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ABSTRAK 

Sallahu, 2021. Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Kerja dan Sarana Prasarana Pendidikan 

terhadap Kinerja Guru di SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng, dibimbing oleh Syilvia 

Sjarlis dan Syafruddin Kitta . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Kepemimpinan, Budaya Kerja dan Sarana Prasarana Pendidikan terhadap Kinerja Guru. 

Penelitian ini dilaksanakan pada SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng dengan 

mengambil 40 Orang Guru sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

secara parsial terbukti jika  Kepemimpinan, Budaya Kerja dan Sarana Prasarana Pendidikan 

berpengaruh terhadap Kinerja Guru. Penelitian ini juga membuktikan secara simultan 

Kepemimpinan, Budaya Kerja dan Sarana Prasarana Pendidikan berpengaruh terhadap terhadap 

Kinerja Guru ini menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 95,5% yang menunjukkan 

bahwa model penelitian ini dapat menjelaskan bahwa kualitas pelayanan pegawai dipengaruhi 

sebesar 95,5% variabel penelitian ini dan sebesar 4,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini.  

Kata kunci: kepemimpinan, budaya kerja, sarana prasarana pendidikan, kinerja guru. 
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ABSTRACT 

Sallahu, 2021. This study was intended to determine the effect of leadership, work culture and 

infrastructure on teacher performance. This research was conducted at SMP PGRI Campagaloe 

Bantaeng Regency by taking 40 employees as the research sample. The results of this study 

prove that it is partially proven if leadership, work culture and infrastructure on teacher 

performance. This study also proves that simultaneously leadership, work culture and 

infrastructure on teacher performance produce a coefficient of determination of 95.5% which 

indicates that this research model can explain that teacher performance is influenced by 95.5% 

of this research variable and is 4, 5% is influenced by other variables not examined in this study. 

 

Keywords: leadership, work culture and infrastructure on teacher performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

Pendidikan sangat penting dan menduduki posisi sentral dalam 

pembangunan karena berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Pendidikan merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai budaya 

sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi kegenerasi yang lain. Nilai-

nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi terdahulu 

sampai pada generasi sekarang dan kedepan. Dunia pendidikan suatu sarana untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang wajar 

sesuai dengan kemampuan akademik atau profesionalnya.  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan, sehingga kualitas 

pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan 

pembangunan, pada tempatnyalah kualitas sumber daya manusia ditingkatkan 

melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan 

terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (Imtak). 

Peran pendidik yang profesional diperlukan sekali untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya, sesuai dengan UU RI No.20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik 



merupakan jabatan profesional. Untuk mampu bersaing di forum nasional maupun 

internasional, profesionalisme guru dituntut untuk terus berkembang sesuai 

dengan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan 

memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan 

merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana 

dalam membangun watak bangsa (Nation Character Building). Undang-undang 

RI nomor 20 tahun 2003, pasal 3 ayat (6) bahwa: Pendidikan diselenggarakan 

sebagai suatu proses pembudayaan dan Pemberdayaan peserta didik yang 

berlangsung sepanjang hayat. Di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik 

yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta 

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik (Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2015). 

Makna pendidikan terletak pada bagaimana kualitas sumber daya manusia 

senantiasa melestarikan nilai-nilai luhur sosial dan budaya yang telah memberikan 

bukti sebagai perjalanan suatu sejarah bangsa. Pendidikan juga diharapkan dapat 

menumbuhkan kemampuan untuk menghadapi tuntutan pada kenyataan masa kini 

dan kedepan, baik perubahan dari dalam maupun perubahan karena pengaruh dari 

luar. Pada saat sekarang ini bangsa kita belajar dari masa lalu yang tidak konsisten 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Sekarang mulai berbenah diri upaya 

mereformasi pendidikan nasional untuk mengubah pengelolaan dan pelaksanaan 

pendidikan selama ini. Kita perlu memperbaiki sistem pendidikan (output) dari 

ketidakadilan, monopoli, dan krisis moral dari pengelolaan pendidikan nasional. 

Kekeliruan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada era yang lalu perlu dirubah 



dan diperbaiki dan diganti dengan pengelolaan secara komprehensif. Kebijakan 

pemberian otonomi pendidikan dari sentralistik ke desentralistik merupakan 

bentuk dari reformasi yang memberikan suatu harapan bagi dunia pendidikan. 

Melalui reformasi, perbaikan kualitas pendidikan menuntut suatu kepemimpinan 

lembaga pendidikan dengan mengacu kemampuan pegelolaan tenaga 

kependidikan, iklim kerja guru, yang berdampak pada produktivitas kerja 

seseorang.  

Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar di 

samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat 

juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan 

pendidikan. Penekanan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari waktu-kewaktu 

sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Pada saat yang lalu 

krisis ekonomi melanda Indonesia. Kondisi tersebut dapat berakibat menurunnya 

mutu pendidikan dan terganggunya proses pemerataan pelayanan pendidikan. 

Kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya adalah tenaga profesional. 

Oleh karena itu, mereka harus terdidik dan terlatih secara akademik dan 

profesional serta mendapat pengakuan formal sebagaimana mestinya dan profesi 

mengajar harus memiliki status profesi yang membutuhkan pengembangan 

(Tilaar, 2011: 142). Menyadari hal tersebut, maka pihak Depdiknas melakukan 

program sertifikasi berupa akta mengajar bagi lulusan ilmu kependidikan maupun 

non kependidikan yang akan menjadi pendidik. Untuk menjadi guru yang 

profesional, guru harus memenuhi kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar (UU RI.No.20 tahun 2013 pasal 42 



dan pp. RI No.19 tahun 2015 Bab VI pasal 28). Program serifikasi kepada guru 

akan menjadi kontrol yang mendorong para penyelenggara pendidikan untuk 

meningkatkan profesionalismenya dan memberikan layanan maksimal kepada 

stakeholders. 

Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas 

layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan 

masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta 

didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu 

(Yamin dan Maisah, 2010: 28). 

Supriadi (2013:11) mengemukakan bahwa untuk menjadi profesional, 

seorang guru dituntut: (1) Mempunyai komitmen pada peserta didik dan proses 

belajarnya; (2) Menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarnya kepada peserta didik; (3) Bertanggung jawab 

memantau hasil belajar peserta didik melalui berbagai cara evaluasi; (4) Mampu 

berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya; dan (5) seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat dalam 

lingkungan profesinya. 

Melihat peran dan posisi strategis yang dihadapi guru dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia tersebut, maka sudah selayaknya jika guru 

senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya. Artinya agar kualitas anak didiknya meningkat. Akan tetapi 

kenyataan menunjukkan bahwa kualitas guru yang ada cenderung kurang 

memuaskan. Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada SMP PGRI 



Campaga Loe Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa tingkat kelulusan di 

SMP PGRI Campagaloe semakin meningkat dilihat dari presentase kelulusannya 

3 tahun terakhir yang setiap tahun meningkat  dimana pada tahun 2017 terdapat 50 

peserta didik yang lulus, kemudian pada tahun berikutnya mengalami peningkatan 

kelulusan dengan jumlah peserta didik yang semakin meningkat. Meskipun tenaga 

pendidik hanya menggunakan literatur yang ada. Dan dilihat dari proses belajar 

mengajar masih banyak guru yang belum memaksimalkan waktunya dalam 

mengajar di sekolah. Lebih dari 50% dari 50 orang guru yang diamati 

menunjukkan gejala sebagai berikut: (1) tidak memiliki RPP yang baik; (2) masih 

menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi pembelajaran 

keterampilan; (3) malas membimbing siswa mengerjakan contoh soal di kelas; (4) 

senang bercerita dengan teman sejawat saat pelajaran; (5) tidak suka bercerita 

tentang anak didik kepada orang tua; (6) tidak menyukai anak yang aktif bertanya 

di kelas; (7) sering pulang lebih awal dengan berbagai alasan, dan lain sebagainya. 

Adapun gambaran pelaksanaan proses belajar mengajar selama pandemi covid-19 

dimana guru melaksanakan proses mengajar secara daring dengan menggunakan 

aplikasi Zoom, goggle Classrom, dan memanfaatkan aplikasi Whatsapp sebagai 

media komunikasi kepada peserta didik. Serta membagikan lembar kerja pada 

masing-masing peserta didik dengan mengunjungi  rumah masing-masing peserta 

didik (Home visit) dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan 

masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan.  



Adapun judul penelitiannya adalah “Pengaruh Kepemimpinan, Budaya 

Kerja dan Sarana Prasarana Pendidikan Terhadap Kinerja Guru Di SMP 

PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng” 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Guru di 

SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng? 

2. Apakah budaya kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja Guru di 

SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng? 

3. Apakah sarana prasarana pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap 

kinerja Guru di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng? 

4. Apakah kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan berpengaruh simultan terhadap kinerja guru di SMP PGRI 

Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemimpinan secara 

parsial terhadap kinerja Guru di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya kerja secara parsial 

terhadap kinerja Guru di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 



3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sarana prasarana 

pendidikan secara parsial terhadap kinerja Guru di SMP PGRI Campaga 

Loe Kabupaten Bantaeng. 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan secara simultan terhadap kinerja guru di 

SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

1.4.  Manfaat Penelitian  

1. Teoretis 

           Untuk mengembangkan pengetahuan dan keilmuan dalam Manajemen 

Pendidikan, sehingga akan bermanfaat bagi program studi Manajemen pendidikan 

yang berupa informasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan 

dalam mengembangkan wawasan dan materi pada bidang garapan organisasi 

lembaga pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sekolah 

           Untuk mengetahui seberapa besar kinerja guru, apakah guru sudah mampu 

bekerja secara kompeten atau maksimal. Selain itu untuk perbaikan budaya kerja 

dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

b. Guru 

 

1. Diharapkan temuan ini dapat menjadi masukan bagi pejabat pada lingkup 

SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng yang bertanggung jawab 

terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya guru yang dipimpinnya. 



2. Dapat memberikan sumbangan bagi usaha-usaha peningkatan kinerja 

mengajar guru bukan saja pada lingkup sekolah dasar tapi digunakan pada 

sekolah menengah pertama di Kabupaten Bantaeng. 



 

BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Indriyati Marsaoly. 2012. Korelasi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Peran Serta Orang Tua dan Etos Kerja Guru dengan Peningkatan Prestasi Siswa 

Pada SD Negeri di Kecamatan Lowokwaru Malang. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif korelasional. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 

di kecamatan Lowokwaru Malang dengan populasi guru berjumlah 533 orang. 

Dengan menggunakan metode penentuan sampel yaitu area sampling (Cluster 

Sampling) maka di ambil delapan sekolah dengan populasi guru berjumlah 130 

orang. Untuk menentukan sampel guru ditentukan dengan tabel Krejcie. Dari 130 

guru di ketahui jumlah sampel adalah 97 guru. Penelitian ini menggunakan 

kuisioner atau angket dan data. Untuk menganalisa data di pergunakan teknik 

analisis deskriptif dan analisa jalur dengan menggunakan program komputer 

(SPSS Versi 13). Hasil pengujian hipotesis dengan analisis deskriptif dan analisis 

jalur menunjukkan bahwa: (1) Secara umum gaya kepemimpinan kepala sekolah 

termasuk dalam kategori baik, secara umum peran serta orang tua termasuk dalam 

kategori baik, secara umum etos kerja guru termasuk dalam kategori baik, dan 

secara umum prestasi siswa termasuk dalam kategori rendah, (2) Ada korelasi 

yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 

peran serta orang tua pada SD Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang. (3) Ada 

korelasi yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 



dengan etos kerja guru pada SD Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang. (4) 

Ada korelasi yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dengan peningkatan prestasi siswa melalui peran serta orang tua pada SD 

Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang. (5) Ada korelasi yang positif dan 

signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan peningkatan prestasi 

siswa melalui etos kerja guru pada SD Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang. 

(6) Ada korelasi yang positif dan signifikan antara peran serta orang tua dengan 

peningkatan prestasi siswa pada SD Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang (7) 

Ada korelasi yang positif dan signifikan antara etos kerja guru dengan 

peningkatan prestasi siswa pada SD Negerii di kecamatan Lowokwaru Malang.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmana yang 

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Kerja Guru 

Terhadap Kinerja Mengajar Guru”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara budaya kerja terhadap kinerja guru.  

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Wahyuningsih juga menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya kerja terhadap efektivitas 

sistem manajemen mutu ISO 9001:2000. Penelitian tersebut dilaksanakan di SMK 

Negeri 7 Bandung pada tahun 2010, dengan judul “Pengaruh Budaya Kerja 

Terhadap Efektivitas Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 7 Bandung”. 

Vela Miarri Nurma Arimbi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Sekolah 



Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Di Temanggung”, dengan hasil penelitian 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Temanggung. 

2.2. Kepemimpinan  

Para ahli biasanya mendifinisikan kepemimpinan menurut pandangan 

pribadi mereka, serta aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik 

bagi para pakar yang bersangkutan. Robbins (2011: 3) mendefinisikan 

kepemimpinan sebagai “kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok kearah 

tercapainya tujuan”. Gibson et al. (2011: 4) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai “usaha menggunakan suatu gaya mempengaruhi dan tidak memaksa untuk 

memotivasi individu dalam mencapai tujuan”.  

Manullang (2011:141) mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah 

“proses mempengaruhi orang lain untuk berbuat guna mewujudkan tujuan-tujuan 

yang sudah ditentukan”.  

Martoyo (2012: 150) mengemukakan kepemimpinan adalah “keseluruhan 

aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama”.  

Stogdil (Wahjosumidjo, 2015: 17) membuat kesimpulan, bahwa: ‘There 

are almost as many definitions of leadership as there are persons who have 

attempted  to define the concept’.(kepemimpinan adalah suatu proses 

mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian 

tujuan). Berdasarkan uraian tadi dapat disimpulkan secara sederhana bahwa 



kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain melalui pemotivasian 

untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah 

 

kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: 

struktur atau tatanan, koalisi, kekuasaan, dan kondisi lingkungan organisasi. 

Sebaliknya, kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat 

penyelesaian yang luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa 

suatu organisasi.  

Dalam hal ini kepemimpinan dapat berperan di dalam melindungi 

beberapa isu pengaturan organisasi yang tidak tepat, seperti distribusi kekuasaan 

yang menjadi penghalang tindakan yang efektif, kekurangan berbagai sumber, 

prosedur yang dianggap buruk (arhaic procedure), dan sebagainya yaitu problem-

problem organisasi yang lebih bersifat mendasar.  

Demikianlah esensi salah satu pendapat yang diungkapkan oleh Richard 

H. Hall (Wahjosumidjo, 2015: 15) melalui bukunya yang berjudul Organization: 

Structure and Process, mengapa perlu dan banyak studi tentang kepemimpinan 

pada masa-masa lalu. Suatu kenyataan bahwa di dalam situasi tertentu 

kepemimpinan di rasakan penting, bahkan amat penting (critical). Oleh karena 

peranan sentral kepemimpinan dalam organisasi tersebut, dimensi-dimensi 

kepemimpinan yang bersipat kompleks perlu dipahami dan dikaji secara 

koordinasi, sehingga peranan kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif.  



Wahjosumidjo (2015: 17) menterjemahkan kepemimpinan ke dalam istilah 

sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, 

hubungan interaksi antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan 

persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. 

Dalam suatu definisi terkandung suatu makna atau nilai-nilai yang dapat 

dikembangkan lebih jauh, sehingga dari suatu definisi dapat diperoleh suatu 

pengertian yang jelas dan menyeluruh tentang sesuatu. Satu diantara definisi 

kepemimpinan yang bermacam-macam tersebut, Tanembaum, Weshler & 

Massarik(Wahjosumidjo, 2015: 17) mengemukakan:’Leadership is interpersonal 

influence exercised in a situation, and directed, trough the communication 

process, toward the attainment of a specified goal or goals’. 

Dari definisi yang berbeda tersebut mengandung kesamaan asumsi yang 

bersifat umum, seperti:  

1. Dalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang 

atau lebih;  

2. Dalam melibatkan proses mempengaruhi, di mana pengaruh yang sengaja 

(intentional influence) digunakan oleh pemimpin terhadap para bawahan.  

Di samping kesamaan asumsi yang umum di dalam definisi tersebut juga 

memiliki kelainan sedikit yang bersifat umum pula, seperti :  

1. Siapa yang menggunakan pengaruh; 

2. Tujuan daripada usaha untuk mempengaruhi; dan 

3. Cara pengaruh itu dipergunakan.  



Kepemimpinan telah dipelajari melalui berbagai cara yang berbeda-beda, 

tergantung pada konsepsi kepemimpinan dan pilihan metodologi para penelitinya. 

Sehingga studi kepemimpinan hanya memperlakukan atau dihadapkan pada satu 

aspek yang sempit, seperti pengaruh bawahan atau sifat-sifat pribadi, atau perilaku 

yang satu sama lain dijadikan sasaran studi tanpa mengaitkan satu sama lain yang 

sebenarnya merupakan satu rangkaian persoalan dibidang kepemimpinan. 

Fred E. Fiedler dan Martin M. Chamers (Wahjosumidjo, 2015: 19), dalam 

kata pengantar bukunya yang berjudul Leadership and Effective Management 

dikemukakan, bahwa persoalan utama kepemimpinan secara kasar dapat dibagi ke 

dalam tiga pertanyaan pokok, yaitu:  

1. Bagaimana seseorang dapat menjadi seorang pemimpin (how on become a 

leader);  

2. Bagaimana para pemimpin itu berprilaku (how leader bihave); 

3. Apa yang membuat pemimpin itu berhasil (what makes the leader 

effective). 

Sehubungan pertanyaan yang dikemukan oleh Fiedler tersebut, studi 

kepemimpinan yang terdiri dari berbagai macam pendekatan hakikatnya 

merupakan usaha untuk menjawab atau memberikan pemecahan persoalan yang 

terkandung di dalam ketiga pertanyaan tersebut. 

Wahjosumidjo (2015: 19) menyatakan bahwa hampir seluruh penelitian 

kepemimpinan dapat dikelompokan ke dalam empat macam pendekatan, yaitu:  

1. Pendekatan pengaruh kewibawaan (power influence approach); 



Pendekatan ini mengatakan bahwa keberhasilan pemimpin dipandang dari 

segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin, 

dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin menggunakan kewibawaan 

tersebut kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, proses 

saling mempengaruhi dan pentingnya pertukaran hubungan kerja sama antara para 

pemimpin dengan bawahan. 

Berdasarkan hasil penelitian French dan Raven (Wahjosumidjo, 2015: 20) 

terdapat pengelompokan sumber dari mana kewibawaan tersebut berasal.  

a.  Reward Power: bawahan mengerjakan sesuatu agar memperoleh penghargaan 

yang dimiliki oleh pemimpin.  

b. Coersive Power: bawahan mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar dari 

hukuman yang dimiliki oleh pemimpin.  

c.  Legitimate Power: bawahan melakukan sesuatu karena pemimpin memiliki 

kekuasaan untuk meminta bawahan dan bawahan mempunyai kewajiban 

untuk menuruti atau mematuhinya.  

d.  Expert Power: bawahan mengerjakan sesuatu karena bawahan percaya bahwa 

pemimpin memiliki pengetahuan khusus dan keahlian serta mengetahui apa 

yang diperlukan.  

e.  Referent Power: bawahan melakukan sesuatu karena bawahan merasa kagum 

terhadap pemimpin, atau membutuhkan untuk menerima restu pemimpin, dan 

mau berperilaku pula seperti pemimpin.  

2. Pendekatan sifat (trait approach); 



Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan 

pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki oleh pemimpin 

seperti :  

a. tidak kenal lelah atau penuh energi; 

b. Intuisi yang tajam;  

c. Tinjauan ke masa depan yang tidak sempit; dan 

d. Kecakapan meyakinkan yang sangat menarik (irresistible persuasive skill). 

Studi trait approach didukung dengan perkembangan cepat percobaan- 

percobaan psikologi selama periode 1920-1950. Berdasarkan hasil studi tersebut 

ada tiga macam sifat pribadi seorang pemimpin, yang meliputi:  

a. ciri-ciri fisik (physical characteristics)  

    seperti : tinggi badan, penampilan, energi; 

b. kepribadian (personality), dan  

    seperti : menjunjung tinggi harga diri (self esteem),berpengaruh (dominant),  

tabilitas emosi.  

c. kemampuan / kecakapan (ability) 

seperti : kecerdasan umum (general intelegence), lancar berbicara (verbal 

fluency), keaslian (originality), dan wawasan sosial (social insight). 

 Sifat-sifat pribadi dan keterampilan (skills) seorang pimpinan berperan 

dalam keberhasilan seorang pemimpin. Demikianlah berdasarkan pendekatan sifat 

(the trait approach) keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh 

sifat-sifat pribadi, melainkan ditentukan pula oleh kecakapan / keterampilan (skill) 

pribadi pemimpin.  



3. Pendekatan perilaku (behavior approach);  

Pendekatan perilaku menekankan pentingnya perilaku yang dapat diamati 

atau yang dilakukan oleh para pemimpin dari sifat-sifat pribadi atau sumber 

kewibawaan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, pendekatan perilaku itu 

mempergunakan acuan sifat pribadi dan kewibawaan. Kemampuan perilaku 

secara konsepsional telah berkembang kedalam berbagai macam cara dan 

berbagai macam tingkatan abstraksi. Perilaku seorang pemimpin digambarkan ke 

dalam istilah “pola aktivitas”, “peranan manajerial” atau “kategori perilaku.”  

Dengan mempergunakan pendekatan perilaku (Wahjosumidjo, 2015: 23), 

para ahli mengembangkan teori kepemimpinan perilaku kedalam berbagai macam 

klasifikasi, yaitu: 

a. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 

 Melalui pengembangan Leader Behavior Discription Questionairs 

dikembangkan pula pemisahan dua dimensi perilaku kepemimpinan, yakni 

struktur inisiasi (initiating structure) dan konsiderasi (consideration). 

1) Struktur inisiasi.  

Menunjukkan perilaku kepemimpinan yang menggambarkan hubungan 

kerja dengan bawahan, baik secara pribadi maupun kelompok, serta adanya usaha 

keras untuk menciptakan pola-pola organisasi, saluran komunikasi, dan metode 

serta prosedur yang telah ditetapkan dengan baik.  

2) Konsiderasi.  



Menunjukkan perilaku yang bersahabat, saling adanya kepercayaan, saling 

hormat menghormati, dan hubungan yang hangat di dalam kerja sama antara 

pemimpin dengan anggota-anggota kelompok. 

b. Teori Empat Faktor. 

Teori kepemimpinan empat faktor meliputi dimensi-dimensi ditandai 

berbagai ciri sebagai berikut: 

1) Kepemimpinan Struktural  

a) cepat mengambil tindakan dalam keputusan yang mendesak, 

b) melaksanakan pendelegasian yang jelas dan menentukan kepada para 

anggota staf, 

c) menekankan kepada hasil dan tujuan organisasi,  

d) mengembangkan suatu pandangan organisasi yang kohesif sebagai 

dasar pengambilan keputusan.  

e) memperkuat relasi yang positif dengan pemerintah ataupun masyarakat 

setempat.  

2) Kepemimpinan Fasilitatif, dengan indikasi:  

a) mengusahakan dan menyediakan sumber-sumber yang diperlukan, 

b) menetapkan dan memperkuat kembali kebijakan organisasi,  

c) menekan atau memperkecil kertas kerja yang birokratis,  

d) memberikan saran atas masalah kerja yang terkait, 

e) membuat jadwal kegiatan, dan 

f) membantu pekerjaan agar dilaksanakan.  

3) Kepemimpinan Suportif, yang mencakup:  



a) memberikan dorongan dan penghargaan atas usaha orang lain,  

b) menunjukkan keramahan dan kemampuan untuk melakukan 

pendekatan, 

c) mempercayai orang lain dengan pendelagasian tanggung jawab, 

d) memberikan ganjaran atas usaha perseorangan, dan 

e) meningkatkan moral staf.  

4). Kepemimpinan Partisipatif, ialah perilaku kepemimpinan yang menunjukan 

tanda-tanda : 

a) pendekatan akan berbagai persoalan dengan pikiran terbuka, 

b) mau atau bersedia memperbaiki posisi-posisi yang telah terbentuk, 

c) mencari masukan dan nasihat yang menentukan,  

d) membantu perkembangan kepemimpinan yang posisional dan 

kepemimpinan yang sedang tumbuh,  

e) bekerja secara aktif dengan perseorangan atau kelompok, dan  

f) melibatkan orang lain secara tepat dalam pengambilan keputusan.  

4) Pendekatan situasional (situasional approach). 

Pendekatan menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, 

mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri 

pribadi ini, dan membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang 

bermanfaat yang didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat 

kepribadian dan situasional.  

Teori situasional bukan hanya merupakan hal yang penting bagi 

kompleksitas yang bersifat interaktif dan fenomena kepemimpinan, tetapi 



membantu pula para pemimpin yang potensial dengan konsef-konsef yang 

berguna untuk menilai situasi yang bermacam-macam dan untuk menunjukkan 

perilaku kepemimpinan yang tepat berdasarkan situasi. 

Sehingga dapa di simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan 

keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja 

sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama dimana 

seorang pemimpin tidak kenal lelah atau penuh energy, memiliki Intuisi yang 

tajam, tinjauan ke masa depan yang tidak sempit dan kecakapan meyakinkan yang 

sangat menarik. 

2.3. Budaya Kerja 

Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi, karena budaya itu sendiri 

berkembang sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Pada budaya 

organisasi, cara kerja atau interaksi yang biasa terjadi akan membentuk pola sikap 

anggota di dalam organisasi. Sehingga hal ini pula yang akan berpengaruh pada 

budaya kerja di dalamnya. 

Secara etimologi, bentuk jamak dari kata budaya adalah kebudayaan yang 

berasal dari bahasa sansekerta yaitu budhayah..Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2013: 130-131) mendefinisikan budaya sebagai berikut: Budaya ialah 

pikiran; akal budi: hasil. Kebudayaan: hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal 

budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat; sedangkan 

menggunakan pendekatan antropologi yaitu keseluruhan pengetahuan manusia 

sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta 

pengalamannya dan menjadi pedoman tingkah lakunya. 



Sedangkan Aan dan Cepi (2011: 98) menyimpulkan bahwa : Budaya 

merupakan pandangan hidup (way of life) yang berupa nili-nilai, norma, 

kebiasaan, hasil karya, pengalaman, dan tradisi yang mengakar di suatu 

masyarakat dan mempengaruhi sikap dan perilaku setiap orang/masyarakat 

tersebut.  

Istilah budaya merupakan istilah yang awalnya datang dari disiplin ilmu 

antropologi sosial. Apa yang tercakup dalam definisi “budaya” sangatlah luas. 

Budaya atau istilah lainnya “culture” mempunyai definisi menurut Gibson, 

Ivancevich, Donnelly (2011: 76) yaitu: Kultur mengandung pola, eksplisit 

maupun inplisit dari dan untuk perilaku yang dibutuhkan dan diwujudkan dalam 

simbol, menunjukan hasil kelompok manusia secara berbeda, termasuk benda-

benda hasil ciptaan manusia, inti utama dari kultur terdiri dari ide tradisional 

(turun temurun dan terseleksi) dan tertanam pada nilai yang menyertai.  

Budaya menurut pendapat dari Edward Burnett Tylor dalam Taliziduhu 

Ndraha (2012: 43) meliputi Culture dan Civilization, yaitu “budaya adalah 

keseluruhan yang kompleks terdiri dari ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, 

moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lainnya juga kebiasaan yang 

diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat”.  

Dari beberapa pendapat diatas mengenai budaya tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa budaya adalah suatu pandangan hidup, cara berpikir dan 

bertindak sehingga mempengaruhi pola perilaku individu dalam suatu kelompok 

masyarakat. Dalam budaya terdapat banyak unsur yang membentuk budaya itu 

sendiri yaitu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, tata cara, dan 



kebiasaan atupun kemampuan lain termasuk didalamnya yang diperoleh manusia 

sebagai anggota masyarakat.  

Pengertian kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013: 428) 

adalah: (1) kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan, (2) sesuatu yang 

dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Sedangkan Komarudin (2014: 

926) menjelaskan pengertian kerja sebagai berikut: (1) Secara fisiologis, kerja 

adalah pengeluaran energi selama kegiatan badaniah; transferensi energi bilamana 

suatu daya menghasilkan gerakan tubuh, (2) secara fisik, kerja adalah tindakan 

suatu kekuatan terhadap suatu perlawanan, (3) sesuatu yang dihasilkan oleh 

pengerahan mental dan tenaga fisik, (4) secara psikologis, kerja adalah 

penyelesaian tugas, (5) sesuatu yang perlu dilakukan ; tugas jabatan, (6) dilihat 

dari sudut pandang manajemen, kerja adalah pemanfaatan tenaga untuk mencapai 

tujuan; penggunaan tenaga atau kemampuan seseorang agar dapat memperoleh 

sesuatu atau mencapai hasil yang diinginkan. 

Berdasarkan pengertian kerja di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud kerja adalah pemanfaatan tenaga untuk mendapatkan apa yang 

diinginkan. Berdasarkan penjelasan umum mengenai budaya dan kerja, maka 

selanjutnya kita bisa memahami apa yang dimaksud budaya kerja, dan dengan 

didukung oleh beberapa pendapat ahli diantaranya Triguno (2010: 3) 

mengemukakan bahwa: Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh 

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan 

pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau 



organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-

cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”. 

Budi Paramita (2014: 81), mendefinisikan budaya kerja secara umum 

sebagai berikut: Sekelompok pikiran dasar atau program mental yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan kerja sama manusia yang 

dimiliki oleh suatu golongan masyarakat. Selanjutnya budaya kerja dapat dibagi  

menjadi:  

a. Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan dengan 

kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh kepuasan dari 

kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa melakukan sesuatu 

hanya untuk kelangsungan hidupnya.  

b. Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggungjawab, 

berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari tugas dan 

kewajibannya, sikap membantu sesama karyawan atau sebaliknya.  

Berdasarkan penjelasan pendapat tersebut diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa yang dimaksud dengan budaya kerja adalah suatu nilai-nilai kepercayaan, 

norma, yang dijadikan pegangan bersama dalam suatu kelompok/organisasi yang 

akan terwujud dalam suatu prilaku dalam bekerja. Atau dengan kesimpulan lain 

bahwa budaya kerja adalah falsafah yang tertuang menjadi adat, kebiasaan, 

norma, perilaku, aturan yang dapat menjadi ciri khas suatu organisasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya.  

Diakui secara umum bahwa budaya kerja merupakan unsur penting baik 

dalam proses pembangunan suatu bangsa maupun proses aktivitas dalam suatu 



organisasi. Triguno (2010: 27), tujuan budaya kerja dalam suatu organisasi antara 

lain :  

a. menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik,  

b. menciptakan lingkungan kerja yang lebih serasi dan harmonis,  

c. menciptakan akhlak yang mulia sehingga dapat membuat efektif kegiatan- 

kegiatan kelompok. 

d. adanya keteraturan dan ketertiban secara keseluruhan, 

e. pegawai-pegawai mengetahui paham akan tugas serta kewajiban masing- 

masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.  

f. dapat memberikan masa depan yang sangat cerah bagi mereka untuk 

memperoleh kecakapan, kemampuan, semangat kerja yang tinggi serta 

mempunyai kualitas dan meyakinkan untuk dapat melaksanakan suatu 

kegiatan secara sempurna.  

g. dengan adanya asas-asas, aturan-aturan dan hukum-hukum sebagai dasar 

digunakan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai macam ragam kegiatan 

manusia yang membutuhkan kerja sama maka hasilnya akan sangat 

memuaskan yaitu kemakmuran bagi karyawan.  

Keberadaan budaya kerja memberikan dampak yang sangat besar bagi 

keberhasilan organisasi. Tujuan yang diharapkan dari budaya kerja yaitu 

menciptakan suatu organisasi yang mempunyai ciri khas yang dapat diketahui 

oleh masyarakat. Demikian juga sama halnya dengan tujuan yang diharapkan dari 

suatu organisasi pendidikan dalam hal ini sekolah.  



Melaksanakan budaya kerja mempunyai arti yang sangat dalam, karena 

akan mengubah sikap dan perilaku SDM yang lebih tinggi dalam mengahadapi 

tantangan masa depan. Triguno (2010: 9) manfaat yang didapat dari Budaya Kerja 

yaitu sebagai berikut : Menjamin hasil kerja dengan kualitas yang lebih baik; 

membuka seluruh jaringan komunikasi, keterbukaan, kegotongroyongan, 

kebersamaan, kekeluargaan, menemukan kesalahan dengan cepat memperbaiki, 

cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar, mengurangi laporan 

berupa data-data dan informasi yang salah dan palsu, kepuasan kerja meningkat, 

pergaulan yang lebih akrab, disiplin meningkat, pengawasan fungsional 

berkurang, pemborosan berkurang, tingkat absensi berkurang, dan adanya 

keinginan untuk belajar terus dan keinginan memberikan yang terbaik bagi 

organisasi.  

Triguno (2010: 3) mengemukakan bahwa budaya kerja adalah suatu 

falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi 

sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu 

kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi 

perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai 

“kerja” atau “bekerja”.  

Budaya kerja guru adalah penilaian terhadap budaya kerja akan dilakukan 

melalui persepsi guru terhadap apa yang dilihat, dirasakan dan dipikirkan pada 

lingkungan kerjanya. Yang dapat dipandang dari dua sudut, yaitu: (1) kondisi 

lingkungan fisik pekerjaan, dan (2) kondisi lingkungan pekerjaan (Wayne K. Hoy: 

201: 189). 



Indikator Budaya Kerja Menurut Triguno indikator budaya kerja dapat 

dibagi menjadi:  

a. Sikap Terhadap Pekerjaan  

Yaitu kesukaan akan kerja dibandingkan dengan kegiatan lain, seperti 

bersantai atau semata-mata memperoleh kepuasan dari kesibukan pekerjaannya 

sendiri atau merasa terpaksa melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan 

hidupnya,  

 

b. Perilaku Pada Waktu Bekerja  

Seperti rajin, berdedikasi, bertanggung jawab, berhati-hati, teliti, cermat, 

kemauan yang kuat untuk mempelajari tuga dan kewajibannya, suka membantu 

sesama karyawan atau sebaliknya.  

c. Disiplin Kerja  

Dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh 

dan taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan 

2.4. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan 

Dalam mengatur segala sumber daya organisasi termasuk sekolah, peran 

manajemen sangat diperlukan. Salah satu diantaranya manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana berkaitan dengan 

penerapan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, 

pengorganisasian, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan 

penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.  



Menurut Ibrahim Bafadal (2013:1), manajemen merupakan proses 

pendayagunaan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pendayagunaan melalui tahapan proses yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan disebut manajemen (Sergiovani, 

2012).  

Perkembangan terakhir apabila kita berhadapan dengan istilah manajemen, 

maka didalamnya terkandung pengertian : 1) Suatu pekerjaanatau job alias 

vocation yaitu aktivitas untuk mengatur merencanakan, melaksanakan, dan 

mengawasi jalannya suatu proses kerjasama yang terkait dan terpadu dengan 

bantuan segala sumber daya dan fasilitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

2) Suatu jabatan atau position alias occupation yaitu suatu kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pimpinan 

pelaksana dalam rangka penyusunan suatu tugas organisasi baik posisi 

administrasi maupun operatif.  

Nanang Fattah (2011:1), mengemukakan bahwa: “Manajemen diartikan 

sebagai proses merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya 

organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif 

dan efisien”.  

Selanjutnya Siagian (2012:5), menyatakan bahwa: ”Manajemen adalah 

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.  

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, 



pelaksanaan, dan pengawasan terhadap aspek-aspek yang ada dalam organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.  

Manajemen dalam pendidikan lebih dikenal dengan manajemen 

pendidikan yang merupakan suatu aktivitas yang meliputi proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian dalam memadukan sumber-

sumber pendidikan agar terpusat dan terarah dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Sumber-sumber pendidikan yang dimaksud adalah kurikulum, personel, peserta 

didik, keuangan, sarana prasarana, humas, dan lain-lain.  

Tim Dosen Adpend (Pengantar Pengelolaan Pendidikan, 2013:123), 

menyatakan bahwa: “Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai 

kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, 

penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, 

bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat 

sasaran”.  

Selanjutnya menurut Ibrahim Bafadal (2013:2) menyatakan bahwa: 

Manajemen sarana dan dapat didefinisikan sebagai proses kerja sama 

pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana 

pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara 

langsung digunakan dalam proses pendidika di sekolah. Sedangkan prasarana 

pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.  

Berdasarkan pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan menata sarana 



dan prasarana pendidikan yang mencakup lahan/tanah, bangunan, perlengkapan, 

dan perabotan sekolah sehingga memberikan suasana yang efektif dan kontribusi 

yang berarti untuk proses pembelajaran. Sarana prasarana pendidikan merupakan 

salah satu aspek yang seyogyanya mendapat perhatian utama oleh setiap 

administrator pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan pada umumnya 

mencakup semua peralatan, perlengkapan, dan perabotan dipergunakan dan 

menunjang dalam proses pendidikan, seperti: gedung, ruangan belajar/kelas, alat-

alat/media pendidikan, meja, kursi, alat pelajaran, alat peraga, media pendidikan 

dan sebagainya.  

Mulyasa (2015:49) menyatakan bahwa: Sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 

proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang 

kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud 

dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 

untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut 

merupakan sarana pendidikan  

Menurut Asrori (2013:51) mengemukakan sarana dan prasarana 

pendidikan adalah: “Semua barang yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggarakan pendidikan”. Sarana dan prasarana pendidikan dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Nawawi (Ibrahim Bafadal, 2013:2-3), 



mengklasifikasikan sarana pendidikan menjadi beberapa bagian, yang ditinjau dari 

sudut pandang berikut:  

1. Habis Tidaknya Dipakai  

a. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah segala bahan atau alat 

yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. 

Sebagai contohnya adalah kapur tulis.  

b. Sarana pendidikan yang tahan lama adalah keseluruhan bahan atau 

alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang 

relatif lama.beberapa contohnya adalah bangku sekolah, mesin tulis, 

atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga.  

2. Bergerak Tidaknya Pada Saat Digunakan  

a. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa 

digerakkan atau dipindah sesuai dengan kebutuhan pemakaiannya. 

Misalnya adalah lemari arsip sekolah dan bangku sekolah yang bisa 

dipindahkan setiap saat.  

b. Sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak Sarana pendidikan yang 

tidak bisa bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa 

atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya adalah Saluran 

PDAM yang digunakan sekolah.  

3. Hubungannya Dengan Proses Belajar Mengajar  

a. Sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Contohnya adalah kapur tulis, atlas, dan sarana 

pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar.  



b. Sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan 

proses belajar mengajar. Contohnya adalah lemari arsip di kantor 

sekolah.  

Prasarana pendidikan di sekolah menurut Ibrahim Bafadal (2013: 3) 

mengklasifikasikannya kedalam dua bagian, yakni sebagai berikut:  

a. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses 

belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik 

keterampilan, dan ruang laboratorium.  

b. Prasarana sekolah yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses 

belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya 

proses belajar mengajar, contohnya adalah ruang kantor, kantin sekolah, 

tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan 

sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan.  

Setelah menelaah pendapat dari para ahli diatas, penulis menyimpulkan 

bahwa sarana pendidikan merupakan semua barang yang dibutuhkan dan 

menunjang dalam proses pembelajaran. Diantaranya ruang kelas, meja, kursi, 

media pembelajaran, alat peraga, alat-alat olahraga dan lain-lain yang dibutuhkan 

dalam mengembangkan potensial para peserta didik di lingkungan. Sedangkan 

prasarana pendidikan adalah seluruh perangkat dasar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran di sekolah.  

Diantaranya adalah ruang guru, ruang kesehatan, kantin, halaman sekolah, 

dan lain-lain. Manajemen sarana prasarana pendidikan adalah suatu upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggunakan 



dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan dengan baik dan benar, 

menghapus fasilitas yang tidak terpakai lagi atau sudah rusak, sesuai dengan 

kurikulum dan tujuan pendidikan, sehingga diharapkan peserta didik menjadi 

lebih nyaman, aktif, kreatif, kondusif dan menyenangkan dalam mengikuti proses 

pembelajaran di kelas, dengan begitu proses belajar mengajar yang berkualitas 

dapat tercapai.  

Untuk terciptanya proses pendidikan yang efektif dan efisien tidak lepas 

dari peranan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Itulah yang menjadi 

tujuan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Ibrahim Bafadal (2013:5) bahwa: “Secara umum tujuan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah memberikan layanan secara 

profesional dibidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka 

terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien”. Maka dari itu, 

seluruh sarana dan prasarana pendidikan yang ada di seluruh jenjang pendidikan 

harus mengacu pada standar yang telah ditetapkan agar proses pendidikan bisa 

berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.  

Arief S. Sadiman (dalam Rischa Ekawati, 2011:13) menyebutkan bahwa 

keberadaan fasilitas ini dianggap mampu memberikan manfaat terhadap proses 

belajar mengajar di kelas seperti : 1. Memberi rasa nyaman dan sebagai penunjang 

kelancaran proses pembelajaran 2. Memberikan daya tarik perhatian siswa 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajarnya. 3. Penyampaian materi akan 

lebih jelas dan akan lebih cepat dipahami oleh siswa sehingga siswa menguasai 

materi yang disampaikan oleh guru. 4. Menunjang terhadap penggunaan metode 



mengajar yang lebih bervariasi. 5. Membantu siswa untuk lebih banyak 

melakukan kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga 

mengamati, melakukan dan mendemonstrasikan dan lain-lain.  

Tercapainya tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan tidak 

terlepas dari prinsip-prinsip yang ada dalam kegiatan manajemen tersebut. Hunt 

Pierce (dalam Pengantar Pengelolaan Pendidikan, 2015:124), mengemukakan 

bahwa “Prinsip dasar pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

mencakup lahan/tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah (site, 

building, equipment, and furniture), adalah sebagai berikut:  

1. Lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah harus 

menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan 

dalam filsafat dan tujuan pendidikan.  

2. Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabotan 

sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan 

pertimbangan suatu team ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat 

itu.  

3. Lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabotan sekolah 

hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik, 

demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin 

mereka di waktu belajar, bekerja dan bermain sesuai dengan bakat masing-

masing.  

4. Lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabotan sekolah serta 

alat-alatnya hendak disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang 



bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-

anak/murid-murid dan guru-guru.  

5. Sebagai penanggungjawab harus dapat membantu program sekolah secara 

efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara 

menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya.  

6. Seorang penanggungjawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk 

mengenal, baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakannya 

dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya.  

7. Sebagai penanggungjawab harus mampu memelihara serta menggunakan 

bangunan dan tanah sekitar sehingga dapat membantu terwujudnya 

kesehatan, keamanan, kebahagian, dan keindahan serta kemajuan dari 

sekolah dan masyarakat. 

8. Sebagai penanggungjawab sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan 

sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan 

seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh anak 

didiknya.  

Selanjutnya Ibrahim Bafadal (2013:5-6) mengemukakan beberapa prinsip 

dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip-prinsip yang 

dimaksud yaitu:  

a. Prinsip pencapaian tujuan, yang pada dasarnya manajemen fasilitas 

sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam 

kondisi siap pakai. 



b. Prinsip efisiensi, berarti semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana 

sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati, sehingga bisa 

memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif 

murah. 

c. Prinsip administratif, berkaitan dengan pengelolaan fasilitas sekolah yang 

senantiasa selalu mengacu atau berhubungan dengan perundang-undangan 

yang berkaitan. 

d. Prinsip kejelasan tanggung jawab, dijabarkan sebagai bentuk 

pengorganisasian kerja dalam pengelolaan fasilitas di sekolah, sehingga 

tugas dan tanggungjawab dari semua pihak yang terlibat dapat 

terdeskripsikan dengan jelas. 

e. Prinsip kekohesifan, berarti manajemen fasilitas pendidikan di sekolah 

hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses kerja sekolah yang sangat 

kompak.  

2.5. Kinerja Guru 

Kinerja guru terdiri dari dua kata, yaitu kinerja dan kata guru. Kinerja guru 

dapat diartikan sebagai tampilan prestasi kerja guru yang ditunjukkan atau hasil 

yang dicapai oleh guru atas pelaksanaan tugas profesional dan fungsinya dalam 

pembelajaran yang telah ditentukan pada kurun waktu tertentu. Kinerja guru dapat 

pula diartikan sebagai prestasi kerja guru dalam mengelola dan melaksanakan 

tugas pokok dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan pendidikan 

danpembelajaran (Rohmah, 2013: 24). 



Prawirosentono (Rohmah, 2013: 59) menjelaskan bahwa kinerja 

merupakan terjemahan dari kata performance yang berarti melakukan, 

menjalankan dan melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu 

nalar, melaksanakan dan menyempurnakan tanggung jawab, melakukan sesuatu 

yang diharapkan oleh seseorang. 

Lebih jauh Prawirosentono menjelaskan kinerja merupakan harus kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, 

sesuai dengan moral maupun etika.  

Sehubungan dengan kinerja guru, Gaffar (2012) mengemukakan bahwa 

ferformance based (teacher) memerlukan penguasaan content knowledge, 

behaviour skills, dan human relation skills. Content knowledge merupakan 

penguasaan materi pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik. 

Behaviour skills merupakan keterampilan perilaku yang berkaitan 

denganpenguasaan didaktis metodologis yang bersifat paedagogis maupun 

andragogis. Human Relation Skills merupakan keterampilan untuk melakukan 

hubungan baik dengan unsur manusia yang terlibat dalam proses pendidikan 

(tenaga pendidikan). 

Dunda (Rahman dkk: 2015: 72) menyatakan bahwa, “Kinerja guru dapat 

dinilai dari aspek kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru yang 

dikenal dengan sebutan “kompetensi guru”. Berkenaan dengan kompetensi yang 

perlu dimiliki guru profesional, Sudjana (Nurdin: 2015: 79) mengatakan bahwa 



ada tiga kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu: kompetensi pribadi 

(personal), kompetensi profesional dan kompetensi sosial (kemasyarakatan). 

Kinerja guru merupakan seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan pada saat 

menyampaikan pelajaran, dilihat ketika guru melaksanakan tugas memfasilitasi 

proses pembelajaran termasuk mempersiapkan dan menilai prestasi belajar siswa. 

Sagala (2014: 6) menyampaikan bahwa “guru sebagai pendidik adalah tokoh yang 

paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan 

personil lainnya di sekolah”. Sagala lebih lanjut menjelaskan bahwa “guru 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan 

pengkajian, dan membuka komunikasi dengan masyarakat”.  

Guru merupakan salah satu komponen penting dan memiliki posisi sentral 

dalam proses pembalajaran. Dan karena guru pulalah sebagai tenaga fungsional 

yang memiliki kewenangan operasional dalam mengorganisasikan pesan 

pengajaran bagi para siswanya dan juga sebagai seorang profesional yang 

memiliki kewenangan untuk menjalankan profesi keguruannya. 

Sagala (2014: 31) menjelaskan bahwa sebelum UU 14/2015 dan PP 

19/2015 diterbitkan, ada sepuluh kompetensi dasar guru yang telah 

dikembangkanmelalui kurukulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan 

(LPTK). Kesepuluh kompetensi kemudian dijabarkan melalui berbagai 

pengalaman belajar. Adapun sepuluh kemampuan dasar guru yaitu: (1) menguasai 

bahan yang akan diajarkan; (2) mengelola program belajar mengajar; (3) 

mengelola kelas; (4) menggunakan media/sumber belajar; (5) menguasai landasan 



pendidikan; (6) mengelola interaksi pembelajaran; (7) menilai prestasi siswa, (8) 

melaksanakan program bimbingan, (8) menyelenggarakan administrasi kelas; (10) 

memahami prinsip dan menafsirkan hasil penelitian.  

Sagala (2014: 11) menyatakan bahwa profesi guru masih dihadapkan 

kepada banyak permasalahan, karena profesi guru merupakan suatu profesi yang 

sedang tumbuh, semua permasalahannya masih relevan untuk dibicarakan, 

salahsatu diantaranya profesi harus melalui pendidikan tinggi keguruan. Hal ini 

sejalan dengan UU RI No. 14 tahun 2015 (tentang Guru dan Dosen), pasal 8 

menyatakan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pasal 9 menyatakan 

kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui 

pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Penegasan dari 

UU ini menyatakan secara jelas bahwa kualifikasi guru setidak-tidaknya 

berpendidikan sarjana atau program diploma empat. 

Sagala (2014: 11) guru sebagai pekerjaan profesi, secara holistis adalah 

berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Karena guru 

dalam melaksanakan tugas profesionalnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun 

tugas guru sangat banyak baik yang terkait dengan kedinasan dan profesinya di 

sekolah. Seperti mengajar dan membimbing para muridnya, memberikan 

penilaian hasil belajar peserta didiknya, mempersiapkan administrasi 

pembelajaran yang diperlukan, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 

pembelajaran. Disamping itu guru haruslah senantiasa berupaya meningkatkan 



dan mengembangkan ilmu yang menjadi bidang studinya agar tidak ketinggalan 

jaman, ataupun di luar kedinasan yang terkait dengan tugas kemanusiaan dan 

kemasyarakatan secara umum diluar sekolah. 

Dengan demikian tampak secara jelas bahwa tugas dan tanggung jawab 

guru begitu berat dan luas. Roestiyah N.K. dalam Sagala (2014: 12) 

menginventarisir tugas guru secara garis besar yaitu: (1) mewariskan kebudayaan 

dalam bentuk kecakapan , kepandaian dan pengalaman empirik, kepada para 

muridnya; (2) membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar 

negara; (3) mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik; (4) 

memfungsikan diri sebagai media dan perantara pembelajaran bagi anak didik; (5) 

mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam 

berbicara, bertindak dan bersikap; (6) memfungsikan diri sebagai penghubung 

antara sekolah dan masyarakat lingkungan; (7) harus mampu mangawal dan 

menegakkan disiplin baik bagi dirinya, maupun murid dan orang lain; (8) 

memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manajer yang disenangi; 

(9) melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi; (10) guru 

diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan dan pelaksanaan 

kurikulum serta evaluasi keberhasilannya; (11) membimbing anak untuk belajar 

memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi muridnya; (12) guru harus 

dapat merangsang anak didik untuk memiliki semangat yang tinggi dan gairah 

yang kuat dalam membentuk kelompok studi, mengembangkan kegiatan ekstra 

kurikuler dalam rangka memperkaya pengalaman. Dari uraian tersebut dapat 



ditegaskan bahwa guru bertanggung jawab mencari cara untuk mencerdaskan 

kehidupan anak didik dalam arti sempit dan bangsa dalam arti luas. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru bukanlah sebatas kata-kata, akan 

tetapi juga dalam bentuk perilaku, tindakan dan contoh-contoh. Sikap dan tingkah 

laku jauh lebih efektif dibanding dengan perkataan yang tidak dibarengi dengan 

amal nyata. Lebih jauh Wens Tanlain, dkk dalam Sagala (2014: 13) menyebutkan 

ada beberapa poin yang menjadi tanggung jawab seorang guru, antara lain: 

Mematuhi norma dan nilai kemanusiaan, menerima tugas mendidik bukan sebagai 

beban, tetapi dengan gembira dan sepenuh hati, menyadari benar akan apa yang 

dikerjakan dan akibat dari setiap perbuatannya itu, belajar dan mengajar 

memberikan penghargaan kepada orang lain termasuk kepada anak didik, bersikap 

arif bijaksana dan cermat serta hati-hati, dan sebagai orang beragama melakukan 

kesemua yang tersebut di atas berdasarkan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Peran guru yang ditampilkan demikian ini, akan membentuk karakteristik 

anak didik atau lulusan yang beriman, berakhlak mulia, cakap, mandiri, berguna 

bagi agama, nusa dan bangsa, terutama untuk kehidupannya yang akan datang. 

Inilah yang disebut dengan manusia seutuhnya yaitu berpengetahuan, berakhlak, 

dan berkepribadian. Pendek kata guru wajib bertanggung jawab atas segala sikap, 

tingkah laku, dan amalannya dalam rangka membina dan membimbing anak 

didik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tugas guru sangat berat, baik yang 

berkaitan dengan dirinya, dengan para muridnya, dengan teman sekerjanya, 

dengan kepala sekolahnya, dengan orang tua murid, maupun dengan lainnya. 

Artinya guru adalah figur pemimpin yang dalam batas-batas tertentu dapat 



mengendalikan para muridnya. Guru seorang arsitek yang berusaha membentuk 

jiwa dan watak anak didik, memiliki peluang menentukan untuk membangun 

sikap hidup atau kepribadian anak didiknya sehingga dapat berguna bagi diri dan 

keluarganya kelak. Dalam bekerja dan melaksanakan tugas kependidikan tidak 

karena takut pada pimpinan, tetapi karena panggilan tugas profesional dan juga 

ibadah.  

Dalam melaksanakan tugas pokok, seorang guru dituntut mempunyai 

beberapa kemampuan sebagai berikut: (1) berwawasan luas, menguasai bidang 

ilmunya, dan mampu mentransper atau menerangkan kembali kepada siswa; (2) 

mempunyai sikap dan tingkah laku (kepribadian) yang patut diteladani sesuai 

dengan nilai-nilai kehidupan (values) yang dianut masyarakat dan bangsa; (3) 

memiliki keterampilan sesuai bidang ilmu yang dimilikinya.  

Lebih rinci Nasution (2013: 184-185) mengemukakan, mengajar terdiri 

atas sejumlah kegiatan tertentu yaitu:  

a. Membangkitkan dan memelihara perhatian 

b. Menjelaskan kepada murid hasil apa yang diharapkan 

c. Merangsang murid untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan 

yang merupakan prasyarat agar memahami pelajaran yang akan diberikan.  

d. Menyajikan stimuli yang berkenaan dengan bahan pelajaran 

e. Memberikan bimbingan kepada murid dalam proses belajar mengajar 

f. Memberikan feedback atau balikan dengan memberitahukan kepada murid 

apakah hasil belajarnya benar atau tidak  



g. Menilai hasil belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk 

mengetahui apakah ia telah benar menguasai bahan pelajaran itu dengan 

memberikan beberapa soal  

h. Mengusahakan transfer dengan memberikan contoh-contoh tambahan untuk 

menggeneralisasikan apa yang telah dipelajari itu sehingga ia dapat 

menggunakannya dalam situasi-situasi lain  

i. Memantapkan apa yang dipelajari dengan memberikan latihan-latihan untuk 

menerapkan apa yang telah dipelajari itu.  

  Dengan demikian dari berbagai pendapat tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa kinerja guru merupakan prestasi guru yang dapat dicapai oleh 

seorang guru di lembaga pendidikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan pada kecakapan, pengalaman, 

dan kesungguhannya.  

  Indikator Kinerja Guru dapat mengacu pada pendapat Nana Sudjana dkk,  

tentang kompetensi Kinerja guru,  yaitu: 

a. Menguasai bahan yang akan diajarkan. 

b. Menggunakan media/sumber pelajaran. 

c. Mengelola interaksi belajar mengajar. 

2.6.  Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru 

Kinerja yang dilaksanakan oleh guru memiliki banyak faktor dalam 

mencapai tingkat ketercapaian, faktor itu dapat berupa faktor intern maupun faktor 

ekstern. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru maka dampak 

yang diberikan pun juga akan bervariatif, hal itu tergantung pada faktor apa yang 



mempengaruhi kinerja guru. Menurut Suyadi Prawirosentono (1999: 27-32) 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: 

1) Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah ukuran yang ditujukan 

oleh kenyataan bahwa tujuan orang tersebut dapat dicapai sesuai 

dengan kebutuhan yang direncanakan. Efisiensi berkaitan dengan 

jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam upaya mencapai 

tujuan. Apabila jumlah yang dikeluarkan terlalu besar, maka dapat 

dikatakan tidak efisiensi. 

2) Otoritas dan tanggung jawab. Authority (otoritas) adalah sifat dari 

suatu komunikasi atau perintah dalam suatu kegiatan organisasi 

formal yang dimiliki (diterima) oleh peserta organisasi kepada para 

anggota organisasi lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja 

sesuai dengan kontribusinya. Otoritas juga dapat bermaksud 

wewenang yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain 

(bawahan) untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepada 

masing-masing bawahan dalam suatu organisasi. Wewenang 

tersebut mempunyai batas-batas tentang apa yang boleh dilakukan 

dan yang tidak boleh dilakukan. 

3) Disiplin, meliputi disiplin waktu, disiplin kerja, dan taat pada 

peraturan yang berlaku. Inisiatif dan kreatifitas, ialah kemampuan 

memberdayakan daya pikir untuk menyelesaikan pekerjaan kantor, 

kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang 

berkaitan dengan tujuan organisasi. 



Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seorang guru 

menurut Robert & John (Suryani : 2013) terdiri atas tiga yaitu : 

1. Kemampuan inidividu untuk melakukan hal tersebut  

Kemampuan individu tesebut dapat berupa bakat yang dimiliki oleh 

seseorang, minat, dan faktor kepribadian yang dimilikinya. 

2. Tingkat usaha yang dicurahkan 

Usaha yang dicurahkan oleh seorang tersebut berupa motivasi, etika kerja, 

kehadiran, dan rancangan tugas. 

3. Dukungan dari organisasi 

Dukungan dari organisasi yang diberikan dapat berupa pelatihan dan 

pengembangan, peralatan dan teknologi yang digunakan, standard kinerja, 

manajemen dan rekan kerja.  

Kinerja individual ditingkatkan sampai tingkat dimana ketiga komponen 

yang ada dalam diri, akan tetapi kinerja dapat berkurang apabila salah satu faktor 

yang tak terpenuhi akan mempengaruhi tingkatan kinerja yang akan di laksanakan 

dan dicapai.  



BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1.  Kerangka Konseptual  

Robbins (2011: 3) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok kearah tercapainya tujuan. Gibson et al. (2011: 4) 

mendefinisikan kepemimpinan sebagai usaha menggunakan suatu gaya 

mempengaruhi dan tidak memaksa untuk memotivasi individu dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan Manullang (2011: 141) mengungkapkan bahwa kepemimpinan 

adalah proses mempengaruhi orang lain untuk berbuat guna mewujudkan tujuan-

tujuan yang sudah ditentukan.  

Budaya kerja diturunkan dari budaya organisasi, karena budaya itu sendiri 

berkembang sesuai dengan tujuan masing-masing organisasi. Pada budaya organisasi, 

cara kerja atau interaksi yang biasa terjadi akan membentuk pola sikap anggota di 

dalam organisasi, sehingga hal ini pula yang akan berpengaruh pada budaya kerja di 

dalamnya. Triguno (2010: 3) mengemukakan bahwa budaya kerja adalah suatu 

falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, 

kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok 

masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, 

kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau 

“bekerja”.  

Kinerja guru dapat diartikan sebagai tampilan prestasi kerja guru yang 

ditunjukan atau hasil yang dicapai oleh guru atas pelaksanaan tugas profesional 

Kinerja mengajar guru dapat pula diartikan sebagai prestasi kerja guru dalam 

mengelola dan melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan 

pendidikan dan pembelajaran (Rohmah, 2013: 24).  



Peningkatan kinerja guru di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

dipengaruhi oleh kepemimpinan dan budaya kerja untuk lebih meningkatkan mutu 

luaran SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng.  

Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa semakin kuat tingkat 

kepemimpinan maka semakin tinggi kinerja guru, semakin tinggi tingkat budaya kerja 

maka semakin tinggi pula kinerja guru. Jadi kinerja sangat menentukan mutu 

pendidikan/luaran pada SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. Adapun 

kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPEMIMPINAN (X1) 

 
1. Kemampuan 

Berkomunikasi 

2. Keberanian 

3. Ketegasan 

BUDAYA KERJA 

(X2) 

 
1. Sikap pada 

pekerjaan 

2. Perilaku 

3. Disiplin kerja 

 
KINERJA GURU (Y) 

 
 
1. Penguasaan bahan ajar 

2. Penggunaan media 

3. Interaksi  

(Nana Sudjana, dkk) 

 
 

MANAJEMEN SARANA 
PRASARANA (X3) 

1. Perabot Sekolah 

2. Peralatan Pendidikan 

3. Media Pendidikan  

 
( Permendiknas No 24 

th 2007) 
 



   Gambar 2.1 : Kerangka pikir penelitian  

 

Keterangan : 

Garis lurus  Hubungan secara simultan  

Garis putus  Hubungan secara parsial  

 

3.2. Hipotesis  

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah serta kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis penelitian, yaitu: 

1. terdapat pengaruh positif kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja guru SMP 

PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng. 

2. Terdapat pengaruh positif budaya kerja guru secara parsial terhadap kinerja guru 

SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng 

3. Terdapat pengaruh positif manajemen sarana dan prasaran pendidikan secara 

parsial terhadap kinerja guru SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng 

4. Terdapat pengaruh secara simultan kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan terhadap kinerja guru SMP PGRI Campagaloe 

Kabupaten Bantaeng 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Beberapa konsep yang terdapat dalam penulisan ini perlu dijelaskan definisi 

operasionalnya sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah “keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-

orang agar mau bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang memang 

diinginkan bersama”. Martoyo (2012: 150) 

b. Budaya kerja 



Aan dan Cepi (2011: 98) mengemukakan bahwa budaya merupakan pandangan 

hidup (way of life) yang berupa nili-nilai, norma, kebiasaan, hasil karya, 

pengalaman, dan tradisi yang mengakar di suatu masyarakat dan mempengaruhi 

sikap dan perilaku setiap orang/masyarakat tersebut.  

c. Manajemen sarana prasarana pendidikan 

Manajemen sarana prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari 

merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, 

penggunaan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah secara tepat 

guna dan tepat sasaran. Didalam penelitian ini manajemen sarana prasarana 

pendidikan merupakan suatu kegiatan dalam mengatur dan memberdayakan 

semua sarana prasarana pendidikan secara sistematis sehingga mampu 

memberikan kontribusi dalam pencapaian efektivitas proses belajar mengajar.  

d. Kinerja guru  

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang berarti melakukan, 

menjalankan dan melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu 

nalar, melaksanakan dan menyempurnakan tanggung jawab, melakukan sesuatu 

yang diharapkan oleh seseorang. Prawirosentono (Rohmah, 2013: 59) . 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang 

perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis data. 

Menurut Prasetya Irawan (2014 : 54), dijelaskan bahwa “metodologi adalah totalitas 

cara untuk meneliti dan menemukan kebenaran”. Sedangkan, pengertian metode 

penelitian itu sendiri, menurut Sugiyono (2013 : 1) adalah : cara ilmiah yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel dengan tujuan 

dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam 

administrasi. 

Adapun jenis penelitian yang di gunakan adalah eksperimen , dengan 

pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian ini menggunakan metode survei dengan 

teknik analisis korelasional untuk mengetahui antara variabel terikat dan variabel 

bebas. Oleh karena itu variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini tidak 

direkayasa, dengan kata lain penelitian ini berupa hasil pengisian instrumen di 

lapangan. 

4.2.  Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. 

Waktu penelitian selama 3 bulan yaitu bulan Desember 2020 sampai Februari 2021 

 

 



4.3. Variabel Penelitian dan  Pengukuran  

4.3.1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemimpinan budaya kerja 

dan manajemen sarana prasarana pendidikan sebagai variabel bebas. Masing-masing 

variabel bebas tersebut diberi simbol X1, X2 dan X3, sedangkan variabel terikat adalah 

kinerja guru yang diberi simbol Y, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Skema desain penelitian 

Keterangan : 

X1 = Kepemimpinan  

X2 = Budaya kerja 

X3 = Manajemen sarana prasarana pendidikan 

Y = Kinerja guru  

4.3.2. Skala Pengukuran 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga 

alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data 

kuantitatif (Sugiono, 2013:105). Dalam penelitian ini pengukuran yang digunakan 

adalah dengan skala likert dengan bentuk pertanyaan pilihan ganda, untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. 
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4.4.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2010:90). 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh 

guru dan kepala SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng berjumlah 110 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua 

yang ada pada populasi, misalnya karna keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. (Sugiyono, 2010:91). 

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan 

maupun keterwalian dari populasi yaitu seluruh guru dan kepala SMP PGRI Campaga 

Loe Kabupaten Bantaeng berjumlah 40 orang. 

4.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Observasi 

Observasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai partisipasi 

seseorang atau yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian. Observasi ini berisikan 

aspek-aspek kecenderungan aktivitas yang di amati. Cara penggunaannya dengan 

memberi tanda ceklis (√) pada setiap aspek yang muncul. Adapun kriterianya 

ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan persentese kemunculan setiap aspek pada 

setiap kali pertemuan.  

2) Wawancara 



  Wawancara dilaksanakan melalui percakapan dua arah atas inisiatif 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara tersebut 

dilaksanakan kepada bagian yang berhubungan dengan penilaian kinerja mengajar 

guru. 

3) Kuesioner 

  Daftar pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh data dalam penelitian di 

mana kuesioner tersebut diajukan hal-hal yang relevan dan berkaitan dengan tujuan 

penelitian. Kuesioner disebarkan untuk memperoleh data pembobotan nilai 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya kerja guru dan manajemen sarana prasarana 

pendidikan terhadap kinerja guru SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. 

4.6. Instrumen Penelitian 

4.6.1. Uji validitas dan reabilitas 

 Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban permasalahan penelitian, dibuat 

berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi : pemilihan, pengumpulan dan 

analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung pada kualitas data yang 

dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dua 

alat untuk mengukur kualitas data yaitu uji validitas dan uji realibitas. 

a. Uji validitas 

Menurut Ancok dan Singarimbun (2009), menerangkan bahwa validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur (instrumen) itu mengukur apa 

yang ingin diukur.  Kuesioner penelitian ini terbentuk dari empat konsep 

teoritis. Keempat konsep tersebut adalah : Kepemimpinan, Budaya kerja dan 

Manajemen sarana prasarana pendidikan, serta kinerja guru. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid atau sahih apabila mampu 

mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel 



yang diteliti secara tetap. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5%, 

maka item tersebut dinyatakan valid atau shahih (Tiro dan Sukarnma, 2010). 

b. Uji reliabilitas 

Suatu intrumen dapat dikatakan (reliabel) bila alat ukur tersebut mengarah 

pada keajegan atau konsisten, dimana tingkat reliabilitasnya memperlihatkan 

sejauh mana alat ukur dapat diandalkan dan dipercaya sehingga hasil 

pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengukuran berulang-ulang 

terhadap gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama pula. Suatu isntrumen 

dikatakan andal, bila memiliki koefisien keandalan atau reliabilitas sebesar 

0.60 atau lebih (Tiro dan Sukarna, 2010). 

Nasution (2011:77), menjelaskan bahwa suatu alat pengukur dikatakan reliabel 

bila alat itu dala mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 

menunjukkan hasil yang sama. Jadi alat yang reliabel secara konsisten memberi hasil 

ukuran yang sama. 

4.6.2. Uji asumsi dasar 

a. Uji Homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian 

populasi adalah sama atau tidak. Uji ini dilakukan sebagai persyarat dalam 

analisis independent sample test dan ANOVA. 

b. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. 

c. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. 

 

 

 



4.6.3. Uji asumsi klasik 

a. Uji autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. 

b. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

c. Uji multikonlinearitas 

Uji multikonlinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikonlinearitas yaitu adanya hubungan linear 

antar variabel independen dalam model regresi. 

d. Uji normalitas regresi 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai 

residual yang dihasilkan dari regresi terdsitribusi secara normal atau tidak. 

4.6.4. Uji Hipotesis  

 Uji hipotesis di gunakan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi (yang tidak 

terkontrol ).  Dalama statistik sebuah hasil dikatakan signifikan secara statistik jika 

kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai 

dengan batasan probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya.  

4.7. Skala Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert sebagai alat untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 



fenomena social (Sugiyono, 2011:132). Peneliti memberikan lima alternative jawaban 

kepada responden dengan menggunakan skala 1 sampai 5 untuk keperluan analisis 

kuantitatif penelitian, dengan alternative jawaban Sangat Setuju (SS) skor 5, Setuju 

(S) skor 4, Ragu-ragu (R) skor 3, Tidak setuju (TS) skor 2 dan Sangat Tidak Setuju 

(STS) skor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Gambaran Umum Organisasi 

5.1.1. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, 

Indonesia. Terletak dibagian selatan provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini 

memiliki luas wilayah 395,83 km² atau 39.583 Ha yang dirinci berdasarkan Lahan 

Sawah mencapai 7.253 Ha (18,32%) dan lahan kering mencapai 32.330 Ha. Secara 

administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 

kelurahan dan 46 desa. Jumlah penduduk mencapai 170.057 jiwa.  

Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian 

barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan 

perikanan dan rumput laut. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada titik 

5o 21'23"-5 o 35'26" lintang selatan dan 119o 51'42"-120o 5'26" bujur timur. Berjarak 

125 Km2 kearah selatan dari Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayahnya 

mencapai 395,83 Km2 dengan jumlah penduduk 170.057 jiwa (2006) dengan rincian 

Laki-laki sebanyak 82.605 jiwa dan perempuan 87.452 jiwa. Terbagi atas 8 

kecamatan serta 46 desa dan 21 kelurahan. Pada bagian utara daerah ini terdapat 

dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompo battang. Sedangkan 41 di bagian 

selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir 

pantai dan persawahan. Kabupaten Bantaeng yang luasnya mencapai 0,63% dari luas 

Sulawesi Selatan, masih memiliki potensi alam untuk dikembangkan lebih lanjut. 

Lahan yang dimilikinya ± 39.583 Ha. Di Kabupaten Bantaeng mempunyai hutan 

produksi terbatas 1.262 Ha dan hutan lindung 2.773 Ha.  



Secara keseluruhan luas kawasan hutan menurut fungsinya di kabupaten 

Bantaeng sebesar 6.222 Ha (2006). Karena sebagian besar penduduknya petani, maka 

wajar bila Bantaeng sangat mengandalkan sektor pertanian. Masuk dalam 

pengembangan Karaeng Lompo, sebab memang jenis tanaman sayur-sayurannya 

sudah berkembang pesat selama ini. Kentang adalah salah satu tanaman holtikultura 

yang paling menonjol. Data terakhir menunjukkan bahwa produksi kentang mencapai 

4.847 ton (2006). Selain kentang, holtikultura lainnya adalah kool 1.642 ton, wortel 

325 ton dan buah-buahan seperti pisang dan mangga. Perkembangan produksi 

perkebunan, khususnya komoditi utama mengalami peningkatan yang cukup berarti. 

5.1.2. SMP PGRI Campagaloe 

SMP PGRI Campagaloe merupakan salah satu sekolah lanjutan pertama yang 

terletak di Campagaloe Kecamatan Bissapu. Sekolah ini didirikan pada tahun 1989 

diatas tanah seluas 140 meter persegi dan luas bangunan 27 meter persegi dimana 

status bangunan ini milik Yayasan PGRI. 

a. Visi  

Sekolah Lanjutan Pertama Campagaloe memiliki visi sekolah yaitu “Menuju 

Sekolah yang berprestasi dalam IPTEK dan berakhlak mulia berwawasan 

lingkungan”. Dengan adanya visi ini diharapkan sekolah mampu bersaing dengan 

sekolah lanjutan pertama lainnya yang ada di Kabupaten Bantaeng 

b. Misi 

Adapun misi dari sekolah adalah sebagai berikut : 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif 

2. Melaksanakan manajemen partisipatif warga sekolah 

3. Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan ASRI 



4. Meningkatkan profesionalisme guru melalui pelatihan (Diklat, MGMP, 

Workshop) 

5. Meningkatkan prestasi siswa dibidang akademik 

6. Menciptakan peserta didik yang beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T 

5.2. Hasil Penelitian 

5.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 16. Nilai validitas 

dapat dilihat pada kolom r hitung. Suatu item penyataan dikatakan valid jika memiliki 

r hitung > r table (n-2), dimana nilai r table penelitian ini adalah 0.312 karena 

penelitian ini memiliki jumlah sampel (n) 40 orang. pada table berikut dapat dilihat 

hasil dari uji validitas dari setiap item pernyataan variabel. 

Tabel 5.1.  

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item R hitung R tabel Keterangan 

Kinerja pegawai 

(Y) 

Y.1 882 0,312 valid 

Y.2 858 0,312 valid 

Y.3 712 0,312 valid 

Kepemimpinan 

(X1) 

X1.1 746 0,312 valid 

X1.2 835 0,312 valid 

X1.3 743 0,312 valid 

Budaya Kerja 

(X2) 

X2.1 802 0,312 valid 

X2.2 738 0,312 valid 

X2.3 826 0,312 valid 

Manajemen 

Sarana 

Prasarana 

(X3) 

X3.1 829 0,312 valid 

X3.2 694 0,312 valid 

X3.3 744 0,312 valid 

Sumber : Output SPSS (Data diolah, 2021) 



 Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dari kuesioner 

untuk setiap variabel penelitian ini telah dinyatakan valid, hal ini dapat dilihat dari 

hasil r hitung > r tabel pada item pernyataan disetiap variabel. 

 

b. Uji Reliabilitas Data 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji konsistensi jawaban atas keseluruhan 

item pernyataan yang digunakan. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan 

SPSS dimana jika koefisien cronbach’s Alpha tiap variabel memiliki nilai lebih besar 

dari 0.60 maka variabel itu menunjukkan keandalan instrument. Selain itu, semakin 

mendekati angka 1 maka menunjukkan semakin tinggi konsistensi internal 

reliabilitasnya. Uji reliabilitas dari instrument penelitian ini ditampilkan pada tabel 

5.2: 

 

 

Tabel 5.2.  

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Kinerja Pegawai (Y) 0,753 Reliabel 

Kepemimpinan (X1) 0,681 Reliabel 

Budaya Kerja (X2) 0,697 Reliabel 

Manajemen Sarana Prasarana 

Pendidikan (X3) 
0,625 

Reliabel 

 Sumber : Output SPSS 16 (Data diolah, 2021) 

Dari tabel 5.2. menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini telah reliabel. Hal ini terjadi karena keseluruhan variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini memililiki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 



0,60 sehingga variabel – variabel layak digunakan sebagai alat ukur pada instrumen 

kuesioner dalam penelitian ini 

 

5.2.2. Deskripsi Responden 

Kuisioner yang disebarkan sebanyak 40 eksemplar, semua kuisioner 

memenuhi kriteria. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini 

terdiri dari umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Dalam kuisioner responden 

tidak perlu mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi 

yang diberikan responden. 

 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Dari hasil kuisioner yang dilakukan maka hasil kuisioner nampak pada Tabel 

5.3 berikut: 

 

 

Tabel 5.3.   

Distribusi Responden Berdasarkan Umur 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

20 – 30 Tahun  12 30 

31 - 40 Tahun 15 37,5 

41 - 50 Tahun 10 25 

> 51 Tahun 3 7,5 

Total 40 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 

 

 

 Hasil kuisioner diatas bahwa diketahui, responden yang paling banyak adalah 

mereka yang berada pada range usia 31-40 tahun sebanyak 15 orang dengan tingkat 

persentase 37,5%, diikuti usia 20-30 tahun yaitu sebanyak 12 orang dengan tingkat 

persentase 30%, kemudian usia 41-50 tahun sebanayak 10 responden dengan 



persentase 25% dan yang memiliki jenjang umur diatas 51 tahun sebanyak 3 orang 

dengan persentase 7,5%. 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Data jenis kelamin responden pada Tabel berikut: 

Tabel  5.4.  

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Laki-Laki  23 57,5 

Perempuan 17 42,5 

Total 40 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 

  

 

 Berdasarkan dari jenis kelamin responden dibagi menjadi dua yaitu laki-laki 

dan perempuan. Dari hasil kuisioner yang disebarkan ditemukan bahwa responden 

laki-laki lebih banyak dari responden perempuan. Dari hasil pengolahan data dapat 

dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki - laki sebanyak 23 orang dengan 

tingkat persentase 57,5% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 

17 orang dengan tingkat persentase 42,5%. 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Terdapat empat klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokan tingkat 

pendidikan responden, yaitu tingkat SMA/Sederajat, Diploma, strata 1 (S1) dan 

Magister (S2), hasil distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel 5.5 :   

 Tabel 5.5.    

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

Kategori Frekuensi Persentase (%) 

Magister (S2) 4 10 

Sarjana (S1) 26 65 

Diploma (D4/D3/D2/D1) 7 17,5 

SMA/Sederajat 3 7,5 

Total 40 100 

Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 



Hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari mereka berlatar 

belakang berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 26 orang dengan tingkat 

persentase mencapai 65%. Kelompok lain yang memiliki jumlah banyak adalah 

responden berlatar belakang pendidikan Diploma dengan jumlah 7 orang dengan 

tingkat persentase mencapai 17,5%, dan selebihnya berpendidikan Magister (S2) 

dengan jumlah 4 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 10% dan 

berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang dengan persentase 7,5%. 

5.2.3. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif dengan menginterpretasikan nilai rata-rata dari 

masing-masing indikator pada variabel penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai indikator apa saja yang membangun konsep model penelitian 

secara keseluruhan. Deskripsi variabel yang dioperasionalkan dalam penelitian 

menunjukkan gambaran penilaian responden terhadap variabel dependen, dan variabel 

independen serta indikator masing-masing variabel tersebut  adalah sebagai berikut, 

a. Deskripsi Kepemimpinan (X1) 

Variabel Kepemimpinan (X1) pada penelitian ini diukur melalui 3 item 

pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk 

mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel ini, disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

 

Tabel 5.6. 

Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kepemimpinan (X1) 

Indikator Variabel 

SS S CS TS ST

S Mean  

f % f % f % f % f % 

X1.1 15 37,5 25 62,5 - - - - - - 4,3750 

X1.2 22 55 18 45 - - - - - - 4,5500 

X1.3 14 35 26 65 - - - - - - 4,3500 

Total Mean 13,2750 

       Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 



Penilaian responden terhadap variabel kepemimpinan pada tabel di atas 

dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan 

mengenai variable ini, terlihat dari nilai mean total sebesar 13, 2750 dari nilai di total 

minimum berada angka 12 dan maksimum diangka 15. 

Dari pernyataan table tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator kedua 

(X1.1), mendapat respon tertinggi yaitu dengan rata-rata jawaban responden sebesar 

4,5500 masuk dalam kategori sangat tinggi. Sedangkan pada indikator ketiga (X1.3), 

mendapat respon terendah yaitu dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,3500. 

b. Deskripsi Budaya Kerja (X2) 

Variabel Budaya kerja (X2) pada penelitian ini di ukur melalui 3 item 

pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk 

mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel ini, disajikan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 5.7. 

Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Budaya Kerja (X2) 

Indikator Variabel 

SS S CS TS ST

S Mean  

f % f % f % f % f % 

X2.1 19 47,5 21 52,5 - - - - - - 4,4750 

X2.2 18 45 22 55 - - - - - - 4,5500 

X2.3 20 50 20 50 - - - - - - 4,5000 

Total Mean 13,4250 

       Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 

Penilaian responden terhadap variabel profesionalisme kerja pada tabel diatas 

dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan 

mengenai variabel ini, dilihat dari total rata – rata sebesar 13,4250, dari nilai di total 

minimum berada diangka 12 dan maksimum diangka 15. 

 Dari table 5.7 dapat disimpulkan bahwa indikator kedua (X2.2)  



mendapat respon tertinggi dengan rata-rata jawaban responden  sebesar 4,5500. 

Sedangkan pada indikator pertama (X2.1), mendapat respon terendah dengan rata-rata 

jawaban responden sebesar 4,4750. 

 

c. Deskripsi Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan (X3) 

Variabel Manajemen Sarana dan Prasaran Pendidikan (X3) pada penelitian ini 

di ukur melalui 3 item pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari 

variabel tersebut. Untuk mengetahui gambaran penilaian responden terhadap variabel 

kompensasi, disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 5.8.  

Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Manajemen Sarana Prasarana (X3) 

Indikator Variabel 
SS S CS TS STS 

Mean  
f % f % f % f % f % 

X3.1 19 47,5 21 52,5 - - - - - - 4,4750 

X3.2 22 55 18 45 - - - - - - 4,5500 

X3.3 13 32,5 27 67,5 - - - - - - 4,3250 

Total Mean 13,3500 

       Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 

 

Penilaian responden terhadap variable manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan pada tabel diatas dipersepsikan bagus dan positif terhadap jawaban dari 

pernyataan-pernyataan mengenai variable ini, terlihat dari nilai mean total sebesar 

13,3500, dari nilai di total minimum berada diangka 12 dan maksimum diangka 15. 

 Dari pernyataan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator kedua (X3.2), mendapat respon tertinggi dengan rata-rata jawaban 

responden sebesar 4,5500. Sedangkan pada indikator yang mendapat respon terendah 

adalah indikator ketiga (X3.3) dengan nilai rata – rata 4,3250. 

b. Deskripsi Kinerja 

Variabel Kinerja (Y) pada penelitian ini di ukur melalui 3 item pertanyaan 

yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Untuk mengetahui 



gambaran penilaian responden terhadap variabel Kinerja, disajikan dalam tabel 

berikut. 

 

 

 

Tabel 5.9 

Frekuensi/Prosentase Indikator Variabel Kinerja (Y) 

Indikator Variabel 
SS S CS TS STS 

Mean  
f % f % f % f % f % 

Y.1 20 50 20 50 - - - - - - 4,5000 

Y.2 21 52,5 19 47,5 - - - - - - 4,5250 

Y.3 24 60 16 40 - - - - - - 4,6000 

Total Mean 13,6250 

       Sumber: Hasil Pengolahan Kuesioner, 2021 

 

Penilaian responden terhadap variabel Kinerja pada tabel 5.9 dipersepsikan 

bagus dan positif terhadap jawaban dari pernyataan-pernyataan mengenai Kinerja, 

terlihat dari nilai mean total Kinerja sebesar 13,6250, dari nilai di total minimum 

berada diangka 12 dan maksimum diangka 15. 

Dari pernyataan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

indikator ketiga (y.3), mendapat respon tertinggi dengan nilai rata – rata jawaban 

responden sebesar 4,6000. Sedangkan pada indikator pertama (y.1) mendapat respon 

terendah yaitu dengan rata-rata jawaban responden sebesar 4,5000. 

 

5.2.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk melihat pengaruh kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana 

dan prasarana pendidikan terhadap kinerja Guru Di SMP PGRI Campaga Loe 

Kabupaten Bantaeng, maka digunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan 

hasil pengolahan data dengan bantuan program SPSS 16.0 dapat dilihat rangkuman 

hasil empiris penelitian pada tabel 5.10 sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

Tabel 5.10 

Output Hasil Regresi Berganda  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .737 .760  .970 .339   

KEPEMIMPI

NAN 
.295 .111 .276 2.658 .012 .226 4.422 

BUDAYA 

KERJA 
.398 .133 .386 2.993 .005 .147 6.822 

SARANA 

PRASARANA 

PENDIDIKA

N 

.383 .107 .348 3.581 .001 .257 3.884 

a. Dependent Variable: 

KINERJA GURU 

      

Sumber : Data primer, diolah 2021 

Persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis yaitu:                                

Y = 0,737 + 0,295 X1 + 0,398  X2 + 0,383 X3. persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna bahwa pengaruh kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana dan 

prasarana pendidikan terhadap kinerja Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng adalah positif dimana saat ketiga variable independent ini membaik maka 

akan meningkatkan kinerja guru.  

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diperoleh interpretasi model persamaan regresi 

sebagai berikut: 



1. Model regresi ini menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 0,737, menunjukkan 

bahwa jika variabel independen (kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan) diasumsikan tidak mengalami perubahan 

(konstan) maka nilai Y (Kinerja) adalah sebesar 0,993. 

2. Nilai koefisien kepemimpinan (X1) sebesar 0,295. Hal ini dapat diartikan bahwa 

apabila kepemimpinan mengalami kenaikan atau bertambah 1 poin maka kinerja 

guru ikut bertambah sebesar 0,295 point. 

3. Nilai koefisien budaya kerja (X2) sebesar 0,398. Hal ini menujukkan bahwa 

apabila budaya kerja mengalami kenaikan atau bertambah 1 poin maka kinerja 

guru ikut bertambah sebesar 0,398 point   

4. Nilai koefisien manajemen sarana dan prasarana pendidikan (X3) sebesar  0,383. 

Hal ini dapat diartikan bahwa apabila manajemen pendidikan mengalami kenaikan 

atau bertambah 1 poin maka kinerja guru ikut bertambah sebesar 0,383 point 

5.  Dari hasil analisis regresi linear berganda maka variabel independent yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja guru adalah variabel budaya 

kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,398 point. 

5.2.5. Uji Godness of Fit 

Uji Goodness of Fit atau uji kelayakan model digunakan untuk mengukur 

ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Secara statistik uji 

Goodness of Fit dapat dilakukan melalui pengukuran Uji Simultan Dengan F-Test 

(Anovab), Uji Parsial Dengan T-Test dan Uji Koefisien Determinasi (R Square). 

Pengujiannya sebagai berikut: 

a. Uji Simultan Dengan F-Test (Anovab) 

Uji F untuk menentukan apakah secara serentak/bersama-sama variabel 

independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan baik atau apakah variabel 



independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Pada tabel Anova dapat dilihat pengaruh variabel independen 

kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

terhadap variabel dependen kinerja Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng secara simultan/bersama. Dimana setelah dilakukan penganalisaan dengan 

SPSS 16.0 maka didapat output sebagai berikut: 

Tabel 5.11 

Output Uji F 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.175 3 18.058 125.029 .000a 

Residual 5.200 36 .144   

Total 59.375 39    

a. Predictors: (Constant), SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, 

KEPEMIMPINAN, BUDAYA KERJA 

b. Dependent Variable: KINERJA GURU    

 

Sumber : Data primer, diolah 2021 

 Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama – sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. Uji F digunakan mengetahui pengaruh semua variabel 

independen terhadap variabel dependen secara serentak dengan tingkat signifikan 0,05 

atau dengan hasil F hitung lebih besar dari F tabelnya, untuk mengetahui F tabel 

digunakan rumus F tabel = F (k ; n - k) sehingga diperoleh F tabel = 3 ; 40 – 3 = 3 ; 37 

sehingga diperoleh hasil dari F tabel sebesar 2,86. 

Berdasarkan Tabel 5.11. menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan 

perhitungan uji F menggunakan program SPSS for Windows release 16.0 diperoleh F 

hitung = 125,029 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,86 dengan tingkat 



signifikansi sebesar 0.000 dimana kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa nilai F 

hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Dengan demikian menunjukkan bahwa 

secara bersama-sama variabel independen kepemimpinan, budaya kerja dan 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Kinerja guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng.  

 Berdasarkan hasil diatas maka hipotesis 4 yang menyatakan kepemimpinan, 

budaya kerja dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan  berpengaruh 

positif secara simultan terhadap Kinerja guru Di SMP PGRI Campaga Loe 

Kabupaten Bantaeng, diterima. 

b. Uji Parsial Dengan T-Test 

Uji t digunakan untuk mengetahui hubungan masing – masing variabel bebas 

secara individual terhadap variabel terikat. untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

masing – masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan 

tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

yang diajukan diterima atau dikatakan signifikan. Jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan ditolak atau dikatakan tidak signifikan. 

Adapun metode dalam penentuan t tabel menggunakan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 yaitu dengan df =α/2 ; n – k – 1 , (0,05/2 ; 40 – 3 - 1: jumlah sampel, 

k : jumlah variabel), maka dalam penelitian ini df = 0,025 ; 40 – 3 – 1 = 36, sehingga 

didapat nilai t tabel sebesar 2.028. Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada 

table 5.12 sebagai berikut : 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 5.12. 

Uji t 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) .737 .760  .970 .339   

KEPEMIMPI

NAN 
.295 .111 .276 2.658 .012 .226 4.422 

BUDAYA 

KERJA 
.398 .133 .386 2.993 .005 .147 6.822 

SARANA 

PRASARANA 

PENDIDIKA

N 

.383 .107 .348 3.581 .001 .257 3.884 

a. Dependent Variable: 

KINERJA GURU 

      

Sumber : Data primer, diolah 2021 

 

Dari tabel 5.12. dapat diuraikan sebagai berikut :  

 

1. Nilai t hitung untuk variabel kepemimpinan terhadap Kinerja guru diperoleh 2,658 

yang lebih besar dari nilai t table 2,028 dengan signifikansi 0.012 menunjukkan 

bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena tingkat signifikansi yang 

diperoleh kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan (X1) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja guru (Y).  

2. Nilai t hitung untuk variabel budaya kerja terhadap Kinerja guru diperoleh 2,993 

yang lebih besar dari t tabel 2,028 dengan tingkat signifikansi 0.005 menunjukkan 



bahwa nilai t yang diperoleh tersebut signifikan karena tingkat signifikansi yang 

diperoleh lebih kecil dari 0.05. Hal ini berarti bahwa variabel budaya kerja (X2) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja guru(Y).  

3. Nilai t hitung untuk variabel manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

terhadap Kinerja guru diperoleh  3,581 yang lebih besar dari nilai t tabel 2,028 

dengan tingkat signifikansi 0.001 menunjukkan bahwa kurang dari 0.05. Hal ini 

berarti bahwa variabel manajemen sarana dan prasarana pendidikan (X3) memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja guru (Y).  

Berdasarkan hasil diatas maka hipotesis 1,2,dan 3 yang menyatakan 

kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana dan prasrana pendidikan 

secara parsial terhadap Kinerja guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng, diterima. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R Square) 

Derajat pengaruh antara kepemimpinan, budaya kerja dan manajemen sarana 

dan prasarana pendidikan terhadap Kinerja guru secara bersama-sama atau secara 

simultan dapat diketahui dari harga korelasi secara simultan atau R sebagaimana pada 

Tabel berikut: 

 

Tabel 5.13.  

Output Korelasi Simultan 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .955a .912 .905 .38005 

a. Predictors: (Constant), SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, 

KEPEMIMPINAN, BUDAYA KERJA 

b. Dependent Variable: KINERJA GURU  

Sumber : Data primer, diolah 2021 



 Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh harga koefisien korelasi secara 

simultan nilai R sebesar 0,955 dengan nilai R square sebesar 0,912. Ini 

mengindikasikan bahwa kuat pengaruh secara bersama-sama variabel kepemimpinan, 

budaya kerja dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan terhadap Kinerja guru 

masuk dalam kategori kuat. Besarnya pengaruh variable ini terhadap Kinerja guru 

dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R) yang menunjukkan 

secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 0,955 atau 95,5% terhadap Kinerja 

pegawai, sedangkan selebihnya sebesar 4,5% adalah pengaruh faktor lain yang tidak 

dimasukkan ke dalam penelitian ini. 

5.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukan pada bab sebelumnya, 

selanjutnya akan diibahas hasil penelitian sebagai berikut: 

5.3.1. Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Guru Di SMP PGRI 

Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

Di penghujung abad ke-20, dunia dilanda arus globalisasi, transparansi, dan 

tuntutan hak azasi manusia. Tidak satupun negara yang luput dari gelombang 

perubahan tersebut. Seluruh negara, terutama negara-negara berkembang, menghadapi 

berbagai tantangan baru yang membawa konsekuensi pada perubahan atau 

pembaharuan yang akan mempengaruhi kehidupan umat manusia, baik di bidang 

ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Menghadapi perkembangan dunia yang 

demikian pesat, dan seiring dengan derasnya aspirasi reformasi di dalam negeri, maka 

peranan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik yang baik menjadi 

semakin penting. 



Dalam penelitian ini, kepemimpinan merupakan salah satu yang dinilai sangat 

memberikan sumbangsi dalam peningkatan Kinerja Guru Di SMP PGRI Campaga 

Loe Kabupaten Bantaeng, dari hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linear berganda kemudian diolah melalui program SPSS dimana data 

diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan oleh peneliti keresponden dalam hal 

ini seluruh Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng, mengahasilkan 

pengaruh yang positif dan signifikan Nilai koefisien kepemimpinan (X1) sebesar 

0,295. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila kepemimpinan mengalami kenaikan atau 

bertambah 1 poin maka kinerja guru ikut bertambah sebesar 0,295 point  

kepemimpinan merupakan modal dasar kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam mengarahkan perilaku orang lain untuk tujuan tertentu. Pada sebuah organisasi 

pemerintahan, sumber daya manusia terdiri dari pemimpin dan pegawai. Untuk 

mewujudkan sikap kerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat 

dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah, yaitu dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. Peranan seorang pemimpin penting 

untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan termasuk organisasi pemerintahan 

terutama berkaitan dengan peningkatan kinerja pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang, baik dalam 

mengerjakan sesuatu atau tidak mangerjakan sesuatu. Seseorang dikatakan apabila dia 

mempunyai pengikut atau bawahan. Bawahan pemimpin ini dapat disuruh untuk 

mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan bersama 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin 

dalam organisasi maka semakin dituntut daripadanya kemampuan berfikir secara 

rasional strategis dan makro. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi 



maka ia akan semakin generalis, sedang semakin rendah kedudukan seseorang dalam 

organisasi maka ia menjadi spesialis. 

Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih baik dari bawahannya 

tersebut melayani dia. Pemimpin memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan 

kebutuhan organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, konsep 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan perilaku orang lain 

dalam mencapai tujuan tertentu. 

5.3.2. Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMP PGRI 

Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

Budaya kerja, merupakan kelompok pola perilaku yang melekat secara 

keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya 

berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya 

membiasakan pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk baru yang lebih baik. 

Budaya kerja penting dikembangkan karena dampak positifnya terhadap pencapaian 

perubahan berkelanjutan ditempat kerja termasuk peningkatan produktivitas (kinerja). 

 Kekuatan yang paling kuat mempengaruhi budaya kerja adalah kepercayaan 

dan juga sikap para pegawai. Budaya kerja dapat positif, namun dapat juga negatif. 

Budaya kerja yang bersifat positif dapat meningkatkan produktifitas kerja, sebaliknya 

yang bersifat negatif akan merintangi perilaku, menghambat efektivitas perorangan 

maupun kelompok dalam organisasi. Aktualisasi budaya kerja produktif sebagai 

ukuran sistem nilai mengandung komponen-komponen yang dimiliki seorang 

karyawan, yakni :  

1. Pemahaman substansi dsar tentang makna bekerja  

2. Sikap terhadap pekrjaan dan lingkungan pekerjaan  

3. Perilaku ketika bekerja  



4. Etos Kerja  

5. Sikap terhadap waktu  

6. Cara atau alat yang digunakan untuk bekerja 

Dari hasil olah data yang dilakukan untuk variabel budaya kerja ternyata 

berpengaruh terhadap seluruh kinerja Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng, dengan melihat hasil regresi linear berganda penelitian ini diperoleh Nilai 

koefisien budaya kerja (X2) sebesar 0,398. Hal ini menujukkan bahwa apabila budaya 

kerja mengalami kenaikan atau bertambah 1 poin maka kinerja guru ikut bertambah 

sebesar 0,398 point dan uji t diperoleh nilai t hitung untuk variabel budaya kerja 

terhadap Kinerja guru diperoleh 2,993 yang lebih besar dari t tabel 2,028 dengan 

tingkat signifikansi 0.005 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut 

signifikan karena tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0.05. Hal ini 

berarti bahwa variabel budaya kerja (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Kinerja guru (Y). 

. 

5.3.3. Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Terhadap Kinerja 

Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng 

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang 

penting dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Keberhasilan program 

pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan yang dimiliki sekolah dan oleh optimalisasi pengelolaan dan 

pemanfaatannya. Dibandingkan dengan pengelolaan keuangan pendidikan yang sudah 

cukup sulit penanganannya, maka pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan terasa 

lebih sulit lagi, karena semua orang yang terlibat dalam manajemen dapat membuat 

pengelolaan menjadi tidak efektif, tidak efisien, atau mungkin gagal sama sekali. 



Unsur perusak dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan relatif lebih 

banyak di banding dengan pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, 

orang-orang yang mempunyai kesempatan menggangu pengelolaan keuangan 

diperkirakan hanya sekitar 3 (tiga) kelompok atau bahkan hanya 3 (tiga) orang saja, 

yaitu kepala/pimpinan, bendaharawan, dan jujur bayar atau kasir. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil olah data yang dilakukan untuk variabel 

manajemen sarana dan prasarana pendidikan ternyata berpengaruh terhadap 

peningkatan Guru Di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng, dengan melihat 

hasil penelitian mulai dari uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Dari hasil olah data dengan regresi linear berganda 

diperoleh nilai koefisien manajemen sarana dan prasarana pendidikan (X3) sebesar  

0,383. Hal ini dapat diartikan bahwa apabila manajemen pendidikan mengalami 

kenaikan atau bertambah 1 poin maka kinerja guru ikut bertambah sebesar 0,383 point 

dan Nilai t hitung untuk variabel manajemen sarana dan prasarana pendidikan 

terhadap Kinerja guru diperoleh 3,581 yang lebih besar dari nilai t tabel 2,028 dengan 

tingkat signifikansi 0.001 menunjukkan bahwa kurang dari 0.05. Hal ini berarti bahwa 

variabel manajemen sarana dan prasarana pendidikan (X3) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Kinerja guru (Y).   

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, budaya 

kerja dan manajemen sarana dan prasarana pendidikan terhadap kinerja guru di SMP 

PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. Responden dalam penelitian ini berjumlah 

40 orang pegawai. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada responden yang kemudian diuji dan dianalisis terhadap 

permasalahan dengan menggunakan model regresi linear berganda, maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMP 

PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. 

2. Budaya Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMP 

Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. 

3. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru di SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng. 

4. Dari hasil analisis regresi linear berganda maka variabel independent yang 

memiliki pengaruh paling dominan terhadap kinerja guru adalah variabel budaya 

kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,398 point. 

 

6.2. Saran  



Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

mengemukakan saran sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian kepemimpinan mendapat nilai koefisien regresi paling renda 

diantara variable lainnya yang dimasukkan dalam penelitian ini, diharapkan 

kepemimpinan ini menjadi salah satu variable yang harus diperhatikan di SMP 

PGRI Campaga Loe Kabupaten Bantaeng  sekiranya dapat memberi pengaruh 

yang lebih kuat lagi bagi peningkatan kinerja guru. 

2. Sekiranya manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dipertahankan atau 

lebih ditingkatkan lagi agar setiap pekerjaan bisa terselesaikan dengan lebih baik 

dari hasil penelitian yan diperoleh saat ini. 

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan SMP PGRI Campaga Loe Kabupaten 

Bantaeng dapat memanfaatkan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar 

lebih memperhatikan kebutuhan guru. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian – penelitian 

selanjutnya yang memiliki tema dari salah satu permasalahan yang diangkat baik 

kepemimpinan, budaya kerja maupun manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan terhadap pengaruh kinerja guru. 

5. Menyadari bahwa penulis masih jauh dari kata sempurna, kedepannya penulis 

akan lebih fokus dan details dalam melakukan penelitian yang Insha Allah 

diprogram S3, dengan sumber - sumber yang lebih banyak yang tentunya dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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1. KUESIONER 

PENELITIAN 

“ Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Kerja dan 
Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan  terhadap  

Kinerja Guru di SMP PGRI Campagaloe Kabupaten Bantaeng “ 

 
 

I. Identitas Responden  

No Responden  : …………(di isi oleh peneliti) 

Jenis Kelamin  : Laki-laki Perempuan 

Jabatan   : ……………………………. 

Usia   : <20thn 20 -35thn 36-50thn >50thn 

Tingkat Pendidikan  : SMA D3 S1 Pascasarjana  

 

II. Berilah jawaban pernyataan berikut sesuai dengan  pendapat 

Bapak/Ibu dengan memberi tanda kroscek ( √ ). 

Diharapkan untuk memberikan jawaban dengan jujur sesuai prosedur 

yang disepakati. 

 

Adapun pilihan jawaban tersebut adalah:  

Sangat Setuju (SS)   = 5 

Setuju (S)       = 4 

Kurang Setuju (KS)    = 3 

Tidak Setuju (TS)    = 2 

Sangat Tidak Setuju (STS)  = 1 
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A. Variabel Kinerja Guru (Y) 

NO PERNYATAAN SS S KS TS STS 

1 Bapak/ Ibu menguasai materi/ pokok bahasan 
bahan ajar yang akan diberikan pada siswa. 

     

2 Bapak/ Ibu menggunakan media/ alat 
pembelajaran yang sesuai 

     

3 dengan tujuan, siswa, kondisi, dan lingkungan.      

 
 
B. Variabel Kepemimpinan (X1) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Pemimpin disekolah memiliki kemampuan 
berkomunikasi dengan baik kepada bapak/ibu.    

     

2 Pemimpin disekolah anda memiliki keberanian 
mengambil tindakan tegas apabila ada diantara 
bapak/ibu yang melanggar aturan 

     

3 Bapak/Ibu memiliki pemimpin yang 
ketegasannya sangat tinggi utnk selalu 
menekankan agar mematuhi aturan yang ada 

     

 
C. Variabel Budaya Kerja (X2) 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Bapak/Ibu mendidik dan mengajar dengan 
sepenuh hati untuk mencerminka sikap pada 
pekerjaan sebagai tenaga pendidik. 

     

2 Perilaku ramah dan interaktif saat mengajar 
selalu bapak ibu terapkan 

     

3 Bapak/ibu selalu disiplin dalam pekerjaan anda 
sebagai tenaga pendidik 

     

 

D. Variabel Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan (X3) 
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NO PERNYATAAN SS S N TS STS 

1 Perabotan sekolah tempat anda mengajar 
masih sangat layak untuk digunakan 

     

2 Bapak/Ibu selalu menggunakkan peralatan 
pendidikan untuk proses belajar mengajar 
sesuai dengan RPP yang telah disusun. 

     

3 Dalam proses pembelajaran dan penyampaian 
materi kepada siswa, bapak ibu menggunakan 
media pendidikan sesuai RPP yang ada. 

     

Terima kasih…….!!! 

1. TABULASI DATA 

A. Kepemimpinan (X1) 

KODE 
RESPONDE

N 

JENIS 
KELAMI
N    (L / P 

) 

UMU
R 

PENDIDIKA
N 

KEPEMIMPINAN (X1) 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 

R1 L 27 S1 4 5 4 13 

R2 L 28 S1 5 5 5 15 

R3 L 24 S1 4 4 5 13 

R4 L 29 S1 4 4 4 12 

R5 L 29 S1 5 4 4 13 

R6 L 30 S1 4 5 5 14 

R7 L 26 S1 4 4 4 12 

R8 L 25 S1 5 5 5 15 

R9 L 35 S1 4 4 4 12 

R10 L 39 S1 4 4 4 12 

R11 L 40 S2 5 5 4 14 

R12 L 38 S1 4 5 4 13 

R13 L 39 D2 4 4 4 12 

R14 L 35 S1 4 5 5 14 

R15 L 37 D2 5 5 4 14 

R16 L 32 S1 4 4 4 12 

R17 L 34 S1 4 4 4 12 

R18 L 45 S2 5 5 5 15 

R19 L 41 S1 4 4 4 12 

R20 L 49 SMA 5 5 4 14 

R21 L 50 D2 4 4 5 13 

R22 L 53 S1 5 4 4 13 

R23 L 52 D2 4 5 5 14 

R24 p 26 S1 4 5 4 13 

R25 p 28 S1 5 5 5 15 

R26 p 29 S1 4 4 4 12 

R27 p 27 S1 4 5 4 13 

R28 p 31 S1 5 5 4 14 

R29 p 32 S1 4 4 4 12 

R30 p 35 D2 4 4 4 12 
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R31 p 33 S1 5 5 5 15 

R32 p 36 S1 4 5 5 14 

R33 p 53 D2 4 5 4 13 

R34 p 41 S2 4 4 4 12 

R35 p 42 S1 5 5 5 15 

R36 p 43 D2 5 5 4 14 

R37 p 45 S2 5 5 5 15 

R38 p 49 SMA 4 4 4 12 

R39 p 44 S1 5 5 5 15 

R40 p 51 SMA 4 4 4 12 

 

B. Budaya Kerja (X2) 

KODE 
RESPONDE

N 

JENIS 
KELAMI

N    (L / P 
) 

UMU
R 

PENDIDIKA
N 

BUDAYA KERJA (X2) 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 

R1 L 27 S1 5 4 4 13 

R2 L 28 S1 5 5 5 15 

R3 L 24 S1 5 4 5 14 

R4 L 29 S1 4 4 4 12 

R5 L 29 S1 4 5 4 13 

R6 L 30 S1 5 4 5 14 

R7 L 26 S1 4 4 4 12 

R8 L 25 S1 5 5 5 15 

R9 L 35 S1 4 4 4 12 

R10 L 39 S1 4 4 4 12 

R11 L 40 S2 5 5 5 15 

R12 L 38 S1 5 4 4 13 

R13 L 39 D2 4 4 4 12 

R14 L 35 S1 5 5 5 15 

R15 L 37 D2 5 4 5 14 

R16 L 32 S1 4 4 4 12 

R17 L 34 S1 4 4 4 12 

R18 L 45 S2 5 5 5 15 

R19 L 41 S1 4 4 4 12 

R20 L 49 SMA 5 5 4 14 

R21 L 50 D2 5 4 5 14 

R22 L 53 S1 4 5 5 14 

R23 L 52 D2 4 4 5 13 

R24 p 26 S1 4 5 4 13 

R25 p 28 S1 5 5 5 15 

R26 p 29 S1 5 5 4 14 

R27 p 27 S1 4 4 4 12 

R28 p 31 S1 4 5 5 14 

R29 p 32 S1 4 4 4 12 
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R30 p 35 D2 4 4 4 12 

R31 p 33 S1 5 5 5 15 

R32 p 36 S1 5 5 5 15 

R33 p 53 D2 4 4 5 13 

R34 p 41 S2 4 4 4 12 

R35 p 42 S1 5 4 5 14 

R36 p 43 D2 4 5 5 14 

R37 p 45 S2 5 5 5 15 

R38 p 49 SMA 4 5 4 13 

R39 p 44 S1 5 5 5 15 

R40 p 51 SMA 4 4 4 12 

 

C. Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan (X3) 

KODE 
RESPONDE

N 

JENIS 
KELAMI

N    (L / P 
) 

UMU
R 

PENDIDIKA
N 

MANAJEMEN SARANA 
PRASARANA (X2) 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 

R1 L 27 S1 4 4 4 12 
R2 L 28 S1 5 4 5 14 
R3 L 24 S1 5 4 4 13 
R4 L 29 S1 4 4 4 12 
R5 L 29 S1 4 5 4 13 

R6 L 30 S1 5 4 5 14 

R7 L 26 S1 4 5 4 13 

R8 L 25 S1 5 5 5 15 

R9 L 35 S1 4 4 5 13 

R10 L 39 S1 4 5 4 13 

R11 L 40 S2 5 5 4 14 

R12 L 38 S1 4 4 4 12 

R13 L 39 D2 4 4 4 12 

R14 L 35 S1 5 5 5 15 

R15 L 37 D2 5 5 5 15 

R16 L 32 S1 4 5 4 13 

R17 L 34 S1 4 4 4 12 

R18 L 45 S2 5 5 5 15 

R19 L 41 S1 4 4 4 12 

R20 L 49 SMA 5 5 5 15 

R21 L 50 D2 5 4 4 13 

R22 L 53 S1 5 5 4 14 

R23 L 52 D2 4 5 4 13 

R24 p 26 S1 4 5 4 13 

R25 p 28 S1 5 5 4 14 

R26 p 29 S1 4 5 5 14 

R27 p 27 S1 4 4 4 12 

R28 p 31 S1 5 5 4 14 

R29 p 32 S1 4 4 4 12 
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R30 p 35 D2 4 4 4 12 

R31 p 33 S1 5 5 5 15 

R32 p 36 S1 5 5 5 15 

R33 p 53 D2 4 4 4 12 

R34 p 41 S2 4 4 4 12 

R35 p 42 S1 5 4 5 14 

R36 p 43 D2 5 5 4 14 

R37 p 45 S2 5 5 4 14 

R38 p 49 SMA 4 5 4 13 

R39 p 44 S1 5 5 5 15 

R40 p 51 SMA 4 4 4 12 

 

D. Kinerja Guru (Y) 

KODE 
RESPONDE

N 

JENIS 
KELAMI

N    (L / P 
) 

UMU
R 

PENDIDIKA
N 

KINERJA GURU (y) 

TOTAL 
X1.1 X1.2 X1.3 

R1 L 27 S1 4 4 5 13 
R2 L 28 S1 5 5 5 15 
R3 L 24 S1 5 5 4 14 
R4 L 29 S1 4 4 4 12 
R5 L 29 S1 4 5 4 13 

R6 L 30 S1 5 5 4 14 

R7 L 26 S1 4 4 4 12 

R8 L 25 S1 5 5 5 15 

R9 L 35 S1 4 4 5 13 

R10 L 39 S1 5 4 4 13 

R11 L 40 S2 5 5 5 15 

R12 L 38 S1 4 4 5 13 

R13 L 39 D2 4 4 4 12 

R14 L 35 S1 5 5 5 15 

R15 L 37 D2 5 5 5 15 

R16 L 32 S1 4 5 4 13 

R17 L 34 S1 4 4 4 12 

R18 L 45 S2 5 5 5 15 

R19 L 41 S1 4 4 4 12 

R20 L 49 SMA 5 5 5 15 

R21 L 50 D2 5 5 4 14 

R22 L 53 S1 5 4 5 14 

R23 L 52 D2 4 4 5 13 

R24 p 26 S1 4 4 5 13 

R25 p 28 S1 5 5 5 15 

R26 p 29 S1 4 5 5 14 

R27 p 27 S1 4 4 5 13 

R28 p 31 S1 5 5 5 15 

R29 p 32 S1 4 4 4 12 
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R30 p 35 D2 4 4 4 12 

R31 p 33 S1 5 5 5 15 

R32 p 36 S1 5 5 5 15 

R33 p 53 D2 4 4 5 13 

R34 p 41 S2 4 4 4 12 

R35 p 42 S1 5 5 5 15 

R36 p 43 D2 5 5 5 15 

R37 p 45 S2 5 5 5 15 

R38 p 49 SMA 4 4 4 12 

R39 p 44 S1 5 5 5 15 

R40 p 51 SMA 4 4 4 12 

 

2. HASIL ANALISI DATA 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

Frequency Table 

X1.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 25 62.5 62.5 62.5 

5 15 37.5 37.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

X1.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 18 45.0 45.0 45.0 

5 22 55.0 55.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

X1.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 26 65.0 65.0 65.0 

5 14 35.0 35.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  
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KEPEMIMPINAN 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 14 35.0 35.0 35.0 

13 9 22.5 22.5 57.5 

14 9 22.5 22.5 80.0 

15 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X2.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 21 52.5 52.5 52.5 

5 19 47.5 47.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X2.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 22 55.0 55.0 55.0 

5 18 45.0 45.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X2.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 20 50.0 50.0 50.0 

5 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

BUDAYA KERJA 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 13 32.5 32.5 32.5 

13 7 17.5 17.5 50.0 

14 10 25.0 25.0 75.0 

15 10 25.0 25.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X3.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 21 52.5 52.5 52.5 

5 19 47.5 47.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X3.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 18 45.0 45.0 45.0 

5 22 55.0 55.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

X3.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 27 67.5 67.5 67.5 

5 13 32.5 32.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

SARANA PRASARANA PENDIDIKAN 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 12 30.0 30.0 30.0 

13 10 25.0 25.0 55.0 

14 10 25.0 25.0 80.0 

15 8 20.0 20.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

 

Y.1 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 20 50.0 50.0 50.0 

5 20 50.0 50.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Y.2 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 19 47.5 47.5 47.5 

5 21 52.5 52.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

Y.3 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 16 40.0 40.0 40.0 

5 24 60.0 60.0 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 

 

KINERJA GURU 
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  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 12 10 25.0 25.0 25.0 

13 10 25.0 25.0 50.0 

14 5 12.5 12.5 62.5 

15 15 37.5 37.5 100.0 

Total 40 100.0 100.0  

 
 
 
 

 
DESCRIPTIVES VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 TX1 X2.1 X2.2 X2.3 TX2 X3.1 X3.2 X3.3 TX3 Y.1 Y.2 Y.
3 TY 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

 

Descriptives 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1.1 40 4.00 5.00 4.3750 .49029 

X1.2 40 4.00 5.00 4.5500 .50383 

X1.3 40 4.00 5.00 4.3500 .48305 

KEPEMIMPINAN 40 12.00 15.00 13.2750 1.15442 

X2.1 40 4.00 5.00 4.4750 .50574 

X2.2 40 4.00 5.00 4.4500 .50383 

X2.3 40 4.00 5.00 4.5000 .50637 

BUDAYA KERJA 40 12.00 15.00 13.4250 1.19588 

X3.1 40 4.00 5.00 4.4750 .50574 

X3.2 40 4.00 5.00 4.5500 .50383 

X3.3 40 4.00 5.00 4.3250 .47434 

SARANA PRASARANA 

PENDIDIKAN 
40 12.00 15.00 13.3500 1.12204 

Y.1 40 4.00 5.00 4.5000 .50637 

Y.2 40 4.00 5.00 4.5250 .50574 
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Y.3 40 4.00 5.00 4.6000 .49614 

KINERJA GURU 40 12.00 15.00 13.6250 1.23387 

Valid N (listwise) 40     

 
 

. 

 
 
 
 
 

Correlations 
 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

 

Correlations 

  Y.1 Y.2 Y.3 KINERJA GURU 

Y.1 Pearson Correlation 1 .751** .408** .882** 

Sig. (2-tailed)  .000 .009 .000 

N 40 40 40 40 

Y.2 Pearson Correlation .751** 1 .347* .858** 

Sig. (2-tailed) .000  .028 .000 

N 40 40 40 40 

Y.3 Pearson Correlation .408** .347* 1 .712** 

Sig. (2-tailed) .009 .028  .000 

N 40 40 40 40 

KINERJA GURU Pearson Correlation .882** .858** .712** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Correlations 

  X1.1 X1.2 X1.3 KEPEMIMPINAN 

X1.1 Pearson Correlation 1 .493** .298 .764** 

Sig. (2-tailed)  .001 .062 .000 

N 40 40 40 40 

X1.2 Pearson Correlation .493** 1 .453** .835** 

Sig. (2-tailed) .001  .003 .000 

N 40 40 40 40 

X1.3 Pearson Correlation .298 .453** 1 .743** 

Sig. (2-tailed) .062 .003  .000 

N 40 40 40 40 

KEPEMIMPINAN Pearson Correlation .764** .835** .743** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

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

Correlations 

  X2.1 X2.2 X2.3 BUDAYA KERJA 

X2.1 Pearson Correlation 1 .347* .551** .802** 

Sig. (2-tailed)  .028 .000 .000 

N 40 40 40 40 

X2.2 Pearson Correlation .347* 1 .402* .738** 

Sig. (2-tailed) .028  .010 .000 
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N 40 40 40 40 

X2.3 Pearson Correlation .551** .402* 1 .826** 

Sig. (2-tailed) .000 .010  .000 

N 40 40 40 40 

BUDAYA KERJA Pearson Correlation .802** .738** .826** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

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

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

 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

 

Correlations 

  

X3.1 X3.2 X3.3 

SARANA 

PRASARANA 

PENDIDIKAN 

X3.1 Pearson Correlation 1 .357* .516** .829** 

Sig. (2-tailed)  .024 .001 .000 

N 40 40 40 40 

X3.2 Pearson Correlation .357* 1 .198 .694** 

Sig. (2-tailed) .024  .220 .000 

N 40 40 40 40 

X3.3 Pearson Correlation .516** .198 1 .744** 

Sig. (2-tailed) .001 .220  .000 

N 40 40 40 40 

SARANA PRASARANA 

PENDIDIKAN 

Pearson Correlation .829** .694** .744** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 40 40 40 40 

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

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

 
 
 

 



 

 

16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regression 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

 

Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 SARANA 

PRASARANA 

PENDIDIKAN, 

KEPEMIMPINAN, 

BUDAYA KERJAa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: KINERJA GURU 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .955a .912 .905 .38005 

a. Predictors: (Constant), SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, 

KEPEMIMPINAN, BUDAYA KERJA 

b. Dependent Variable: KINERJA GURU  

 

ANOVAb 
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Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 54.175 3 18.058 125.029 .000a 

Residual 5.200 36 .144   

Total 59.375 39    

a. Predictors: (Constant), SARANA PRASARANA PENDIDIKAN, KEPEMIMPINAN, BUDAYA KERJA 

b. Dependent Variable: KINERJA GURU    

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.737 .760  -.970 .339   

KEPEMIMPINAN .295 .111 .276 2.658 .012 .226 4.422 

BUDAYA KERJA .398 .133 .386 2.993 .005 .147 6.822 

SARANA PRASARANA 

PENDIDIKAN 
.383 .107 .348 3.581 .001 .257 3.884 

a. Dependent Variable: KINERJA GURU       

 

Charts 
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RELIABILITY 

  /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 
  /MODEL=ALPHA 

  /SUMMARY=TOTAL. 

 

Reliability 

 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 

 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.681 3 

 

 

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 8.9000 .708 .466 .623 

X1.2 8.7250 .615 .587 .459 

X1.3 8.9250 .738 .436 .660 

 
 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.697 3 

 

 

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 8.9500 .715 .536 .573 

X2.2 8.9750 .794 .425 .710 

X2.3 8.9250 .687 .581 .515 

 
 

 

 

 

 

 
 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.625 3 

 

 

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 8.8750 .574 .561 .331 

X3.2 8.8000 .728 .322 .680 

X3.3 9.0250 .692 .434 .526 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

[DataSet1] D:\TESIS 2021 BANTAENG\SALLAHU\TABULASI DATA.sav 
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Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 40 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 40 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.753 3 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Y.1 9.1250 .676 .708 .516 

Y.2 9.1000 .708 .657 .580 

Y.3 9.0250 .897 .404 .858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TABEL DISTRIBUSI F,T,R 

a. Tabel Distribusi F 
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b. Tabel Distribusi t 
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c. Tabel Distribusi R  
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