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Abstrak: Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

adalah bentuk organisasi  yang diselenggarakan para 

guru di MAN 2 Model Medan dalan menyelesaikan 

permasalahannya di kelas. Organisasi ini 

memberikan manfaat bagi para guru karena masing-

masing guru mempunyai gaya dan metode yang 

berbeda dan memiliki siswa dengan karakteristik 

yang berbeda pula, sehingga apabila mereka 

mempunyai permasalahan mereka 

membicarakannya di MGMP untuk  berbagi 

pengalaman dan mencari solusi permasalahan yang 

diharapkan di kelas. Permasalahan yang muncul di 

MGMP adalah masih ada guru yang kurang baik 

dalam berkomunikasi sehingga sulit baginya untuk 

memperbaiki gaya mengajar yang dapat diterima 

oleh para siswa. Permasalahan ini menjadi topik 

diskusi di MGMP dan tidak semua guru menerima 

saran dan pendapat dari guru yang lain sehingga ada 

guru yang meninggalkan organisasi ini.  Untuk 

menjawab permasalahan ini maka di perlukan 

kohesivitas antar guru dalam organisasi MGMP 

sebagai pemberi kekuatan dan pendorong  agar 

anggota kelompok tetap bertahan dikelompoknya 

dan tidak meninggalkan kelompoknya. Kohesivitas 

memberikan kecintaan guru kepada organisasi ini 

dan akan memberikan pengaruh terhadap kinerja 

guru. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan teknik angket dengan penyebaran 

kuisioner  kepada para anggota MGMP dengan 
membuat indikator terhadap tiap variable. Uji 

instrument dilakukan dengan uji validitas dan uji 
realibitas dan analisis data dengan menggunakan 

teknik analisis menggunakan teknik analisis variasi 
(anava) dua jalan yang melibatkan tiga variabel 
independen yaitu pengaruh komunikasi (X 1), 

Kohesivitas (X2), dan Kepemimpinan (X3), serta 
satu variabel dependen yaitu Kinerja MGMP (Y).  

Sebelum data dianalisis secara inferensial maka data 
dilakukan dengan uji prasyarat secara normalitas dan 

homogenitas. Uji normalitas digunakan untuk 
mengetahui distribusi data angket normal atau tidak. 

Untuk menguji normalitas digunakam uji Liliefors 
dengan bantuan SPSS 22.0. data  yang diperoleh 

dikatakan normal apabila nilai signifikansi Shapiro 
Wilk > 0,05.  Sedangkan uji homogenitas bertujuan 

untuk menganalisis apakah dua data penelitian 
memiliki kesamaan varian.  Untuk menguji 

homogenitas digunakan uji Test of Homogenity of 
Varians pada kolom one way anova dengan bantuan 

SPSS 22.0 data angket yang diperoleh dikatakan 

homogen apabila nilai signifikansi Test of Homogeity 
of Varians > 0.05.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian 
secara statistik dapat terlihat dengan jelas bahwa 

secara parsial (individu) semua variabel bebas 
berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh 

yang diberikan ketiga variabel bebas tersebut 
bersifat positif artinya semakin  tinggi komunikasi, 

kohesivitas, dan kepemimpinan maka 
mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja MGMP 
yang dihasilkan. 

 
Kata Kunci: Komunikasi, Kohesivitas, Kepemimpinan,  

Kinerja Guru 
 

I. PENDAHULUAN 

       Upaya untuk meningkatkan kinerja guru diperlukan 
komunikasi organisasi. Komunikasi adalah interaksi yang 

terjadi pada setiap individu diperlukan dalam suatu lembaga 
guna penyampaian pesan atau informasi kepada orang lain 

[13]. Wadah organisasi merupakan kegiatan yang sangat 
penting dalam berorganisasi dan hampir seluruh waktu 

seseorang akan menggunakan waktunya  untuk 
berkomunikasi.  Arus komunikasi yang berlangsung dalam 

suatu organisasi yaitu komunikasi dari atas ke bawah, 
komunikasi dari bawah ke atas, dan antara individu yang 

dikenal dengan komunikasi horizontal dan komunikasi 
vertikal.   

Semakin baik komunikasi yang dilakukan, maka semakin baik 
pula kemungkinan kerja samanya. Hal ini didukung penelitian 

yang dilakukan oleh Wibowo dalam jurnalnya yang 
menjelaskan bahwa, ”Komunikasi internal memberikan 

kontribusi sebesar 9,5% terhadap pembentukkan kinerja 
guru. Hal ini menunjukkan bahwa semakin  efektif 

komunikasi internal, maka semakin tinggi kinerja guru” [1]. 
       Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni 

mengandalkan media telepon, internet, via sms, mikrofon, 
memo, surat, rapat, lokakarya dan sebagainya maka 

kebutuhan komunikasi antara sesama guru bahkan dengan 
kepala sekolah dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dari 
kepala sekolah kepada guru, guru kepada kepala sekolah, 

maupun antar sesama guru sangat diperlukan untuk 
memperlancar kinerja guru. Guna tercapainya kinerja guru 

yang maksimal, diperlukan faktor dorongan dari tiap individu 
yang disebut dengan motivasi. Faktor pendorong atau 

keinginan yang mendasari suatu tindakan setiap individu 
berbeda-beda. Motivasi merupakan kegiatan yang 

mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku 
manusia. Setiap individu perlu memahami orang-orang yang 

berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk 
bekerja sesuai yang diinginkan organisasi di sekolah.  

         Danim menyatakan bahwa, “Guru berperan sebagai 
perancang, penggerak, evaluator, dan motivator” [2]. 

Berdasarkan pendapat tersebut disimpulkan bahwa setiap 
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guru hendaknya memiliki motivasi guna tercapainya tujuan. 

Usaha memotivasi diri sendiri maupun memotivasi orang lain 
dan hal tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah. Dilihat dari 

batas usia dan lamanya bekerja, motivasi seseorang akan 
semakin menurun. Rutinitas pekerjaan sering menimbulkan 

kejenuhan mendalam yang dapat menurunkan motivasi untuk 
berprestasi. .  
      Pentingnya komunikasi dalam sistem pengendalian 

manajemen untuk memonitor atau mengamati pelaksanaan 
manajemen perusahaan yang mencoba mengarahkan pada 

tujuan organisasi dalam perusahaan agar kinerja yang 
dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat berjalan 

lebih efesien dan lancar, yang dimonitor atau yang diatur 
dalam sistem pengendalian manajemen adalah kinerja dari 

perilaku manajer di dalam mengelola perusahaan yang akan 
dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.  

       Seorang guru sebagai tenaga pengajar profesional, 
haruslah mampu dalam memahami hal-hal yang bersifat 

filosofis dan koseptual. Seorang guru juga harus mampu 
dalam melaksanakan dan mengetahui hal-hal yang bersifat 

teknis pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang 
dimaksud hal teknis disini adalah berhubungan dengan kelas 

terutama dalam kegiatan belajar dan pengelolaan kelas dan 
berusaha menciptakan interaksi kelas dalam proses belajar 

mengajar. 
       Salah satu kegagalan dalam kegiatan belajar mengajar 

pada umumnya dikarenakan faktor komunikasi yang tidak 
diperkuat. Lemahnya komunikasi dalam kelas membuat 

pengajar mengalami kesusahan dalam mengelola kelas. Hal-
hal semacam inilah yang harus kita hindari supaya kegagalan 

dalam menjalan proses belajar mengajar tidak terulang 
kembali. Hal yang perlu  dilakukan agar meminimalisir 

kegagalan dalam proses belajar mengajar adalah dengan 
menguasai bagaimana cara berkomunikasi yang benar di 

dalam kelas.  
       Termasuk dalam organisasi Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran (MGMP) sangat dibutuhkan kumunikasi yang baik, 
jika tidak maka seorang guru bisa saja tersinggung dengan 

perkataan guru yang lain akibatnya terjadilah perselisihan, 
keretakan yang tidak menguntungkan dalam organisasi 

MGMP di sekolah. 
       Di MAN 2 Model Medan komunikasi antara guru 

dengan guru sudah berjalan dengan baik, walaupun ada satu 
atau dua orang yang kelihatannya kurang baik dalam 

berkomunikasi sehingga cukup mengganggu interaksi dan 
komunukasi antar guru di MGMP. 

      Disamping komunikasi para guru di sekolah juga 
diperlukan kohesivitas. Daft dan Marcic, menjelaskan bahwa 
kohesivitas itu merupakan kekuatan yang mendorong 

anggota kelompok untuk tetap tinggal di dalam kelompok 
dan mencegahnya meninggalkan kelompok. Atau kata 

singkatnya adalah membuat anggota nyaman dan merasa 
terikat sehingga anggota malas untuk meninggalkan atau 

mencari kelompok baru. 
       Kohesivitas kelompok  merupakan kecenderungan 

anggota kelompok untuk tetap berada  di dalam kelompok 
tersebut dengan  membentuk ikatan sosial, sehingga para 

anggota tetap bertahan dan bersatu dalam kelompok untuk 
menuju suatu tujuan tertentu yang sudah disepakati.  

       Dalam MGMP kohesivitas ini sangat diperlukan karena 
dengan kohesivitaslah timbul kecintaan terhadap organisasi 

ini, sehingga apa yang menjadi tujuan dari MGMP itu dapat 
tercapai.  

      Kohesivitas dalam perannya membantu 
mengklarifikasikan tanggung jawab dan kewajiban orang-

orang yang menjadi bagian kelompok. Selain itu, memberikan 

sebuah cara penting untuk membentuk perilaku dan pikiran 

para anggotanya. 
      Posisi atau jenjang sosial seseorang di dalam sebuah 

kelompok  dianggap sebagai masalah serius oleh banyak 
orang. Di dalam kasus apapun, status adalah salah satu faktor 

penting di dalam fungsi kelompok. Peran atau posisi yang 
berbeda di kelompok berhubungan dengan level status yang 
berbeda, dan orang seringkali sangat sensitif terhadap fakta 

ini. Namun dengan kekuatan dan peran dalam kelompok juga 
dapat menyelesaiakan berbagai persoalan yang tengah 

dihadapi.  
      Berbagai persoalan seperti membuat rancangan program 

pembelajaran (RPP) yang setiap tahun harus dibuat guru 
dengan mudah diselesaikan jika wadah MGMP itu ada dan 

berjalan. Jika terjadi permasalahan di sekolah, apakah guru 
dengan siswa,  guru dengan kepala sekolah atau guru dengan 

warga sekolah lainnya, maka guru yang tergabung dalam 
MGMP dapat memberikan solusi atau saran dalam 

menyelesaikannya. 
       Observasi awal yang penulis lakukan di MAN 2 Model 

Medan bahwa kohesivitas guru yang tergabung dalam wadah 
MGMP itu cukup baik. Hal itu ditandai dengan antusiasnya 

para guru jika ada pertemuan dalam rapat MGMP hampir 
semua guru yang tergabung dalam MGMP tertentu hadir. 

Sebagai contoh MGMP pelajaran Bahasa Indonesia, jika ada 
rapat yang berkaitan dengan pemecahan persoalan pada 

pelajaran Bahasa Indonesia karena mau melaksanakan ujian, 
apakah kaitannya dengan teknis membuat soal, maka semua 

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia hadir dalam rapat. 
       Namun di antara guru-guru yang rajin dan antusias 

tergabung dalam MGPM masih saja ditemukan guru yang 
kurang perhatian terhadap MGMP ini walau jumlahnya tidak 

banyak. Ini ditandai dengan tidak hadirnya pada setiap rapat, 
kurangnya memberikan tanggapan atau solusi terhadap 

persoalan yang terjadi, kurang bersemangat dalam pertemuan 
yang dilakukan.  Kecintaan seseorang terhadap organisasi 

yang diikutinya tidak terlepas dari kepemimpinan ketua 
organisasi.  

       Yukl mengatakan, dalam teori path goal, kepemimpinan 
telah dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana perilaku 

seorang pemimpin mempengaruhi kepuasan dan kinerja 
pegawai [18]. Kepemimpinan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dalam kehidupan berorganisasi. Banyak gaya 
kepemimpinan dapat dipilih untuk kemudian diterapkan oleh 

seorang pemimpin dalam organisasi yang dipimpinnya. 
Diantara teori kepemimpinan yang unggul adalah teori 

kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan 
transformasional adalah pendekatan kepemimpinan dengan 
melakukan usaha mengubah kesadaran, membangkitkan 

semangat dan mengilhami bawahan atau anggota organisasi 
untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan 

organisasi, tanpa merasa ditekan atau tertekan. 
       Seorang pemimpin dikatakan bergaya transformasional 

apabila dapat mengubah situasi, mengubah apa yang biasa 
dilakukan, bicara tentang tujuan yang luhur, memiliki acuan 

nilai kebebasan, keadilan dan kesamaan. Pemimpin yang 
transformasional akan membuat bawahan melihat bahwa 

tujuan yang mau dicapai lebih dari sekedar kepentingan 
pribadinya. Gaya kepemimpinan transformasional diyakini 

oleh banyak pihak sebagai gaya kepemimpinan yang efektif 
dalam memotivasi para bawahan untuk berperilaku seperti 

yang diinginkan. 
       Kepemimpinan mengandung arti kemampuan 

mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan suatu 
tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang, untuk 

mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Seorang 
pemimpin dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 
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Banyak penelitian tentang kepemimpinan telah menguji 

hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai.  
 

II. Metode  Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif dengan jumlah populasi 50 
orang yaitu para guru MAN 2 Model.  Pengumpulan data 

dengan teknik angket dengan menyebarkan kuisioner kepada 
responden. Data primer yang dikumpulkan terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan uji realibilitas. Data dianalisis 
dengan menggunakan teknik anlisis variasi (anava). Untuk 

menguji normalitas digunakam uji Liliefors dengan bantuan 
SPSS 22.0. data peserta didik yang diperoleh dikatakan 

normal apabila nilai signifikansi Shapiro Wilk > 0,05.  
Sedangkan uji homogenitas bertujuan untuk menganalisis 

apakah dua data penelitian memiliki kesamaan varian.  Untuk 
menguji homogenitas digunakan uji Test of Homogenity of 

Varians pada kolom one way anova dengan bantuan SPSS 22.0 
data angket yang diperoleh dikatakan homogen apabila nilai 

signifikansi Test of Homogeity of Varians > 0.05.   
 

III. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik dapat terlihat 
dengan jelas bahwa secara parsial (individu) semua variabel 

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengaruh yang 
diberikan ketiga variabel bebas tersebut bersifat positif 

artinya semakin  tinggi komunikasi, kohesivitas, dan 
kepemimpinan maka mengakibatkan semakin tinggi pula 

kinerja MGMP yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan 
hipotesis yang diajukan.  Penjelasan dari masing-masing 

pengaruh variabel dijelaskan sebagai berikut: 
1. 1. Pengaruh komunikasi terhadap kinerja MGMP 

Hasil pengujian hipotesis (H1) telah membuktikan terdapat 
pengaruh antara komunikasi terhadap kinerja guru di MAN 2 

Model Medan, melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan 
diperoleh nilai thitung sebesar 2.877 dengan taraf signifikansi 

hasil sebesar 0.056 tersebut lebih kecil dari 0.48, dengan 
demikian bahwa komunikasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja MGMP MAN 2 Model Medan. Artinya bahwa ada 
pengaruh antara variabel komunikasi terhadap kinerja MGMP 
MAN 2 Model  Medan.  

Dari hasil angket yang disebarkan menunjukan bahwa 
jawaban responden mayoritas menjawab pilihan “setuju” 

sebesar 45.2 %. Sedangkan nilai rata-rata mean yang 
diperoleh sebesar 3,13. hal ini memberi gambaran bahwa 

mayoritas guru dalam MGMP MAN 2 Model  Medan telah 
menunjukan peran komunikasi sudah cukup baik dalam 

menyampaikan antar organisasi sehingga tujuan organisasi 
dapat tercapai. Namun masih ada sebahagian kecil guru yang 

merasa bahwa komunikasi belum sepenuhnya  memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi hubungan dalam bekerja. 

komunikasi dirasakan masih kurang efektif terhadap kinerja 
dalam organisasi seperti MGMP, mungkin dengan saling 

adanya komunikasi yang baik akan menimbulkan kerjasama 
yang baik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dijalankan 

oleh para guru merupakan tugas standar yang sudah tertuang 
dalam undang-undang guru dan dosen. 

2. Pengaruh Kohesivitas terhadap kinerja MGMP 
Hasil pengujian hipotesis (H2) telah membuktikan terdapat 

pengaruh antara kohesivitas terhadap kinerja MGMP. Melalui 
hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai t hitung 

sebesar 0.48 dengan taraf signifikasi hasil sebesar 0.76 
tersebut lebih kecil dari 0.48, yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Pengujian 

ini secara statistik membuktikan bahwa kohesivitas 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 
Kemudian dari hasil angket yang telah disebutkan 

menunjukan bahwa jawaban responden mayoritas menjawab 
“setuju” sebesar 47.1%, sedangkan nilai rata-rata mean 

diperoleh sebesar 3.08. Hal ini memberi gambaran bahwa 
mayoritas guru MAN 2 Model Medan telah setuju terhadap 
indikator-indikator yang mempengaruhi kohesivitas pada 

kinerja MGMP sehingga mendorong tingginya kinerja MGMP 
lebih baik. Selain itu, para guru yakni jika kohesivitas 

merupakan daya penggerak yang menjamin terjadinya 
kelangsungan aktivitas MGMP dalam proses belajar mengajar, 

sehingga tujuan yang diinginkan dapat terpenuhi. Dengan 
demikian, kohesivitas  sangat berpengaruh terhadap hasil 

kinerja MGMP. Apabila seorang guru dalam MGMP tidak 
memiliki kohesivitas dalam proses belajar mengajar di 

sekolah, maka orang tersebut tidak akan mencapai hasil 
kinerja yang optimal kepada peserta didiknya. Ketika 

kohesivitas tinggi, maka ketika kita suka dan mengagumi 
suatu kelompok orang-orang tertentu seperti tekanan untuk 

melakukan konformitas bertambah besar. Maka dapat 
berpengaruh terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar. 

Sebaliknya, ketika kohesivitas rendah, tekanan terhadap 
konformitas pun juga rendah. 

3. Pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja MGMP 
Kepemimpinan dapat diartikan sebagai dorongan sikap yang 

terdapat pada diri individu yang ditimbulkan dengan 
mencirikhaskan hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, 

harapan dan cita-cita, serta penghargaan dan penghormatan. 
kepemimpinan bisa menjadi suatu kekuatan pada diri setiap 

individu untuk bergerak kearah dan tujuan secara sadar arau 
tidak disadari. 

Hasil pengujian hipotesisi (H3) yang membuktikan terdapat 
pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja MGMP. 

Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan diperoleh nilai 
t hitung  sebesar 1.814 dengan taraf signifikansi hasil sebesar 

0.76 tersebut lebih besar dari 0.48, yang berati bahwa 
hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolah Ho. 

Pengujian ini secara statistik membuktikan bahwa motivasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja MGMP. 

Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel motivasi 
terhadap kinerja MGMP di MAN 2 Model Medan. 

Kemudian dari hasil angket yang telah disebarkan 
menunjukan bahwa  jawaban responden mayoritas menjawab 

pilihan “setuju” sebesar 39%, sedangkan nilai rata-rata mean 
diperoleh sebar 3.06, hal ini memberi gambaran bahwa 

mayoritas MGMP MAN 2 Model Medan telah setuju 
terhadap indikator-indikator yang mempengaruhi 
kepemimpinan sehingga mendorong tingginya kinerja MGMP. 

Selain itu para guru yakin jika kepemimpinan merupakan daya 
penggerak yang menjamin terjadinya kelangsungan kegiatan 

dalam sekolah dan dapat memberi arah pada setiap proses 
belajar mengajar sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

terpenuhi. Dengan demikian  kepemimpinan sangat 
berpengaruh terhadap proses belajar mengajar seorang guru. 

Apa bila guru tidak  mempunyai kepemimpinan yang baik 
untuk bekerja lebih baik, maka orang tersebut tidak akan 

mencapai hasil kerja yang optimal. Untuk dapat menjalankan 
proses belajar mengajar dengan baik diperlukan proses dan 

kepemimpinan yang baik, memberikan motivasi kepada guru 
berarti menggerakkan seseorang agar ia mau melakukan 

sesuatu. 
4. Pengaruh Komunikasi, Kohesivitas, dan Kepemimpinan 

terhadap Kinerja MGMP 
Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa terdapat 

pengaruh komunikasi, kohesivitas, dan kepemimpinan 
terhadap kinerja MGMP di MAN 2 Model Medan. 
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Komunikasi  merupakan satu faktor yang sangat penting bagi 

hubungan antara organisasi dalam kependidikan di sekolah. 
Komunikasi yang efektif apabila mampu mendorong motivasi 

guru dalam mencapai kinerja yang maksimal. Pada awalanya 
banyak yang berpendapat bahwa komunikasi itu ada dengan 

sendirinya, namun dengan berkembangnya pengetahuan 
diketahui bahwa terbentuknya komunikasi yang efektif dapat 
dipelajari. Dalam pendekatan situsional disadari bahwa tidak 

adanya satupun komunikasi terbaik antara organisasi dalam 
suatu lembaga dan berlaku universal untuk segala situasi dan 

lingkungan. Pada penelitian ini diperoleh bahwa komunikasi 
berpengaruh paling besar dibandingkan dua variabel lainnya 

terhadap kinerja MGMP di MAN 2 Model Medan. Hal ini 
menunjukan bahwa dalam komunikasi telah berhasil 

menjalankan metode menyampaikan dalam menjalankan 
suatu organisasi kepedidikan di MAN 2 Model Medan dalam 

MGMP yang terdapat dalam aspek (1) Memahami diri sendiri 
dan orang lain, (2) Memapankan Hubungan yang Bermakna, 

dan (3) Mengubah Sikap dan Perilaku. 
Disamping komunikasi terdapat kohesivitas dapat 

mempengaruhi kinerja MGMP. Kohesivitas seseorang dapat 
ditimbulkan dan tambah berkembang melalui proses 

pengajarannya sendiri baik secara langsung dantidak langsung 
di sekolah. Kohesivitas pada guru sebagai pendidik faktor-

faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota 
kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah 

kelompok terutama pendidikan di sekolah.  
Kemudian selain kohesivitas, kepemimpinan  juga merupakan 

satu variabel yang juga dapat mempengaruhi kinerja yang 
terdapat dalam MGMP. Kepemimpinan dalam MGMP dapat 

timbul baik secara intrinsik dan ekstrinsik. Tergantung 
bagaimana lingkungan kerja menuntut sekelompok guru 

untuk mengikuti instruksi dari pimpinannya dengan baik. 
Kepemimpinan sesungguhnya dapat meningkatkan kinerja 

MGMP karena kepemimpinan berhubungan dengan tanggung 
jawab. Seseorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang 

bertanggung jawab dan salah satu ciri pemimpin yang 
bertanggung jawab itu ialah dapat menyelesaikan masalah 

dengan tuntas. Dengan tuntasnya setiap pekerjaan dalam 
MGMP menunjukkan bahwa kinerja MGMP itu baik. 

 
IV. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas  di atas, tentang 
pengaruh Komunikasi, Kohesivitas, dan Kepemimpinan 

terhadap Kinerja MGMP di MAN 2 Model Medan maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

[1] Secara parsial komunikasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja MGMP MAN 2 Model Medan. [2] 
Secara parsial kohesivitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja MGMP MAN 2 Model Medan [3] Secara 
parsial kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja MGMP MAN 2 Model Medan [4] Secara 
simultan komunikasi, kohesivitas, dan kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0.056% terhadap 
kinerja MGMP MAN 2 Model Medan Medan. Artinya 

terdapat 90 % variabel-variabel lain yang mempengaruhi 
kinerja MGMP MAN 2 Model Medan. Maka dari kesimpulan 

tersebut disarankan [1] Perlu peningkatan komunikasi yang 
baik antar MGMP dalam suatu sekolah [2] Perlu peningkatan 

kohesivitas agar para anggota nyaman dan merasa terikat 
sehingga anggota malas untuk meninggalkan atau mencari 

kelompok baru dalam kelompok MGMP [3] Perlunya 
peningkatan kepemimpinan dan dapat memberikan 

keteladanan kepada kependidik dalam segala hal baik dalam 
lingkungan sekolah maupun di luar sekolah [4] Perlunya 

peningkatan melalui pemberian (reward) secara bertanggung 

jawab, tanpa membeda-bedakan setiap MGMP baik pada 

jurusan IPA, IPS, IA dan IPB di MAN 2 Model Medan dan [5] 
Perlunya ada penelitian lain untuk menemukan variabel-

variabel lain yang berpengaruh terhadap kinerja guru di MAN 
2 Model Medan. 
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