihat melalui tabel berikut ini : 

                  Tabel 5.4  

Identitas Responden berdasarkan Jabatan 

No. Jabatan Frekuensi Responden 

Orang % 

1. Guru Tetap (PNS) 36 100 % 

2. Guru Tidak Tetap (Non PNS)  - - 

                   Total Responden 36 100 % 

Sumber Data primer,2021 
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Berdasarkan tabel 5.4 yakni identitas responden berdasarkan jabatan maka 

diperoleh responden yang menduduki jabatan sebagai Guru tetap (PNS) adalah 36 

orang atau 100 % , sedangkan Guru tidak tetap (Non PNS) tidak memilih . Karena 

di setiap sekolah di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng, guru tetap atau PNS  

yang memegang kelas dan mata pelajaran sedangkan guru tidak tetap ( Non PNS) 

menjadi  guru pendamping  dan biasanya di Gugus SDN 5 lembang Cina  

Bantaeng Guru PNS bagian dari  guru inti serta Guru inti PNS merupakan sampel 

dalam penelitian ini.  

5.1.2.5. Karakteristik responden berdasarkan Masa Kerja  

Lama bekerja responden adalah menguraikan atau menggambarkan lamanya 

responden bekerja.Oleh karena itulah lama bekerja responden dapat dilihat 

melalui tabel berikut ini : 

Tabel 5.5 

Identitas Responden Berdasarkan Masa Kerja 

No. Masa Kerja Frekuensi Responden 

Orang % 

1. 5 – 10 tahun 6 16,7 % 

2. 11-15 tahun 7 19,4 % 

3. 16-20 Tahun 4 11,1 % 

4.. >20 tahun 19 52,8 % 

               Total responden 36 100 % 

Sumber : data Primer ,2021 

Berdasarkan tabel  5.5. yakni identitas responden berdasarkan masa kerja 

maka diperoleh responden yang bekerja selama 5 -10 Tahun sebanyak 6 orang 

atau 16,7 %. responden yang bekerja selama 11-15 tahun 7 orang atau 19,4 % dan 

responden yang bekerja 16- 20 Tahun sebanyak 4 orang atau 11,1 %, responden 
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yang bekerja selama >20 Tahun 19 orang atau 52,8 %. Hal ini membuktikan 

bahwa dalam penelitian ini di dominasi oleh responden yang bekerja selama >20 

tahun . Masa kerja > 20 tahun merupakan masa kerja yang lama untuk dapat 

mengajar dan mendidik peserta didik dengan kualitas yang baik. Masa kerja lama 

tersebut dianggap sebagai Pembina bagi guru – guru pemula. 

5.1.3  Deskriptif  Variabel Penelitian . 

Analisis deskriptif merupakan gambaran umummengenai jawaban responden 

atas pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Berdasarkan hasil tanggapan dari 

36 orang responden tentang variable – variable penelitian, berikut akan diuraikan 

secara rinci jawaban responden yang dikelompokkan dalam deskriptig statistic. 

5.1.3.1. Tanggapan Responden 

a. Variabel Kompetensi Guru (X1) 

Variabel Kompetensi Guru terdiri dari 5 (lima) item Pernyataan dan berikut 

ini merupakan hasil jawaban responden pada variable  kompetensi Guru dalam 

tabel 5.6. di bawah ini. 

 

                                                   Tabel 5.6 

               Tanggapan Responden terhadap Kompetensi Guru  

 

Ket 

Kriteria Penilaian  

Jumlah SS S N TS STS 

X1.1 15 

41,7% 

17 

47,2% 

4 

11,1% 

 

0 

 

0 

36 

100% 

X1.2 16 

44,44% 

12 

33,33% 

8 

22,22% 

 

0 

 

0 

36 

100% 

X1.3 14 

38,9% 

20 

55,6% 

2 

5,5% 

 

0 

 

0 

36 

100% 

X1.4 8 

22,22% 

18 

50% 

9 

25% 

1 

2,78% 

 

0 

36 

100% 

X1.5 13 

36,1% 

20 

55,6% 

3 

8,3% 

 

0 

 

0 

36 

100% 

Sumber : Data primer, 2021 



76 
 

 
 

Berdasarkan tabel 5.6 yakni tanggapan responden terhadap variable 

Kompetensi guru maka diperoleh rata – rata responden memberikan jawaban 

setuju dan sangat setuju. Meskipun ada beberapa responden yang memberikan 

jawab netral dan  tidak setuju pada item pernyataan keempat atau X1.4 yaitu 5,56 

% tetapi tidak terlalu banyak. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi guru yang 

di terapkan pada Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng juga merupakan 

seseorang pemberani dalam menghadapi tantangan mengajar dan mendidik di 

masa covid-19 ini dengan menampilkan dan mengembangkan kompetensi yang 

dimilikinya. Walaupun masih ada beberapa teman guru yang belum siap 

menghadapi tantangan mengajar dan mendidik di masa covid-19.     

b.  Variabel Keterlibatan Orang Tua (X2) 

Variabel keterlibatan Orang Tua terdiri dari 5 item pernyataan dan berikut ini 

merupakan hasil jawaban responden pada variable keterlibatan Orang Tua dalam 

tabel 5.7 di bawah ini: 

Tabel 5.7 

Tanggapan Responden terhadap Keterlibatan Orang Tua 

 

Ket 

Kriteria Penilaian  

Jumlah SS S N TS STS 

X2.1 15 

41,7 % 

18 

50 % 

3 

8,3 % 

0 0 36 

100 % 

X2.2 8 

22,2 % 

19 

52,8 % 

8 

22,2 % 

1 

2, 8 % 

0 36 

100 % 

X2.3 14 

38,9 % 

17 

47,2 % 

5 

13,9 % 

0 0 36 

100 % 

X2.4 8 

22,2 % 

15 

41,7 % 

10 

27,8 % 

3 

8,3 % 

0 36 

100 % 

 

X2.5 9 

25  % 

19 

52,8 % 

5 

13,9 % 

1 

2,8 % 

2 

5,5 % 

36 

100 % 

 

Sumber : Data primer, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.7 tanggapan responden berdasarkan keterlibatan orang 

tua peserta didik maka diperoleh responden kebanyakan memberikan jawaban 

setuju dan sangat setuju untuk setiap pernyataan yang ada di dalam kuesioner. 

Meskipun ada beberapa responden yang memberikan jawaban netral, tidak setuju 

dan sangat tidak  setuju  tetapi tidak terlalu banyak. 

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng telah menerima model pembelajaran jarak jauh di masa pandemic 

covid-19 ini. Walaupun ada beberapa dari orang tua yang merasa kesulitan untuk 

mendapatkan pembelajaran dari guru karena tidak memiliki handphone android 

dan tidak mengetahui cara kerja handphone android bahkan ada beberapa orang 

tua yang sibuk juga bekerja di tempat kerja mereka akhirnya peserta didik tidak 

dapat di dampingi oleh orang tua mereka. 

c.   Variabel  Kebijakan Kepala Sekolah (X3) 

Variabel Kebijakan Kepala Sekolah (X3) terdiri dari 5 (lima) item pernyataan dan 

berikut ini merupakan hasil jawaban responden pada variable Kebijakan kepala 

Sekolah dalam tabel  5.8 di bawah ini: 

                                                 Tabel 5.8 

                    Tanggapan Responden terhadap Kebijakan Kepala Sekolah 

 

Ket 

Kriteria Penilaian  

Jumlah SS S N TS STS 

X3.1 6 

16,6 % 

19 

52,8 % 

9 

25 % 

2 

5,6 % 

0 36 

100 % 

X3.2 7 

19,4 % 

20 

55,6 % 

7 

19,4 % 

2 

5,6 % 

0 36 

100 % 

X3.3 12 

33,3 

14 

38,9 % 

9 

25 % 

1 

2,8 % 

0 36 

100 % 

X3.4 3 

8,3 

19 

52,8 % 

13 

36,1 % 

1 

2,8 % 

0 36 

100% 

X3.5 4 

11,1 

14 

38, 9 % 

16 

44,4 % 

2 

5,6 % 

0 36 

100 % 

Sumber : Data primer, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.8 yakni tanggapan responden berdasarkan tanggapan 

responden terhadap variable Kebijakan kepala Sekolah maka diperoleh 

kebanyakan responden memberikan jawaban setuju, normal dan sangat setuju 

walaupun ada beberapa yang menjawab tidak setuju tetapi tidak banyak. Hal ini 

menunjukkan pengaruh kepala sekolah pada masa Covid-19 ini sangat diperlukan. 

Kebijakan kepala Sekolah sangat penting artinya dalam pelaksanaan pembelajaran 

di masa Covid-19 ini.  

Dengan adanya kebijakan kepala sekolah, guru dan peserta didik akan mampu 

melaksanakan pembelajaran di masa covid-19 ini. Tetapi masih ada beberapa 

sekolah di dalam lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina yang tidak 

memprogramkan daring karena banyak orang tua peserta didik di sekolah tersebut 

tidak mahir dalam menggunakan handphone Android. Tetapi sekolah tersebut 

memprogramkan guru luring ke rumah – rumah peserta didik secara bergiliran. 

d.  Variabel Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19  (Y) 

Variabel Efektifitas Pembelajaran masa Covid-19 terdiri dari 5 (lima) item 

pernyataan dan berikut ini merupakan hasil jawaban responden pada variable 

kepuasaan kerja dalam tabel 5.9 di bawah ini: 

                                           Tabel 5.9 

 Tanggapan Responden terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 

 

Ket 

Kriteria Penilaian  

Jumlah SS S N TS STS 

Y1 10 

27,7 % 

20 

55,6 % 

6 

16,7 % 

0 0 36 

100 % 

Y2 11 

30,6 % 

17 

47,2 % 

8 

22,2 

0 0 36 

100 % 

Y3 11 

30,6 % 

16 

44,4 % 

9 

25 

0 0 36 

100 % 

Y4 8 

22,2 % 

21 

58,3 % 

6 

16,7 % 

0 1 

2,8 % 

36 

100% 

Y5 6 

16,67 % 

22 

61,1 % 

6 

16,67 % 

2 

5,56 % 

0 36 

100 % 

Sumber : Data primer, 2021 
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Berdasarkan tabel 5.9 yakni tanggapan responden terhadap Efektifitas 

Pembelajaran masa Covid-19, maka diperoleh kebanyakan responden 

memberikan jawaban setuju dan sangat setuju meskipun ada beberapa responden 

yang memberikan jawaban normal, tidak setuju pada item pernyataan ke lima 

sebanyak 2 orang atau 5,56 %  bahkan tidak setuju sama sekali pada item 

pernyataan ke empat sebanyak 1 orang atau 2,8 %  tetapi tidak banyak. Hal ini 

menunjukkan bahwa kompotensi guru, keterlibatan orang tua peserta didik dan 

kebijakan kepala sekolah  mampu mempengaruhi efektifitas  pembelajaran masa 

covid-19. 

5.1.4.    Uji Instrumen penelitian 

5.1.4.1  Uji Validitas Instrumen 

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner. 

Adapun Kriteria pengujian yang digunakan pada uji validitas adalah jika nilai 

Corrected Item- Total Correletion ≥ 0,30. Maka kuesioner sebagai alat pengukur 

dikatakan valid. 

5.1.4.1.1 Validitas Kompetensi Guru (X1) 

                                           Tabel 5.10 

tem-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 16,75 5,279 ,665 ,841 

X1.2 16,83 4,714 ,699 ,835 

X1.3 16,72 5,121 ,870 ,799 

X1.4 17,14 5,094 ,599 ,862 

X1.5 16,78 5,492 ,659 ,844 
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Tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa semua item pada variable kompetensi 

Guru adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correltion ≥ 0,30 di setiap 

item. Instrumenpenelitian berupa kuesioner selanjutnya dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. 

5.1.4.1.2  Validitas Keterlibatan Orang Tua (X2) 

                                               Tabel  5.11 
Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 15,86 7,494 ,737 ,823 

X2.2 16,25 7,507 ,574 ,854 

X2.3 15,94 7,254 ,728 ,820 

X2.4 16,42 6,421 ,707 ,822 

X2.5 16,31 5,933 ,713 ,827 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa semua item pada variable Keterlibatan Orang 

Tua adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correlation ≥ 0,30 disetiap 

item. Instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya dapat digunakan dalam 

mengumpulkan data penelitian. 

5.1.4.1.3. Validitas Kebijakan Kepala Sekolah (X3) 

                                               Tabel 5.12                            

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15,14 6,409 ,473 ,837 

X3.2 15,06 5,597 ,727 ,765 

X3.3 14,92 5,621 ,643 ,791 

X3.4 15,28 5,863 ,791 ,755 

X3.5 15,39 6,244 ,536 ,820 

Sumber hasil Olah Data SPSS 26 ( data Primer diolah,2021) 

Tabel  5.12 di atas menunjukkan bahwa semua item pada variable Kebijakan 

kepala Sekolah adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correlation ≥ 
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0,30 disetiap item. Instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya dapat 

digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. 

5.1.4.1.4.  Validitas  efektifitas Pembelajaran masa Covid-19 (Y) 

                                                    Tabel 5.13 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 16,03 5,799 ,710 ,808 

Y2 16,06 5,368 ,772 ,788 

Y3 16,06 5,425 ,751 ,794 

Y4 16,17 5,400 ,655 ,821 

Y5 16,25 6,307 ,441 ,874 

     Sumber hasil Olah Data SPSS 26 ( data Primer diolah,2021) 

Tabel 5.13 diatas menunjukkan bahwa semua item pada variable efektifitas 

Pembelajaran masa Covid-19 adalah valid. Terlihat angka Corrected item-Total 

Correlation ≥ 0,30 di setiap item. Instrumen penelitian berupa kuesioner 

selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. 

5.1.4.2 Uji Reliabilitas Instrument 

Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghazali, 2016). Suatu variable 

dikatakan reliable jika nilai Cronbach Alpha > 0,7, Sehingga data tersebut bisa 

dikatakan reliable untuk pengukuran dan meneliti selanjutnya. 
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                                               Tabel 5.14 

                               Hasil Uji Reliabilitas 
 

No 
Item. 

 

 
Variabel 

 
Nilai Alfha 

Croambach’s 

 
Keterangan 

 
1 
 

 
Kompetensi Guru (X1) 

 
0,865 

 
Realibel 

 

 
2 
 

 
Keterlibatan Orang Tua (X2) 
 

 
0,859 

 
Reliabel 

 
3 
 

 
Kebijakan Kepala  sekolah 
(X3) 
 

 
0,829 

 
Reliable 

 
4 
 

 
 
Efektifitas pembelajaran Masa 
Covid-19 (Y) 
 

 
0,849 

 
Reliable 

 

  Sumber:Hasil olah data SPSS 26 (data Primer diolah, 2021) 

Berdasarkan tabel 5.14 dapat dijelaskan keempat variable yang di atas 

terbukti handal (reliable) dalam menjelaskan variable yang di amati karena 

memiliki koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. \ 

5.1.5.  Uji Asumsi Klasik   

Uji asumsi klasik pada intinya adalah suatu pengujian yang diperuntukkan 

untuk menguji data yang akan diolah. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk 

menghasilkan model regresi tidak mengandung masalah. 

5.1.5.1  Uji Normalitas  

Uji normalitas data dapat dilakuakn dengan menggunakan one sample 

kolmogorov smirnov yaitu dengan ketentuan Apabila nilai signifikan diatas 

0,05 maka data terdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan di bawah 

0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 
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                                            Tabel 5.15 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 36 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,15031177 

Most Extreme Differences Absolute ,143 

Positive ,143 

Negative -,075 

Test Statistic ,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,060c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber hasil Olah Data SPSS 26 ( data Primer diolah,2021) 

Berdasarkan tabel 5.15 diatas menjelaskan bahwa model regresi, variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Hasil analisis memberikan 

bukti bahwa data berdistribusi normal, untuk melihat bahwa data tersebut 

berdistribusi normalterletak pada nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar (0,060) 

memilki nilai signifikansi > 0,05. Maka berdasarkan hasil penelitian berdistribusi 

normal dan data tersebut dapat digunakan ke tahap pengujian selanjutnya. 

Hasil Pengujian normalitas lainnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 
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                                                     Gambar 5.1  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Pada grafik di atas ini terlihat ada kurva yang berbetuk menyerupai lonceng, ini 

menunjukkan dari nilai residual berdistribusi normal. Berdasarkan output di 

bawah, terlihat bahwa titik – titik ploting selalu mengikuti dan mendekati garis 

diagonalnya. Oleha karena itu, berdasarkan pedoman pengambilan keputusan 

dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai 

residual berdistribusi normal. 
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                                                          Gambar 5.2 

 
Sumber: Hasil Olah data SPSS 26 ( data primer diolah, 2021) 

 

 

5.1.5.2.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari VIF (Variance Inflation Factor). Jika 

nilai Tolerance > 0,10 dan VIF > 10.00 (sepuluh) artinya tidak terjadi 

multikolinieritas terhadap data yang di uji, sedangkan jika nilai Tolerance < 

0,10 dan VIF > 10,00 (sepuluh) maka artinya terjadi Multikolinieritas 

terhadap data yang di uji. 
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Tabel 5. 16 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) 7,293 4,228 
 

1,72

5 

,094 
  

KompetensiGuruX1 ,010 ,138 ,009 ,072 ,943 ,970 1,031 

KeterlibatanOrangTuaX

2 

,007 ,118 ,008 ,059 ,954 ,999 1,001 

KebijakanKepalaSekola

hX3 

,660 ,129 ,675 5,10

2 

,000 ,970 1,031 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

Berdasarkan tabel  5.16 menunjukkan untuk masing – masing variable yaitu 

Komptensi Guru (X1)  mempunyai  nilai tolerance 0,970 > 0,10. Nilai tolerance 

Keterlibatan Orang Tua  (X2) sebesar 0,999 > 0,10,  dan tolerance Kebijakan 

Kepala sekolah (X3)  sebesar  0,970 >  0,10, nilai Value Influence Factor (VIF)  

Kompetensi guru (X1)  1,031  <  10,0 , nilai Value Influence Factor (VIF) 

Keterlibatan Orang Tua (X2)  1,001  < 10,00, dan nilai Value Influence Factor 

(VIF) Kebijakan Kepala Sekolah (X3)  1,031  < 10,0.  Maka dapat disimpulkan 

bahwa  tidak terjadi   Multikolinieritas. 

5.1.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian residual antara yang satu dengan yang lain. Jika varian 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut 
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homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. 

Gambar 5.3 

 
 

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan menggunakan grafik heterokedastisitas antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan variabel indepeden. Dari scatterplots diatas  terlihat titik- titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan 

sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada 

model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan 

pengujian. 
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5.1.6. Analisis  Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda dapat dilakukan untuk mengetahui koefisien regresi 

maka dilakukan analisis regresi linear berganda.  Hasil pengolahan  data dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                                          Tabel   5.17 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s T Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 7,293 4,228  1,725 ,094 

KompetensiGuruX1 ,010 ,138 ,009 ,072 ,943 

KeterlibatanOrangTuaX2 ,007 ,118 ,008 ,059 ,954 

KebijakanKepalaSekolahX

3 

,660 ,129 ,675 5,102 ,000 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

Berdasarkan table 5.17 Coefficients di atas, maka dapat dibuat persamaan 

regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut: 

Y = 7,293+  0,010X1 + 0,007 X2 + 0,660X3    

        Hasil analisis regresi linear berganda dapat di Interpretasi sebagai berikut: 

1) Nilai konstanta 7,293 menunjukkan bahwa jika variabel Kompetensi 

Guru  (X1), Keterlibatan Orang Tua  (X2) dan Kebijakan Kepala Sekolah  

(X3) sama dengan nol, maka Efektifitas Pembelajaran masa Covid-19  

(Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7,293. 

2) Nilai koefisien regresi 0,010 menunjukkan bahwa jika Kompetensi 

Guru (X1) meningkat sebesar satu satuan, maka nilai Efektifitas 
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Pembelajaran Masa Covid-19 (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar 0,010 (1 %) satuan dengan syarat variabel independen 

lainnya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi 0,007 menunjukkan bahwa jika variabel 

Keterlibatan Orang Tua  (X2) meningkat sebesar satu satuan, maka 

nilai Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 (Y)  akan  mengalami 

peningkatan sebesar 0,007  (7,0%)  satuan dengan syarat variabel 

independen lainnya tetap. 

4) Nilai koefisien regresi 0,660 menunjukkan bahwa jika variabel Kebijakan 

kepala Sekolah (X3) meningkat sebesar satu satuan, maka nilai 

Efektifitas Pembelajaran (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,660 

(66 %) satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap. 

5.1.7.  Hasil Pengujian    Hipotesis 

5.1.7.1.  Uji Signifikan Parsial (Uji t )     

     Pengujian hipotesis untuk membuktikan adanya hubungan antara 

variabel dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan terhadap 

masalah yang masih praduga karena masih harus dibuktikan 

kebenarannya sesuai dengan pendapat sementara yang diutarakan 

peneliti. Hasil uji hipotesis dapat dilihat sebgai berikut : Uji t ( Uji 

Parsial ) 

Pengujian ini untuk menguji apakah variabel bebas 

Kompetensi Guru, Keterlibatan Orang Tua dan Kebijakan kepala 

Sekolah berpegaruh terhadap Efektiftas Pembelajaran Masa Covid-19 
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Di gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng  secara terpisah atau parsial. 

Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-tabel pada 

tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df), pada tingkat 

signifikansi ɑ = 5 persen secara terpisah atau parsial. Berikut hasil 

pengujian hipotesis Uji t : 

a) Jika t-hitung>t-tabel, maka HO ditolak dan Hα diterima.Hal ini 

berarti bahwa terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika thitung <t-tabel, maka HOditerima dan Hα ditolak. Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

                                     Tabel 5. 18 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) 7,293 4,228  1,725 ,094 

KompetensiGuruX1 ,010 ,138 ,009 ,072 ,943 

KeterlibatanOrangTuaX2 ,007 ,118 ,008 ,059 ,954 

KebijakanKepalaSekolahX

3 

,660 ,129 ,675 5,102 ,000 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

Berdasarkan tabel 5.18 diatas, maka dapat dilakukan pengujian 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, seperti 

berikut: 
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1) Pengaruh Kompetensi Guru (X1) terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 (Y), berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai t- hitung sebesar 0,072 dengan signifikan 

sebesar 0,943 sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat di 

simpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel (0,072 < 1,697) dan nilai 

signifikan lebih besar dari 0.05 (0.943 > 0.05), sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa kompetensi guru secara parsial tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19  (H0) diterima Hα  ditolak 

2) Pengaruh Keterlibatan Orang Tua (X2) terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 (Y), berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 0,059 dengan signifikan 

sebesar 0,954, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat di 

simpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel (0,059 < 1,697) dan nilai 

sinifikan lebih besar dari 0,05 (0,954 > 0,05), sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa Keterlibatan Orang Tua secara parsial  

tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19  (H0) diterima Hα  ditolak 

3) Pengaruh Kebijakan Kepala Sekolah (X3) terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 (Y), berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 5,102 dengan signifikan 

sebesar 0,046, sehingga berdasarkan hasil tersebut dapat di 

simpulkan bahwa nilai t-hitung > t-tabel (5,102 > 1,697) dan nilai 
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signifikan lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05), sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa Kebijakan Kepala Sekolah secara parsial  

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19  HO ditolak dan Hα diterima 

5.1.7.2.  Uji F ( Simultan ) 

Uji F menunjukkan apakah semua varibel independen yang 

dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen dalam pembentukan model yang layak. Pada 

pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi < α = 0,05 

Prosedur uji-F ini adalah sebagai berikut : 

a) Jika F hitung > F table atau Sig. F < 5% maka Ho ditolak dan Hi 

diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika F hitung < F tabel atau Sif. F >5% maka Ho diterima dan 

Hi ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

                                                Tabel  5.19 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136,471 3 45,490 8,995 ,000b 

Residual 161,834 32 5,057   

Total 298,306 35    

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

b. Predictors: (Constant), KebijakanKepalaSekolahX3, KeterlibatanOrangTuaX2, 

KompetensiGuruX1 
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Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5.19 diatas menunjukkan bahwa 

nilai F-hitung>Ftabel,(8,995 > 2,90) dan nilai sig 0.000 < 0.05. Maka dapat 

disimpulkan model yang dibangun dapat dilanjutkan ketahapan analisis 

lanjutan (memenuhi goodnes of fit model), dan diketahui bahwa secara 

simultan ada pengaruh positif dan signifikan antara Kompetensi Guru 

(X1), Keterlibatan Orang Tua (X2), Kebijakan Kepala Sekolah (X3) dan 

Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 (Y) di Gugus SDN 5 Lembang 

Cina Bantaeng. 

Nilai F-tabel berpedoman pada nilai df1 dan df2 sehingga 

berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh nilai (degree of 

freedom) df1=3 (jumlah variabel independen) dan df2 = (38-3-1) 

diperoleh nilai F-tabel dalam penelitian ini yaitu 2,90. 

5.1.8. Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model 

menjelaskan pengaruh variabel independen. Dalam pengujian hipotesis 

koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai R- Square (R2), Nilai R2 

sebaiknya berada pada interval 0 ≤ R2 ≤ 1 . Jika R2 bernilai besar 

(mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Sedangkan jika R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas 
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                           Tabel 5. 20 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,676a ,457 ,407 2,249 

a. Predictors: (Constant), KebijakanKepalaSekolahX3, 

KeterlibatanOrangTuaX2, KompetensiGuruX1 

b. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

Tabel 5.20 diatas menunjukkan nilai R2 sebesar 0.457 ini berarti 

pengaruh variabel bebas (Independen) yaitu Komptensi Guru, 

Keterlibatan Orang Tua dan Kebijakan kepala Sekolah terhadap 

Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 sebesar 0.457 atau 45,7 % 

variansi Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 (Y) dipengaruhi oleh 

Kompetensi Guru (X1), Keterlibatan Orang Tua (X2) dan Kebijakan 

Kepala Sekolah (X3) sedangkan sisanya sebesar 54,3 % dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini atau diluar 

dari model ini. 

5.2 Pembahasan  

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu Kompetensi Guru 

sebagai (X1), Keterlibatan Orang Tua sebagai (X2), dan Kebijakan kepala 

Sekolah sebagai (X3), dan  variabel terikat yaitu Efektifitas Pembelajaran 

Masa Covid-19 sebagai  (Y). 

Hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui 

bagaimana Kompetensi Guru (X1), Keterlibatan Orang Tua (X2) dan Kebijakan 

Kepala Sekolah (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 (Y) pada  Gugus SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng Kabupaten Bantaeng. 

5.2.1. Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Efektiftas Pembelajaran 

Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng 

Hasil uji t menunjukkan variabel Kompetensi Guru berkoefesien positif 

dengan t-hitung < t-tabel (0,072 < 1,697) dan nilai signifikan lebih besar dari 0.05 

(0.943 > 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Guru secara parsial tidak 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Pembelajaran 

Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng.. Hal ini 

mengindikasikan bahwa guru yang ada di lingkup Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng  masih banyak yang belum siap menerima program sekolah model 

pembelajaran jarak jauh yang harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan 

situasi Covid-19 seperti membuat jadwal pembelajaran masa Covid-19, Materi 

esensial dan LKS, Guru belum sepenuhnya menampilkan sikap berperilaku 

menjaga jarak karena mungkin masih selalu ada yang berdempetan dengan 

peserta didik mengajar jika luring ke rumah peserta didik dengan kata lain belum 

mengetahui cara pengelolaan kelas dikala pandemic Covid-19, ada beberapa guru 

yang belum menguasai penggunaan Android dan internet, karena hasil pantauan 

dilapangan guru belum menguasai penggunaan Handphone Android, belum 

menguasai aplikasi – aplikasi internet ( Karena guru – guru di Gugus SD 5 

Lembang Cina sebagian besar sudah memasuki masa purnabakti atau hampir 

pensiun sehingga penglihatan dan kemauan untuk lebih optimal melakukan 

pembelajari masa Covid-19 inidan kurangnya komunikasi dengan orang tua 
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peserta didik sehingga orang tua juga kurang mendampingi peserta didik dalam 

belajar karena LKS yang tidak sampai ke peserta didik,   belum menganalisis hasil 

kerja peserta didik sehingga Kompetensi guru tidak memperngaruhi Efektifitas 

pembelajaran meskipun semakin guru mengembangkan kompetensi pedagogic, 

kepribadian, professional dan sosial yang ada di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng di masa pandemic covid -19 ini  tidak akan  mengoptimalkan Efektifitas 

Pembelajaran. .  

Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan  oleh 

Jajat Sudrajat 2020, Kompetensi Guru Di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kompetensi guru terkait komptensi penguasaan Literasi dan 

IPTEK, Kompetensi keterampilan, pengelolaan kelas dan kompetensi komunikasi 

dan social, belum optimal. Diperlukan pengembangan Kompetensi  – kompetensi 

tersebut  sehingga akan mengurangi  masalah – masalah yang ada dalam 

pembelajaran daring. Sehingga proses belajar dapat berjalan lebih baik.   

5.2.2. Pengaruh Keterlibatan Orang Tua terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng. 

Hasil uji t menunjukkan variabel Keterlibatan Orang Tua 

berkoefisien positif  t-hitung < t-tabel (0,059 < 1,697) dan nilai sinifikan lebih 

besar dari 0,05 (0,954 > 0,05). Hal ini menunjukkan Keterlibatan Orang 

Tua secara parsial tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 

Lembang Cina Bantaeng. Hal ini mengindikasikan bahwa Keterlibatan 
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orang tua masih belum optimal dalam Pembelajaran masa Covid-19, 

karena  sifatnya mendadak jadi orang tua belum siap mendampingi peserta 

didik belajar di rumah, mungkin karena belum memenuhi kebutuhan 

pembelajaran peserta didik seperti Handphone, data dan sebagainya, dari 

pantauan dilapangan masih banyak orang tua tidak membantu peserta didik 

menyelesaikan kesulitan tugas peserta didik karena berlatar belakang 

pendidikan kurang tinggi atau karena tidak paham mengenai materi 

pelajaran, Dari pengamatan di lapangan Orang tua tidak 

mengkomunikasikan tugas peserta didk   mendampingi peserta didik, 

masih banyak orang tua yang tidak mengkomunikasikan tugas peserta didik 

ke guru, Masih banyak orang tua yang kurang setuju atau tidak merespon 

baik dengan pembelajaran jarak jauh secara daring karena tidak ada 

handphone android, tidak menguasai aplikasi- aplikasi internet, dan 

sebagainya, bahkan ada juga orang tua tidak setuju jika luring atau guru 

langsung berkunjung karena khawatir peserta didik tertular, Sehingga 

walaupun keterlibatan orang tua sangat diperlukan tetapi dalam keadaan 

pandemic Covid-19 maka orang tua akan sulit membantu guru dalam 

proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun Orang tua Melibatkan diri 

dalam pelaksanaan Pembelajaran masa Covid-19 ini pasti tidak akan 

mengoptimalkan efektifitas pembelajaran di Masa Covid-19  Di Gugus 

SDN 5 Lembang Cina Bantaeng.  

Hasil penelitian ini tidak di dukung oleh  penelitian sebelumnya  yang 

dilakukan oleh wiwin yulianingsih, Suhanadji Suhanadji, Rivo Nugroho, 
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Mustakim Mustakim, 2020. Keterlibatan Orangtua Dalam Pendampingan 

Belajar Anak Selama Masa pandemic Covid-19. Menunjukkan bahwa 

orang tua memiliki peran sebagai pembelajar peserta didik , pemenuh 

kebutuhan anak, pemahaman spiritual, cara orang tua membantu kesulitan 

tugas peserta didik, menjelaskan materi yang tidak dimengerti peserta 

didik, dan merespon dengan baik semua pembelajaran daring sekolah. 

.5.2.3. Pengaruh Kebijakan Kepala Sekolah terhadap Efektifitas  

          Pembelajaran  Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina  

            Bantaeng. 

Hasil uji t menunjukkan variabel Kebijakan kepala Sekolah 

berkoefisien positif t-hitung > t-tabel (5,102 > 1,697) dan nilai signifikan lebih 

kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05). Hal ini menunjukkan Kebijakan kepala Sekolah 

secara parsial memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Efektifitas Pembelajaran masa Covid-19 di Gugus SDN 5 Lembang Cina 

Bantaeng. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Kebijakan kepala 

Sekolah pada Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina maka akan 

lebih mengoptimalkan efektifitas Pembelajaran di Masa Covid-19. 

Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Aswar Aswar, Sulfian Syarif, Sulkipli Sulkipli, Muhammad 

Amirullah, 2020. Analisis Arah Kebijakan Sekolah Terhadap Penggunaan 

Gawai Android Dalam Aktivitas Belajar Peserta didik Di Masa Pandemic 

Covid-19.  yang menunjukkan hasil dari pengujian penelitian tersebut bahwa 

terdapat pengaruh perumusan kebijakan Kepala sekolah yang dapat 
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mengakomodir  pandangan antara guru, orang tua peserta didik dan kepala 

sekolah terhadap penggunaan gawai Android dalam aktivitas belajar peserta 

didik. 

5.2.4. Pengaruh Kompetensi Guru, Keterlibatan Orang Tua dan Kebijakan 

Kepala Sekolah Terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus 

SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. 

Hasil uji F menunjukkan koefisien positif F-hitung>Ftabel,(8,995 > 2,90) dan 

nilai sig 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Guru, 

Keterlibatan Orang Tua dan Kebijakan Kepala sekolah secara simultan 

memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektifitas Pembelajaran 

Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng.  

Secara simultan, ketiga variabel menujukkan hasil yang signifikan. Hal 

ini menunjukkan bahwa semua variabel dikombinasikan dapat memberikan 

Efektifitas Pembelajaran Dimasa Covid-19 lebih  optimal. Dengan Efektifitas 

Pembelajaran  yang optimal diharapkan semua Kompotensi Guru meningkat, 

Orang tua semakin  sadar untuk  terlibat dalam mendukung pembelajaran 

peserta didik dan Kebijakan kepala sekolah yang dirumuskan semakin 

mengarah kepada kualitas pembelajaran yang lebih bagus di masa Covid -19 

ini , sehingga tujuan Pembelajaran dapat tercapai walaupun masa Pandemi 

Covid-19. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah 

dikemukakan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1.   Variabel Kompetensi Guru (X1) dengan indikator Merancang pembelajaran 

efektif, berakhlak mulia dan teladan, memanfaatkan TIK dalam 

pembelajaran pembelajaran, Komunikasi  aktif  dengan orang tua  dan  

Mengevaluasi hasil    kerja peserta didik, Berdasarkan hasil penelitian 

membuktikan bahwa secara parsial Kompetensi Guru tidak berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 

Di Gugus SDN 5 Lembang Cina  Bantaeng. 

2.   Variabel Keterlibatan Orang Tua (X2) dengan indicator pembelajar peserta  

didik, pemenuhan kebutuhan peserta didik, membantu kesulitan tugas 

peserta didik, mengkomunikasikan tugas peserta didik dan merespon baik 

pembelajaran pembelajaran daring..Sehingga berdasarkan hasil penelitian 

membuktikan bahwa secara parsial Keterlibatan Orang Tua tidak 

berpengaruh secara positif dan  signifikan terhadap Efektifitas Pembelajaran 

Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5   Lembang Cina  Bantaeng. 

3. Variabel Kebijakan kepala Sekolah (X3) dengan indicator Data 

internet sebagai sarana pembelajaran,Evaluasi perilaku dan hasil 

belajar, Memfasilitasi kuota belajar,Memfasilitasi pelatihan digital  

guru, Menerapkan model pembelajaran Sehingga berdasarkan hasil 
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penelitian membuktikan bahwa secara parsial hanya Kebijakan 

Kepala Sekolah yang berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap Efeketifitas Pembelajaran masa Covid-19 Di Gugus SDN  

Lembang Cina  Bantaeng.  

4. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Guru, Keterlibatan orang 

tua, dan kebijakan kepala sekolah  berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Efektifitas Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 

Lembang Cina  Bantaeng. 

6.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian 

yang dapat diberikan sebagai berikut: 

1. Penulis mengharapkan  guru – guru mempertahankan dan meningkatkan 

Kompetensi yang dimlikinya dalam melaksanakan Pembelajaran Di 

masa Pandemic Covid-19 dan pembelajaran di masa – masa yang akan 

datang.  Sehingga Efektifitas Pembelajaran tercapai dan meningkat. 

2. Penulis mengharapkan Kepala Sekolah merumuskan kebijakan – 

kebijakan mengenai guru, orang tua yang mendukung pembelajaran di 

masa covid-19 ini dan pembelajaran di masa – masa yang akan datang 

sehingga efektifitas pembelajaran dapat tercapai dan meningkat.  

3. Penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah variabel 

dapat ditambah ataupun dikombinasikan dengan variabel yang lain, baik 
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di dalam maupun di luar variabel penelitian penulis. Dengan semakin 

beragam ataupun terkombinasinya variabel yang digunakan diaharapkan 

akan lebih menyempurnakan penelitian ini. 

4. Penulis mengharapkan pada penelitian selanjutnya jumlah sampel juga 

diperbanyak, agar penelitiannya lebih akurat dan lebih sempurna. Bagi 

para peneliti selanjutnya, semoga penelitian saya bisa menjadi bahan 

rujukan, acuan maupun referensi dalam penelitian saudara sehingga 

menjadi penelitian yang baik dan berkualitas. 
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            Lampiran 1. Kuesioner 



LAMPIRAN 2 

KUESIONER/ANGKET 

 

PENGARUH KOMPOTENSI GURU, KETERLIBATAN ORANG 

TUA  DAN KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN MASA COVID-19 DI GUGUS 

SDN NO. 5 LEMBANG CINA BANTAENG 

 

Saya Mahasiswa Magister STIE NOBEL Makassar. Saat ini sedang 

menyelesaikan Tesis dengan judul “Pengaruh Kompotensi Guru, Keterlibatan 

Orang Tua Dan kebijakan Kepala Sekolah Terhadap Efektifitas 

Pembelajaran Masa Covid-19 Di Gugus SDN 5 Lembang Cina Bantaeng. 

Demi melengkapi kesempurnaan Tesis saya, tentunya bantuan dari berbagai pihak 

sangat membantu termasuk kesedian bapak/ibu mengisi angket ini sekarang, ini 

adalah bangian penting penelitian saya dalam dunia pendidikan. Yang tentunya 

akan sangat berguna untuk saya pribadi, orang lain, serta Nusa dan Bangsa.  

Terima kasih saya haturkan atas kesedian bapak/ibu membantu mengisi 

angket ini. Saya mempersilahkan untuk tidak menuliskan nama demi menjamin 

kerahasian identitas bapak/ibu. Bapak/ibu cukup mengisi yang kami sajikan di 

bawah ini:  

Identitas Responden  

1. Jenis Kelamin  : a. Laki-Laki          b. Perempuan  

2. pendidikan Terakhir  :  

3. Usia  :              Tahun 

Petunjuk pengisian :  

1. Mohon diisi oleh bapak/ibu untuk menjawab seluruh pernyataan yang 

telah disediakan  

2. Berikan tanda silang (√ ) pada kolom yang teredian dan di pilih sesuai  

      keadaan yang sebenarnya.  



3. Dalam menjawab pertanyaan - pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang 

salah. Oleh karena itu, di usahakan agar tidak ada jawaban yang 

dikosongkan.  

Di bawah ini saya mencantumkan ketentuan pengisian angket.  

1. STS  =  Sangat Tidak Setuju  

2. TS  =  Tidak Setuju 

3. KS  =  Kurang Setuju 

4. S  =  Setuju  

5. SS  =  Sangat Setuju 

Bapak /Ibu bisa memilih salah satu jawaban dengan mencontreng (√ ) 

jawaban yang dianggap paling sesuai  

A. KOMPOTENSI GURU  (X1) 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

1. 

Untuk menghasilkan Pembelajaran yang 

efektif,  guru merancang Pembelajaran 

efektif.   . 

     

 

2. 

Untuk menghasilkan Pembelajaran yang 

efektif, Guru menampilkan sikap 

berakhlak mulia seperti rajin berdoa baik 

sebelum dan sesudah pembelajaran dan  

teladan dalam  berperilaku menjaga 

protocol kesehatan menjaga jarak, 

mencuci tangan dan memakai masker.   

     

 

 

3. 

Untuk menghasilkan pembelajaran 

efektif, memanfaatkan TIK dalam 

Pembelajaran seperti membuat video 

pembelajaran dll.  

     

 

4. 

Untuk menghasilkan pembelajaran 

efektif, guru aktif berkomunikasi dengan 

orang tua peserta didik  baik dalam 

pembelajaran, maupun keadaan, perilaku 

peserta didik    

     

 

5.  

Untuk menghasilkan pembelajaran 

efektif, Guru menganalisis  hasil kerja 

peserta didik  

     

 

 

 



B. KETERLIBATAN ORANG TUA  (X2) 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Selama Pembelajaran di rumah atau 

pembelajaran jarak jauh , orang tua aktif 

mendampingi peserta didik belajar . 

     

2. Orang tua selalu memenuhi kebutuhan  

pembelajaran peserta didik selama belajar 

di rumah.. 

     

3. Selama Pembelajaran di rumah atau 

pembelajaran jarak jauh , Orang tua 

membantu kesulitan tugas peserta didik  

     

4. Setiap selesai pembelajaran jarak jauh,  

orang tua mengkomunikasikan tugas 

peserta didik ke guru . 

     

5. Selama pembelajaran jarak jauh, Orang 

tua merespon baik pembelajaran daring 
     

 

C. KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH (X3) 

 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Agar Pembelajaran jarak jauh efektif, 

maka Sekolah memberikan kesempatan 

kepada peserta didik menggunakan  data 

internet sebagai sarana pembelajaran. 

     

2. Agar Pembelajaran Jarak jauh Efektif, 

maka Sekolah melakukan pertemuan 

perminggu dengan guru dan orang tua 

untuk mengetahui perkembangan perilaku 

dan hasil belajar peserta didik.. 

     

3. Agar Pembelajaran jarak Jauh Efektif, 

maka sekolah memfasilitasi kuota belajar 

peserta didik dan guru. 

     

4. Agar pembelajaran jarak jauh efektif, 

maka sekolah memfasilitasi pelatihan 

digital  guru. 

     

5. Agar Pembelajaran efektif, maka sekolah  

menerapkan model pembelajaran daring 

dan luring 

     

 

 

 



D. EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN  (Y) 

 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1. Pembelajaran yang efektif di tandai 

dengan kualitas pembelajaran yaitu 

sampai dimana cara menyampaikan 

informasi atau pembelajaran kepada 

peserta didik  sehingga mencapai tujuan 

pembelajaran.  

     

2. Pembelajaran yang efektif di tandai 

dengan kesesuaian tingkat pembelajaran 

atau kesiapan peserta didik dalam 

pembelajaran jarak jauh. 

     

3. Pembelajaran yang efektif di tandai 

dengan insentif yaitu sebarapa besar guru 

memberikan motivasi kepada peserta 

didik untuk aktif mengikuti pembelajaran 

jarak jauh atau  belajar di rumah. 

     

4. Pembelajaran yang efektif di tandai 

dengan pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan waktu sesuai yang 

ditentukan atau dijadwalkan . 

     

5. Pembelajaran yang efektif di tandai 

dengan keaktifan peserta didik dalam 

belajar jarak jauh.  

     

 

 

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama yang Saudara berikan. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            Lampiran 2. TABULASI DATA 

                                 Responden  



Respd 
Item Pernyataan X1 

X1 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

1 3 4 4 3 4 18 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 5 5 5 5 24 

4 4 4 4 4 4 20 

5 5 5 4 2 5 21 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 3 3 3 3 16 

10 5 5 5 4 4 23 

11 5 5 5 4 4 23 

12 4 5 5 4 4 22 

13 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 4 3 4 19 

15 5 5 5 5 5 25 

16 4 4 4 4 4 20 

17 4 3 4 4 4 19 

18 3 4 4 3 4 18 

19 4 3 4 4 4 19 

20 5 3 4 3 5 20 

21 5 5 5 5 5 25 

22 5 5 5 4 5 24 

23 4 4 4 4 3 19 

24 3 3 3 3 3 15 

25 5 5 4 4 5 23 

26 5 5 5 4 4 23 

27 4 5 5 4 4 22 

28 5 5 5 5 5 25 

29 4 4 4 3 4 19 

30 5 5 5 5 5 25 

31 4 4 4 4 4 20 

32 4 3 4 4 4 19 

33 3 4 4 3 4 18 

34 4 3 4 4 4 19 

35 5 3 4 3 5 20 

36 5 5 5 5 5 25 

 

 



Respd 
Item Pernyataan X2 

X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

1 5 5 5 5 4 24 

2 5 4 5 5 5 24 

3 4 4 3 2 1 14 

4 3 3 3 3 3 15 

5 4 4 5 5 4 22 

6 5 4 4 4 4 21 

7 5 4 4 4 5 22 

8 5 5 5 3 4 22 

9 4 3 4 3 3 17 

10 5 5 5 4 5 24 

11 4 4 4 4 4 20 

12 4 4 4 3 3 18 

13 4 3 4 4 5 20 

14 4 4 4 4 4 20 

15 4 3 5 3 4 19 

16 5 5 5 5 4 24 

17 5 4 5 5 5 24 

18 4 4 3 2 1 14 

19 3 3 3 3 3 15 

20 4 4 5 5 4 22 

21 4 3 4 3 4 18 

22 4 4 4 4 4 20 

23 5 5 5 5 5 25 

24 4 4 4 4 4 20 

25 4 2 5 2 4 17 

26 4 4 4 4 4 20 

27 5 5 5 5 5 25 

28 4 4 4 4 4 20 

29 3 3 3 3 2 14 

30 5 4 4 4 4 21 

31 5 4 4 4 4 21 

32 5 4 4 4 5 22 

33 5 5 5 3 4 22 

34 4 3 4 3 3 17 

35 5 5 5 4 5 24 

36 4 4 4 4 4 20 

 

 



Respd 
Item Pernyataan X3 

X3 
ZX3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

1 3 4 4 3 3 17 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 5 5 5 4 23 

4 4 4 4 4 4 20 

5 2 4 4 2 2 14 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 3 2 3 3 3 14 

10 4 4 5 4 3 20 

11 4 4 5 4 3 20 

12 4 5 5 4 4 22 

13 3 4 5 3 3 18 

14 4 3 4 3 3 17 

15 5 5 5 4 4 23 

16 4 4 4 4 3 19 

17 5 3 3 3 4 18 

18 3 5 4 4 5 21 

19 4 4 3 4 3 18 

20 5 4 5 3 2 19 

21 4 4 5 4 5 22 

22 4 4 5 4 4 21 

23 4 5 4 4 4 21 

24 3 5 5 4 5 22 

25 4 4 4 4 4 20 

26 3 3 3 3 3 15 

27 4 4 3 3 3 17 

28 3 3 3 3 3 15 

29 3 3 3 3 3 15 

30 3 2 2 3 3 13 

31 4 4 4 4 4 20 

32 4 3 3 3 3 16 

33 5 4 4 4 4 21 

34 2 3 3 3 3 14 

35 5 4 5 5 3 22 

36 4 4 4 4 4 20 

 

 



Respd 
Item Pernyataan Y 

Y 
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

1 3 4 3 4 4 18 

2 4 4 4 4 4 20 

3 4 5 5 5 4 23 

4 4 4 4 4 4 20 

5 4 4 5 4 5 22 

6 4 4 4 4 4 20 

7 5 5 5 5 5 25 

8 4 4 4 4 4 20 

9 4 3 4 4 3 18 

10 4 5 5 5 2 21 

11 4 5 5 5 2 21 

12 4 4 4 4 4 20 

13 5 5 5 5 5 25 

14 4 4 4 4 4 20 

15 5 5 5 5 5 25 

16 4 4 4 4 4 20 

17 3 3 4 4 4 18 

18 4 4 4 5 4 21 

19 4 3 3 4 4 18 

20 5 4 4 4 5 22 

21 5 5 5 4 4 23 

22 4 5 5 4 4 22 

23 5 5 4 4 4 22 

24 5 5 5 5 5 25 

25 4 4 4 4 4 20 

26 4 3 3 3 3 16 

27 5 4 3 4 4 20 

28 3 3 3 3 3 15 

29 3 3 3 3 3 15 

30 3 3 3 1 3 13 

31 4 4 4 3 4 19 

32 3 3 3 3 3 15 

33 4 4 4 4 4 20 

34 5 4 5 4 4 22 

35 5 5 4 3 4 21 

36 4 4 4 4 4 20 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lampiran 3. Output SPSS 



OUTPUT SPSS VERSI 26 

 

I. ANALISIS DESKRIPTIF 

 

a. Variabel Kompetensi Guru 

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,31 4,22 4,33 3,92 4,28 

Minimum 3 3 3 2 3 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 155 152 156 141 154 

Frequency Table 

 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 4 11,1 11,1 11,1 

4 17 47,2 47,2 58,3 

5 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 22,2 22,2 22,2 

4 12 33,3 33,3 55,6 

5 16 44,4 44,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 2 5,6 5,6 5,6 

4 20 55,6 55,6 61,1 

5 14 38,9 38,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,8 2,8 2,8 

3 9 25,0 25,0 27,8 

4 18 50,0 50,0 77,8 

5 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X1.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 8,3 8,3 8,3 

4 20 55,6 55,6 63,9 

5 13 36,1 36,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Variabel Keterlibatan Orang Tua 
 
Frequencies 
 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,33 3,94 4,25 3,78 3,89 

Minimum 3 2 3 2 1 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 156 142 153 136 140 

 

Frequency Table 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 3 8,3 8,3 8,3 

4 18 50,0 50,0 58,3 

5 15 41,7 41,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,8 2,8 2,8 

3 8 22,2 22,2 25,0 

4 19 52,8 52,8 77,8 

5 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 5 13,9 13,9 13,9 

4 17 47,2 47,2 61,1 

5 14 38,9 38,9 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 8,3 8,3 8,3 

3 10 27,8 27,8 36,1 

4 15 41,7 41,7 77,8 

5 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X2.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 5,6 5,6 5,6 

2 1 2,8 2,8 8,3 

3 5 13,9 13,9 22,2 

4 19 52,8 52,8 75,0 

5 9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Variabel Kebijakan Kepala Sekolah 

 

Frequencies 
 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 3,81 3,89 4,03 3,67 3,56 

Minimum 2 2 2 2 2 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 137 140 145 132 128 

 

 
 
Frequency Table 

3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5,6 5,6 5,6 

3 9 25,0 25,0 30,6 

4 19 52,8 52,8 83,3 

5 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5,6 5,6 5,6 

3 7 19,4 19,4 25,0 

4 20 55,6 55,6 80,6 

5 7 19,4 19,4 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

  



X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,8 2,8 2,8 

3 9 25,0 25,0 27,8 

4 14 38,9 38,9 66,7 

5 12 33,3 33,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,8 2,8 2,8 

3 13 36,1 36,1 38,9 

4 19 52,8 52,8 91,7 

5 3 8,3 8,3 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

X3.5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5,6 5,6 5,6 

3 16 44,4 44,4 50,0 

4 14 38,9 38,9 88,9 

5 4 11,1 11,1 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



d. Variabel Efektivitas Pembelajaran  
 
Frequencies 
 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

N Valid 36 36 36 36 36 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 4,11 4,08 4,08 3,97 3,89 

Minimum 3 3 3 1 2 

Maximum 5 5 5 5 5 

Sum 148 147 147 143 140 

 

Frequency Table 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 6 16,7 16,7 16,7 

4 20 55,6 55,6 72,2 

5 10 27,8 27,8 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 22,2 22,2 22,2 

4 17 47,2 47,2 69,4 

5 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 22,2 22,2 22,2 

4 17 47,2 47,2 69,4 

5 11 30,6 30,6 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 



Y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,8 2,8 2,8 

3 6 16,7 16,7 19,4 

4 21 58,3 58,3 77,8 

5 8 22,2 22,2 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

 

Y5 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 5,6 5,6 5,6 

3 6 16,7 16,7 22,2 

4 22 61,1 61,1 83,3 

5 6 16,7 16,7 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

 

 

  



II. UJI INSTRUMEN 

 

a. Uji Validitas Instrumen 

Variabel Kompetensi Guru 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 16,75 5,279 ,665 ,841 

X1.2 16,83 4,714 ,699 ,835 

X1.3 16,72 5,121 ,870 ,799 

X1.4 17,14 5,094 ,599 ,862 

X1.5 16,78 5,492 ,659 ,844 

 

Variabel Keterlibatan Orang Tua 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 15,86 7,494 ,737 ,823 

X2.2 16,25 7,507 ,574 ,854 

X2.3 15,94 7,254 ,728 ,820 

X2.4 16,42 6,421 ,707 ,822 

X2.5 16,31 5,933 ,713 ,827 

 

 

Variabel Kebijakan Kelapa Sekolah 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 15,14 6,409 ,473 ,837 

X3.2 15,06 5,597 ,727 ,765 

X3.3 14,92 5,621 ,643 ,791 

X3.4 15,28 5,863 ,791 ,755 

X3.5 15,39 6,244 ,536 ,820 



Variabel Efektivitas Pembelajaran 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 16,03 5,799 ,710 ,808 

Y2 16,06 5,368 ,772 ,788 

Y3 16,06 5,425 ,751 ,794 

Y4 16,17 5,400 ,655 ,821 

Y5 16,25 6,307 ,441 ,874 

 

 

b.  Uji Reliabilitas Instrumen 

Variabel Kompetensi Guru 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,865 5 

 

 

Variabel Keterlibatan Orang Tua 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,859 5 

 

Variabel Kebijakan Kepala Sekolah  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,829 5 

 

 



Variabel Efektivitas Pembelajaran  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,849 5 

 

 

III. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 
NPar Tests 
 

 

Charts 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Uji Multikolonearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardize

d Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Tolera

nce VIF 

1 (Constant) 7,293 4,228 
 

1,72

5 

,094 
  

KompetensiGuruX1 ,010 ,138 ,009 ,072 ,943 ,970 1,03

1 

KeterlibatanOrangTu

aX2 

,007 ,118 ,008 ,059 ,954 ,999 1,00

1 

KebijakanKepalaSek

olahX3 

,660 ,129 ,675 5,10

2 

,000 ,970 1,03

1 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Uji Hipotesis 

Regression 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,676a ,457 ,407 2,249 

a. Predictors: (Constant), KebijakanKepalaSekolahX3, 

KeterlibatanOrangTuaX2, KompetensiGuruX1 

b. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 136,471 3 45,490 8,995 ,000b 

Residual 161,834 32 5,057   

Total 298,306 35    

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

b. Predictors: (Constant), KebijakanKepalaSekolahX3, KeterlibatanOrangTuaX2, KompetensiGuruX1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 7,293 4,228  1,725 ,094 

KompetensiGuruX1 ,010 ,138 ,009 ,072 ,943 

KeterlibatanOrangTuaX

2 

,007 ,118 ,008 ,059 ,954 

KebijakanKepalaSekola

hX3 

,660 ,129 ,675 5,102 ,000 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

 

 

 

 



Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 16,26 24,19 20,14 1,975 36 

Std. Predicted Value -1,963 2,049 ,000 1,000 36 

Standard Error of 

Predicted Value 

,442 1,090 ,727 ,184 36 

Adjusted Predicted 

Value 

16,00 24,00 20,13 1,950 36 

Residual -3,262 5,446 ,000 2,150 36 

Std. Residual -1,451 2,422 ,000 ,956 36 

Stud. Residual -1,659 2,545 ,002 1,024 36 

Deleted Residual -4,264 6,013 ,009 2,472 36 

Stud. Deleted Residual -1,707 2,804 ,020 1,078 36 

Mahal. Distance ,379 7,250 2,917 1,936 36 

Cook's Distance ,000 ,248 ,039 ,068 36 

Centered Leverage 

Value 

,011 ,207 ,083 ,055 36 

a. Dependent Variable: EfektivitasPembelajaranY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            Lampiran 4 : Foto Kegiatan 



PENGISIAN INDIKATOR PERNYATAAN  KUESIONER  

PADA VARIABEL KOMPETENSI GURU, KETERLIBATAN PARENTING 

KELAS DAN KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP EFEKTIFITAS 

PEMBELAJARAN MASA COVID-19 DI GUGUS SDN 5 LEMBANG CINA 

BANTAENG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN PEMBELAJARAN DARING DAN LURING 

DI GUGUS SDN 5 LEMBANG CINA BANTAENG 

 

 

 

                                                                  

                                                                 

 

 

                    Guru luring ke rumah peserta didik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengkomunikasikan tugas LKS  Melalui Grup orang tua peserta didik  di 

Whatshapp. 

 

 

 

 

                                                         Pertemuan kepala sekolah, guru, pejabat  

                                                         fungsional dan orang tua peserta didik dalam  

                                                         mengevaluasi pelaksanaan  Pembelajaran jarak 

jauh                                                  secara luring. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Evaluasi  pelaksanaan pembelajaran melalui  

                                                         daring di Whatshapp 
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