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ABSTRAK 

 

Aminah. 2020. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kepuasan Kerja Guru dan 

Kelengkapan Sarana Prasarana Sekolah terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Polman, dibimbing oleh Muhammad Idris dan Muhammad Hidayat. 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana 

sekolah secara parsial dan simultan terhadap kinerja guru pada Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Polman (2) variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja guru 

pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

Pendekatan penelitian adalah pendekatan survei yang dilaksanakan pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. Waktu penelitian adalah bulan Oktober sampai 

November 2019. Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman, sebanyak 40 orang. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) 

yaitu semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang. Analisis data yang digunakan adalah 

Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana 

prasarana sekolah secara parsial dan simultan terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman (2) variabel kepemimpinan kepala sekolah yang paling 

dominan berpengaruh terhadap kinerja guru pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Polman. 

 

Kata kunci: kepemimpinan, kepuasan kerja, sarana prasarana dan kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Aminah. 2020. The Effect of Principal Leadership, Teacher Job Satisfaction and 

Completeness of School Infrastructure on Teacher Performance at Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman, supervised by Muhammad Idris and Muhammad Hidayat. 

This study aims to determine and analyze (1) the effect of principal leadership, 

teacher job satisfaction and completeness of school infrastructure partially and 

simultaneously on teacher performance at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman (2) 

the most dominant variables affect teacher performance at Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri. 1 Polman. 

The research approach is a survey approach which was carried out at 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. The time of the study was from October to 

November 2019. This study used a survey method. The population in this study were 

all teachers of Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman, as many as 40 people. Sampling 

in this study used a saturated sampling technique (census), that is, all of the population 

in this study were sampled. The sample used in this study were 40 people. Analysis of 

the data used is Multiple Regression Analysis (Multiple Regression Analysis). 

The results show that (1) there is a positive and significant influence on the 

principal's leadership, teacher job satisfaction and the completeness of school 

infrastructure partially and simultaneously on the teacher's performance at Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman (2) the principal's leadership is the most dominant variable 

affects teacher performance at Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

 

Keywords: leadership, job satisfaction, infrastructure and performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang  

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan, masalah yang 

sangat menarik untuk dikaji dan diungkap adalah masalah tentang pendidikan karena 

pendidikan pada dasarnya kita berbicara pada aspek sumber daya manusia 

pendidikan itu sendiri terdefenisikan sebagai proses memanusiakan manusia. 

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.  

Pada prinsipnya sumber daya manusia selalu bergerak dan maju dan 

berkembang seiring dengan perputaran waktu. Sementara perkembangan kebutuhan 

terhadap sumber daya manusia yang berkualiats meningkat dengan pesatnya, namun 

ketersediaan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belum mampu 

mengimbanginya, sehingga terjadi jarak yang cukup antara kebutuhan dengan 

sumber daya manusia yang tersedia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu 

1 
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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). 

Banyak pengertian dan pemahaman tentang makna pendidikan itu sendiri 

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.  

Keberlangsungan pendidikan disekolah sangat ditunjang oleh kemampuan 

atas kepemimpinan kepala sekolah yang pada akhirnya mempengaruhi kepuasan 

kerja dan kinerja guru dilingkungan sekolah dukungan sarana dan prasarana sekolah 

menjadi hal penting untuk keberlangsungan proses belajar mengajar. 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 
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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. 

Kegiatan proses belajar menajar disekolah sangat ditunjang oleh kehadiran 

seorang guru yang cakap dan trampil dalam bidangnya kehadiran seorang guru 

sebagai faktor penting dalam memacu para siswa untuk bisa berprestasi sesuai 

kemampuan peserta didik oleh karena itu guru diharapkan menjadi tenaga-tenaga 

profesional yang hadir memberikan pencerahan dan pemaknaan bagi proses belajar 

mengajar 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). untuk menjadi yang seorang profesional maka seorang guru 
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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. 

Keberadaan kepala sekolah dan guru, siswa dan staf serta semua elemen-

elemen yang terlibat langsung proses belajar disekolah menjadi hal yang sangat 

strategis. 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. 

Beberapa fenomena aktual empirik yang tercermin dilingkungan sekolah 

khususnya pada madrasah iptidaiya khususnya polman masih menunjukkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah belum mencerminkan optimalisasi atas peran dan 

tugasnya sebagai penanggungjawab sekolah hal lain juga terlihat pada kesiapan guru 

yang belum sepenuhnya memiliki dan menggunakan RPP dengan baik. Pelaksanaan 

proses belajar mengajar yang masih lebbih banyak menggunakan metode ceramah 

untuk menyampaikan materi pelajaran keterampilan. Kecenderungan juga muncul 

poada belum maksimalnya guru didalam membimbing siswa contoh soal dikelas. 

Selain itu, guru tidak berniat menggunakan metode mengajar terbaru yang lebih 

memotivasi siswa untuk belajar mandiri dengan alasan sulit digunakan dan tidak 

cocok dengan materi pelajaran. 
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Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti mengambil judul Pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru, dan kelengkapan sarana 

prasarana sekolah terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman 

1.2.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana sekolah secara 

simultan terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana sekolah secara 

parsial terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman? 

3. Variabel manakah yang paling dominant berpengaruh terhadap kinerja mengajar 

guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana 

prasaana sekolah secara simultan terhadap kinerja mengajar guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana 
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prasaana sekolah secara parsial terhadap kinerja mengajar guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis variabel yang paling dominant berpengaruh 

terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

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

Kementerian Agama Kabupaten Polman 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 Madrasah tapi digunakan pada sekolah di 

Kabupaten Polman. 
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BAB II 

KAJIAN  PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Rambat Nursasongko dkk tahun 2017 Pengaruh Kepemimpinan 

Pembelajaran Kepala Sekolah Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru Di 

SMP Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan berkaitan 

dengan hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Dan temuan yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah : 1. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri se-Kecamatan Ulok 

Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Artinya makin baik kepemimpinan 

pembelajaran kepala sekolah, maka makin baik pula kinerja guru. 2. Kepuasan 

kerja guru berpengaruh signifikan tehadap kinerja guru SMP Negeri seKecamatan 

Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Artinya makin tinggi kepuasan kerja guru 

maka makin tinggi kinerja guru. 3. Kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah 

dan kepuasan kerja guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMP 

Negeri se-Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Artinya makin baik 

kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah dan kepuasan kerja guru maka makin 

baik pula kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan temuan 

penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dapat 

ditingkatkan dengan meningkatkan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah 

dan kepuasan kerja guru. stianto (2012), melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Motivasi, kepuasan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai” 

7 
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(Studi Kasus di Lingkungan Pegawai Kantor PDAM Kota Surakarta). Jumlah 

populasi sebagai responden sebanyak 365 orang pegawai, sampel penelitian 

ditetapkan 120 orang pegawai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

eksplanatory (penjelasan) karena bermaksud untuk menjelaskan variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Model analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda (multiple linier regression). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yakni motivasi, 

kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja secara serempak berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara parsial masing-masing variabel 

motivasi, kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja terbukti berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja pegawai.  

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. Hasil pengujian hipotesis dengan analisis 

deskriptif dan analisis jalur menunjukkan bahwa: 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, dan ada 

korelasi yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dengan peran serta orang tua pada SD Negeri di kecamatan Lowokwaru Malang. 

Suryani Dewi pratiwi tahun 2013, Pengaruh Motivasi Kerja, Kepuasan Kerja, 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Menurut Persepsi Guru, dan Iklim Sekolah terhadap 
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Kinerja Guru Ekonomi SMP Negeri di Kabupaten Wonogiri  maka dapat 

disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja guru, 

(2) terdapat pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja guru, (3) terdapat 

pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru terhadap kinerja 

guru, (4) terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja guru, dan (5) terdapat 

pengaruh dari motivasi kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan kepala sekolah menurut 

persepsi guru dan iklim sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru ekonomi 

SMP Negeri di Kabupaten Wonogiri 

Thamrin Abdullah Tahun 2013, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru Smp Negeri Penelitian dilakukan 

bertujuan untuk mengetahui hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja dengan Kepuasan Kerja Guru, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. 

Terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan Kepuasan Kerja Guru. Kekuatan hubungan antara Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan Kerja Guru (Y) ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi ry1 = 0,517 dan koefisien determinasi r2 y1 = 0,275 artinya bahwa 

Kepemimpinan Kepala Sekolah memberikan kontribusi sebesar 27,5 % terhadap 

Kepuasan Kerja Guru. Hubungan fungsional antara Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dengan Kepuasan Kerja Guru ditunjukkan oleh persamaan regresi Ŷ = 54,451 + 

0,606 X1 yang berarti setiap kenaikan satu satuan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

diprediksi dapat meningkatkan Kepuasan Kerja Guru sebesar 0,606 satuan dengan 

konstanta 54,451 . 2. Terdapat hubungan positif dan sangat signifikan antara 

Motivasi Kerja Guru dengan Kepuasan Kerja Guru. Kekuatan hubungan antara 
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Motivasi Kerja Guru (X2) dengan Kepuasans Kerja Guru (Y) ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi ry2 = 0,567 dan koefisien determinasi r2 y2 = 0,321 artinya bahwa 

Motivasi Kerja Guru memberikan kontribusi sebesar 56,7 % terhadap Kepuasan 

Kerja Guru. Hubungan fungsional antara Motivasi Kerja Guru dengan Kepuasan 

Kerja Guru ditunjukkan oleh persamaan regresi Ŷ = 45,155 + 0,679 X2, yang berarti 

setiap kenaikan satu satuan Motivasi Kerja Guru diprediksi dapat meningkatkan 

kepuasan Kerja Guru sebesar. 

2.2.  Konsep Kinerja 

 Kinerja menunjuk pengertian sebagai prilaku merupakan seperangkat prilaku 

yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. 

Kinerja merupakan sinonim dengan prilaku. Kinerja adalah sesuatu secara aktual 

orang kerjakan dan dapat di observasi kinerja menurutkan chambell 1993 mencakup 

tindakan-tindakan dan prilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan 

konsekuensi atau hasil tindakan melainkan tindakan itu sendiri. 

 Pengukuran kinerja dapat terlihat pada aspek produktivitas yang merupakan 

kemampuan dalam menghasilkan produk barang dan jasa aspek kualitas yang 

merupakan proses produksi yang dihasilkan dan memenuhi standar kualitas. Aspek 

ketepatan waktu yang diperlukan dalam menghasilkan produk barang dan jasa. 

Penggunaan sumber daya dan biaya-biaya yang diperlukan 

2.2.1.  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 
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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). 
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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 adalahtokoh 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 denganmasyarakat”.  

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 
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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. 

2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Guru  

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 
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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 
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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) menyebutkanada 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, 
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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.  

2.2.3. Dimensi Kinerja Mengajar Guru  

Kinerja memiliki banyak dimensi, yang masing-masing mempunyai arti 

penting sendiri-sendiri. Dimensi yang satu tidak lebih penting dari dimensi yang 

lainnya. Maka dalam proses pengukuran kinerja sebaiknya semua dimensi itu diukur 

dan diberlakukan sama. Meskipun dimensi kerja dari satu pekerjaan ke pekerjaan 

yang lain bisa berbeda-beda dan tergantung dari uraian pekerjaannya (job 

description) masing-masing, akan tetapi masih dapat ditentukan dimensi-dimensi 

umumnya. Antara lain disebutkan T.R Mitchell (Rohmah, 2013: 62) bahwa kinerja 

mempunyai lima dimensi, yaitu: Quality of Work (kualitas kerja), Promptness 
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(ketepatan kerja), Initiative (inisiatif), Capability (kemampuan) dan Communication 

(komunikasi).  

Hasibuan (Rohmah, 2013: 62) menyebutkan tidak kurang sebelas dimensi 

kinerja yang biasa dinilai, yaitu: kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, 

kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan dan 

tanggung jawab.  

Dalam kegiatan proses belajar mengajar, dimensi kinerja mengajar guru 

berkaitan dengan aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, 

dan penilaian. Sebagai perencana, guru hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan 

para siswa sebagai subjek belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran, 

dan menetapkan strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan tujuan yang 

telah dirumuskan. Sebagai pengimplementasi rencana pengajaran yang telah disusun, 

guru hendaknya mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada dan berusaha 

“memoles” setiap situasi yang muncul menjadi situasi yang memungkinkan 

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Pada saat melaksanakan kegiatan 

evaluasi, guru harus dapat menetapkan prosedur dan teknik evaluasi yang tepat. Jika 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kegiatan perencanaan belum 

tercapai, maka guru harus meninjau kembali serta rencana implementasinya dengan 

maksud untuk melakukan perbaikan.  

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 
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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.  

Berdasarkan uraian di atas, dimensi kinerja guru yang akan dijadikan kajian 

dalam penelitian ini meliputi kinerja guru dalam mengajar yaitu:  

(1) merencanakan pembelajaran,  

(2) melaksanakan pembelajaran, dan  

(3) mengevaluasi pembelajaran.  

2.3.  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.3.1.  Pengertian Kepemimpinan  

Para ahli biasanya mendifinisikan kepemimpinan menurut pandangan pribadi 

mereka, serta aspek-aspek fenomena dari kepentingan yang paling baik bagi para 
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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.  
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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 
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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. di dalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau 

lebih;  

2. di 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:  
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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. 

2.3.2. Teori Kepemimpinan 

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.  
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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; 
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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 prilaku (Wahjosumidjo, 2015: 23), para 

ahli mengembangkan teori kepemimpinan perilaku kedalam berbagai macam 

klasifikasi, yaitu: 

a. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 
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 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.  

f). memperkuat relasi yang positif dengan pemerintah ataupun masyarakat setempat.  
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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 

 d). 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). 
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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.  

2.3.3. Perilaku Kepemimpinan  

Perilaku kepemimpinan merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang 

pemimpin dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. 

Komarudin (2014: 27) mengungkapkan bahwa kepemimpinan bertugas untuk 

“membuat keputusan, menetapkan sasaran, memilih dan mengembangkan personalia, 

mengadakan komunikasi, memberikan motivasi, dan mengawasi pelaksanaan 

manajemen”. Hasibuan (200: 205) mengemukakan bahwa perilaku kepemimpinan 

dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan meliputi aktivitas berikut :  

1. Mengambil keputusan 

2. Mengembangkan imajinasi 

3. Mengembangkan kesetiaan pengikutnya  

4. Pemrakarsa , penggiatan dan pengendalian rencana  

5. Pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para pengikutnya  
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6. Memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya  

7. Melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan 

8. Memberikan tanda penghargaan 

9. Mendelegasikan wewenang kepada bawahan 

Yukl Gary (2013: 58) mengidentifikasikan empat belas perilaku 

kepemimpinan yang dikenal dengan taksonomi manajerial sebagai berikut: 

a. Merencanakan dan mengorganisasi (Planning and Organizing) 

b. Pemecahan masalah (Problem Solving) 

c. Menjelaskan peran dan sasaran (Clarifying Roles and Objektives) 

d. Memberikan informasi (Informing) 

e. Memantau (Monitoring)  

f. Memotivasi dan memberi Inspirasi (Motivating and Inspiring) 

g. Berkonsultasi (Consulting) 

h. Mendelegasikan (Delegating) 

i. Memberi dukungan (Supporting) 

j. Mengembangkan dan membimbing (Developing and Mentoring) 

k. Mengelola konflik dan membangun tim  (Managing and TeamBuilding) 

l. Membangun jaringan kerja (Networking) 

m. Pengakuan (Reconizing) 

n. Memberi imbalan (Rewarding)  

2.3.4.  Kepala Sekolah  

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah (Wahjosumidjo, 

2015: 81). Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan 
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sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan 

peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk 

memimpin sekolah. Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.  

Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa “keberhasilan sekolah 

adalah keberhasilan kepala sekolah …”. Beberapa di antara kepala sekolah 

dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa, 

kepala sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan 

mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka. 

Berdasarkan rumusan hasil studi diatas menunjukkan betapa penting peranan 

kepala sekolah dalam menggerakan kehidupan sekolah mencapai tujuan. Ada dua hal 

yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut yaitu sebagai berikut. 

1.  Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan 

penggerak kehidupan sekolah.  

2.  Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi keberhasilan 

sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa.  

Sesuai dengan ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan 

unik, tugas dan fungsi kepala sekolah seharusnya dilihat dari berbagai sudut 

pandang. Dari sisi tertentu kepala sekolah dapat dipandang sebagai pejabat formal, 

sedang dari sisi lain seorang kepala sekolah dapat berperan sebagai manajer, sebagai 

pemimpin, sebagai pendidik dan yang tidak kalah penting seorang kepala sekolah 

juga berperan sebagai staf.  
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Ada dua buah kata kunci yang dapat dipakai sebagai landasan untuk 

memahami lebih jauh tugas dan fungsi kepala sekolah. Kedua kata tersebut adalah 

‘kepala’ dan ‘sekolah’. Kata ‘kepala’ dapat diartikan ‘ketua’ atau ‘pemimpin’ dalam 

suatu organisasi atau lembaga. Sedang ’sekolah’ adalah sebuah lembaga dimana 

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. 

Wahjosumidjo (2015: 83) secara sederhana mendefinisikan kepala sekolah 

sebagai berikut: Seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.  

Kata ‘memimpin’ dari rumusan tersebut mengandung makna luas, yaitu 

kemampuan untuk menggerakan segala sumber yang ada pada suatu sekolah 

sehingga dapat didaya gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam praktek organisasi kata memimpin, mengandung konotasi 

menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan 

teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya.  

Betapa banyak variabel arti yang terkandung dalam kata memimpin 

memberikan indikasi betapa luas tugas, sebagai seorang pemimpin suatu organisasi 

yang bersifat kompleks dan unik. Didalam lingkungan organisasi, kepemimpinan 

terjadi melalui dua bentuk, yaitu: kepemimpinan formal (formal leadership) dan 

kepemimpinan informal (informal leadership). Kepemimpinan formal terjadi apabila 

dilingkungan organisasi jabatan otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh 

orang-orang yang ditunjuk atau dipilih melalui proses seleksi. Sedang kepemimpinan 
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informal terjadi, di mana kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi diisi oleh 

orang-orang yang muncul dan berpengaruh terhadap orang lain karena kecakapan 

khusus atau berbagai sumber yang dimilikinya dirasakan mampu memecahkan 

persoalan organisasi serta memenuhi kebutuhan dari anggota organisasi yang 

bersangkutan.  

Berdasarkan rumusan tersebut, pengertian orang-orang yang ditunjuk atau 

dipilih melalui proses, berarti bahwa untuk mengisi jabatan kepemimpinan formal 

harus dilaksanakan melalui proses yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu yang 

menjadi bahan pertimbangan, seperti: latar belakang pengalaman atau pendidikan, 

pangkat, usia dan integritas atau harga diri. Dalam kepemimpinan formal dengan 

jelas dapat pula dilihat tugas dan tanggung jawab, masa jabatan, pembinaan karier 

dan sebagainya.  

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan 

diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, 

usia, pangkat, dan integritas.  

Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab 

pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan 

yang berlaku. Secara sistem jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau pemimpin 

formal dapat diuaraikan melalui berbagai pendekatan: pengangkatan, pembinaan, dan 

tanggung jawab. 
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Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan 

(responsible and accountable). Sesuai dengan penjelasan dari Stoner 

(Wahjosumidjo, 2015: 97) menjelaskan sebagai berikut : Keberhasilan dan kegagalan 

bawahan adalah suatu pencerminan langsung keberhasilan atau kegagalan seorang 

pemimipin. Dengan demikian kepala sekolah bertanggung jawab atas segala tindakan 

yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf 

dan orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.  

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga 

kependidikan di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya 

mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan 

(guru dan non guru) secara pribadi. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk 

mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, 

daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan kondite 

tenaga kependidikan untuk membantu kelancaran pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya.  

Sesuai dengan uraian ini Mulyasa (2012: 158) berpendapat : Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, jajaran pimpinan pada dinas pendidikan 

termasuk kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan masing-masing, yang sangat 

mempengaruhi para kinerja tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya masing-

masing. Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, 

karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak 

ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. 
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Banyak hasil-hasil studi yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang 

terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan 

produktivitas organisasi dan efektivitas organisasi. Sustermeister (2015: 159) 

mengemukakan ada beberapa faktor determinan terhadap produktivitas kerja antara 

lain leadership climate, type of leadership, leaders, dari 33 faktor lain yang 

berpengaruh. Sagir (Mulyasa, 2012: 159) mengemukakan enam faktor yang turut 

menentukan tingkat produktivitas yaitu: pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, 

derajat kesehatan, dan tingkat upah minimal. Dari keenam faktor tersebut yang 

mendukung produktivitas tenaga kependidikan, secara eksplisit dalam iklim kerja 

diuraikan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah.  

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja tenaga kependidikan di 

sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan, dan 

mewujudkan visi menjadi aksi (Mulyasa, 2012: 159).  

2.4.  Kepuasan kerja  

2.4.1.  Pengertian Kepuasan Kerja  

Kepuasan kerja merupakan sikap dalam diri seorang pegawai yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan merupakan kecenderungan perilaku pegawai dalam 

mengaplikasikan seluruh kemampuan kerja pegawai melalui sikap dan kondisi dalam 

bekerja demi mencapai tujuan akhir suatu organisasi untuk masa yang akan datang.  

Beberapa pakar menyatakan kepuasan kerja yaitu :  

1. Menurut Kuswadi (2012), menyatakan bahwa ”Kepuasan karyawan merupakan 

ukuran sampai seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi harapan karyawannya  
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2. Menurut pendapat Robbins (2010), bahwa ”kepuasan kerja adalah sikap umum 

individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan membutuhkan interaksi 

dengan rekan kerja dan pimpinan, mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan 

organisasi, memenuhi standart kinerja, dan hidup dengan suasana kerja yang 

ideal”.  

3. Menurut Fathoni (2010), kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dapat dicerminkan pada 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini akan membuat para pegawai 

termotivasi untuk bekerja dengan optimal yang pada akhirnya tujuan organisasi 

dapat terwujud dengan tingkat efisien dan aktifitas yang tinggi.  

4. Menurut Tiffin (1958) dalam Sutrisno (2014), menyatakan bahwa ”Kepuasan 

kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya 

sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan sesama rekan kerja”.  

Berdasarkan pendapat empat (4) pakar diatas maka saya mengatakan bahwa 

pada penelitian ini kepuasan kerja merupakan aktifitas pegawai yang berkaitan 

dengan enam indikator yang tertera pada operasional variabel penelitian yang 

dijadikan sumber atas dua belas quesioner yang diajukan dalam penelitian.  

2.4.2. Implementasi Kepuasan Kerja  

Seseorang cenderung bekerja dengan penuh semangat apabila kepuasan dapat 

diperolehnya dari pekerjaannya dan kepuasan kerja merupakan kunci pendorong 

moral, kedisiplinan dan prestasi kerja pegawai dalam mendukung terwujudnya tujuan 

perusahaan (Hasibuan, 2011).  
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Strauss dan Sayles(1963) dalam Handoko (2014), menyatakan bahwa: 

Kepuasan juga penting untuk diaktualisasikan sebab jika seseorang tidak 

memperoleh kepuasan kerja maka orang tersebut tidak akan mencapai kematangan 

psikologis yang akhirnya akan menjadi prestasi. Dalam keadaan seperti ini maka 

seseorang akan cepat lelah dan merasa bosan, memiliki standard kerja yang rendah, 

sering melamun, emosi tidak stabil, sering tidak masuk kerja, dan melakukan 

kesibukan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Tetapi jika seseorang mendapat kepuasan kerja biasanya memiliki tingkat 

disiplin dan kinerja yang lebih baik dan mampu berprestasi lebih baik. Oleh karena 

itu, kepuasan kerja memiliki arti penting baik bagi karyawan maupun organisasi, 

terutama karena menciptakan keadaan positif di dalam lingkungan kerja perusahaan.  

2.4.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

Menurut pendapat Hasibuan (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja adalah:  

1. Balas jasa yang adil dan layak.  

2. Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian.  

3. Berat ringannya pekerjaan.  

4. Suasana dan lingkungan pekerjaan.  

5. Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.  

6. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya.  

7. Sifat pekerjaan monoton atau tidak.  

Menurut Robbins (2010), kepuasan kerja dipengaruhi oleh: 1) Kerja yang 

secara mental menantang, 2) Ganjaran yang pantas, 3) Kondisi kerja yang 
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mendukung, 4) Rekan sekerja yang mendukung, dan 5) Kesesuaian kepribadian 

dengan pekerjaan.  

2.5. Kelengkapan Sarana Prasaana Sekolah 

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.  

2.5.1. Konsep Manajemen 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, 
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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, 
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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 
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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.  
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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:  

1. Prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar 

mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik keterampilan, 

dan ruang laboratorium.  

2. 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 
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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. Kelengkapan sarana prasaana sekolah 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.  

2.5.2. Tujuan Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan 

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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

 

3.1.  Kerangka Konseptual  

Robbins (2011: 3) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuanuntuk 

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.  

Setiap kepala sekolah mempunyai cara dan kemampuan kompetensi yang 

berbeda-beda dalam menjalankan kepemimpinannya. Perbedaan tersebut tergantung 

pada tingkat pendidikan, pemahaman terhadap bawahan, dan situasi serta kondisi 

yang dihadapinya. Pendekatan kepemimpinan yang berpusat pada budaya/situasi 

mencoba untuk mencocokkan perilaku kepemimpinan dengan tuntutan 

budaya/situasi dalam rangka peningkatan produktivitas sekolah.  

Kepemimpinan situasional yang menyarankan agar kepemimpinan sesuai 

dengan tingkat kematangan guru dan staf sekolah. Kepuasan 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 kepuasan kerja di dalamnya. Triguno (2010: 3) 

44 



 55 

mengemukakan bahwa kepuasan 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”.  

Menurut Robbins (2010), kepuasan kerja adalah perilaku individual terhadap 

pekerjaannya. Organisasi yang karyawannya mendapatkan kepuasan di tempat kerja 

maka cenderung lebih efektif dari pada organisasi yang karyawannya kurang 

mendapatkan kepuasan kerja. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan 

kerja adalah suatu respon yang menggambarkan perasaan dari individu terhadap 

pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah kombinasi dari kepuasan kognitif dan afektif 

individu dalam perusahaan. Kepuasan afektif didapatkan dari seluruh penilaian 

emosional yang positif dari pekerjaan karyawan. Kepuasan afektif ini difokuskan 

pada suasana hati mereka saat bekerja. Perasaan positif atau suasana hati yang positif 

mengindikasikan kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja kognitif adalah 

kepuasan yang didapatkan dari penilaian logis dan rasional terhadap kondisi, 

peluang, dan atau ”out come”.  

Kinerja mengajar guru dapat diartikan sebagai tampilan prestasi kerja guru 

yang ditunjukan atau hasil yang dicapai oleh guru atas pelaksanaan tugas profesional 

dan fungsinya dalam pembelajaran yang telah ditentukan pada kurun waktu tertentu. 

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).  
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Peningkatan kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan kepuasan kerja guru untuk lebih 

meningkatkan mutu luaran Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. Semakin kuat 

tingkat kepemimpinan kepala sekolah maka semakin tinggi kinerja mengajar guru, 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerja guru maka semakin tinggi pula kinerja 

mengajar guru. Jadi kinerja sangat menentukan mutu pendidikan/luaran pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini dapat dilihat sebagai berikut : 
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Keterangan : 

 

Garis lurus  Hubungan secara simultan  

Garis putus  Hubungan secara parsial 

 

Gambar 2.1 : Kerangka pikir penelitian  

3.2. Hipotesis  

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah serta kerangka pemikiran yang 

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

KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH (X1) 

 Tanggungjawab kepala 
Sekolah terhadap guru 

 Tanggungjawab Siswa 

 Tanggungjawab Staf 

 Tanggungjawab Orangtua 
(Wahjosumidjo, 2015} 

 

KEPUASAN KERJA (X2) 

 Balas Jasa yang adil 

 Penempatan yang tepat 

 Suasana lingkungan kerja 

 Peralatan yang menunjang 

 Sikap pimpinan 
(Hasibuan, 2011) 

 

KINERJA 
MENGAJAR GURU (Y) 

 Sikap Umum 
individu 

 Sikap Emosional 

 Moral kerja 

 Kedisiplinan 

 Prestasi Kerja 
(Fathoni, 2010) 

 

MANAJEMEN SARANA 
PRASARANA (X3) 

 Pendayagunaan sumber 
daya 

 Perangkat peralatan 

 Perangkat kelengkapan 
dasar 
(bavadal,2013) 
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1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, 

kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana sekolah secara simultan 

terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, 

kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana sekolah secara parsial 

terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman.  

3. Variabel manajemen sarana prasarana paling dominan berpengaruh terhadap 

kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

3.3. Definisi Operasional Variabel 

Beberapa konsep yang terdapat dalam penulisan ini perlu dijelaskan definisi 

operasionalnya sebagai berikut : 

a. Kepemimpinan kepala sekolah  

Kepemimpinan dalam penelitian ini diartikan sebagai tindakan-tindakan spesifik 

kepala sekolah dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja anggota 

kelompok. Gambaran variabel ini diperoleh berdasarkan skor angket persepsi 

guru mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Semakin tinggi skor seseorang, 

semakin tinggi tingkat persepsinya terhadap kepemimpinan kepala sekolah.  

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini diukur melalui dimensi: (1) 

membuat keputusan, (2) mempengaruhi dan mengarahkan bawahan, (3) memilih 

dan mengembangkan personil, (4) mengadakan komunikasi, dan (5) melakukan 

pengawasan (Yulk Gary, 2013: 60). 

b. Kepuasan kerja guru  
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Kepuasan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan emosional 

yang menyenangkan yang dirasakan seorang pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya secara optimal (Hasibuan, 2010)  Indikatornya yaitu : (1). 

Pemberian gaji/insentif, (2) Sikap karyawan terhadap pekerjaan, (3) Suasana 

lingkungan kerja yang mendukung, (4) Sikap pimpinan terhadap bawahan, dan 

(5)  Kerjasama dengan sesama rekan kerja.  

c. Kelengkapan sarana prasaana sekolah 

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 kelengkapan sarana prasaana 

sekolah 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 mengajar guru  

Kinerja mengajar guru dalam penelitian ini diartikan sebagai unjuk kerja guru 

dalam mengelola pembelajaran. Gambaran variabel ini diperoleh berdasarkan 

skor angket persepsi guru terhadap kinerjanya. Semakin tinggi skor seseorang, 

semakin tinggi tingkat persepsinya terhadap kinerja mengajar. Dimensi variabel 

ini meliputi: (1) merencanakan pembelajaran, (2) implementasi pembelajaran, 

dan (3) mengevaluasi pembelajaran (Nasution, 2013: 184-185). 
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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. 

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, jenis 

penelitian adalah gabungan kualitatif dan 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 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

Waktu penelitian selama 3 bulan yaitu bulan September 2019 sampai November 

2019. 
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4.3. Variabel Penelitian dan  Pengukuran  

4.3.1. Variabel Penelitian 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala 

sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana sekolah sebagai 

variabel bebas. Masing- masing variabel bebas tersebut diberi simbol X1, X2dan X3, 

sedangkan variabel terikat adalah kinerja mengajar guru Madrasah yang diberi 

simbol Y, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Kepemimpinan kepala sekolah  

X2 = Kepuasan kerja guru 

X3 = Kelengkapan sarana prasaana sekolah 

Y = Kinerja mengajar guru  

Gambar 4.1 : Skema desain penelitian 

 

 

X1 

X3 

Y 

rX1Y 

rX3Y 

R X1X2 X23 

X2 

rX2Y 
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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. 

4.4.   Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 

meliputi seluruh guru dan kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman berjumlah  

40 orang. Sampel ditentukan dengan teknik sampling jenuh (sensus), sehingga 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

4.5. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Observasi 

  Penelitian observasi sebagai metode primer dirancang untuk menjawab suatu 

pertanyaan yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis, dengan 
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menggunakan kendali-kendali yang tepat dan menyajikan perkiraan yang handal dan 

valid tentang apa yang terjadi. 

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, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasaana 

sekolah terhadap kinerja mengajar guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

4.6.  Teknik Analisis Data 

A. Uji Validitas 

Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan 

skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir setelah 

dikurangi dengan item yang diuji. Validitas akan dihitung dengan menggunakan total 

koefisien korelasi dengan taraf signifikan sebesar 0,05 (5%). Adapun rumus yang 

digunakan adalah : 

rpq = 
 ))()(()()(

)())((

22

yxxyyx

xyxy

sbsbrsbsb

sbsbr




 

dimana : 
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rxy = Momen tangkar yang baru 

rpq = Koefisien korelasi bagian total 

sbx = Simpangan baku skor faktor 

sby = Simpangan baku skor butir 

Perhitungan validitas data ini dioleh dengan program SPSS. Hasil 

perhitungan ditunjukkan pada nilai corrected item total correlation. Jika nilai 

corrected item total correlation > 0,3 maka item dinyatakan valid.   (Solimun, 2014). 

B. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2014 : 120), instrumen yang reliabel berarti instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan consistency 

dengan teknik Alpha Cronbach. 

Model pengukuran yang dimaksud adalah pemeriksaan mengenai reliabilitas 

dan validitas instrumen. Masrun (1979) menyatakan bahwa bilamana koefisien 

korelasi antara skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator lebih besar 

0,3 (r ≥ 0,3), maka instrumen tersebut dianggap valid. Sedangkan untuk memeriksa 

reliabilitas instrumen metode yang sering digunakan adalah koefisien alpha 

cronbach. Merujuk pada pendapat Malhotra (2014 : 81), suatu instrumen 

(keseluruhan indikator) dianggap sudah cukup reliabel bilamana α > 0,6. 

C. Regresi Liniear Berganda 

Rumus yang digunakan dari Sudjana (2011), adalah : 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 
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Dimana : 

 Y = Kinerja mengajar guru 

 X1  =  Kepemimpinan kepala sekolah 

 X2  =  Budaya verja guru 

 X3  =  Manajemen sarana prasaana 

 b0 = Konstanta 

 b1-3 = Koefisien regresi 

 e = Residual atau random error 

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, 

digunakan koefisien determinasi (R2) 

Adapun koefisien determinasi adalah : 

 R2 = 
SSTotal

SSR
 

dimana : 

 Jumlah kuadrat regresi = SS Total – SSE 

 Jumlah kuadrat total = SS Total = ∑ (Y - Y )2 

 Jumlah kuadrat total = SSE = ∑ (Y - Y)2 

4.7.   Uji Hipotesis 

A. Uji F 

Melakukan uji F tujuannya untuk menguji tingkat keberartian dari variabel 

bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Langkah-

langkahnya adalah : 
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 Menentukan Hipotesis 

H0 : b1-4 = 0, dimana artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) 

dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

Ha : b1-4 ≠ 0, dimana artinya ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari 

variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

 Menentukan level of significant (α) sebesar 5% dan menentukan nilai Ftabel 

dengan degree of freedom (df) sebesar (n-k-1) 

 Menentukan besarnya nilai F hitung dengan menggunakan rumus : 

F hitung = 
MSE

MSR
 = 

2S

MSR
 

dimana : MSR = Mean Squared Regression 

MSE = Mean Squared Residual 

 Membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel 

Jika Fhitung > ttabel maka H0 ditolak dan menerima Ha 

Jika Fhitung < ttabel maka H0 diterima dan menolak Ha 

B. Uji t 

Melakukan uji t, dimana tujuannya untuk menguji tingkat keberartian 

pengaruh variabel bebas secara parsial. Langkah yang ditempuh, yaitu : 

 Menentukan Hipotesis 

H0 : b1-4 = 0, dimana artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). 

Ha : b1-4 ≠ 0, dimana artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas 

(independen) terhadap variabel terikat (dependen). 
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 Menentukan level of significant (α) sebesar 5% dan menentukan nilai t dengan 

degree of freedom (df) sebesar (n-k-1) 

 Menentukan besarnya nilai t hitung dengan menggunakan rumus : 

t hitung = 
sb

bk
 

dimana : bk = koefisien regresi variabel b1-4 

sb = standar deviasi dari estimasi b1-4 

 Membandingkan nilai thitung dan ttabel 

Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan menerima Ha 

Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan menolak Ha 

C. Uji β 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) 

dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. 

4.8.  Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2012), mengatakan bahwa penggunaan analisis dengan 

persamaan regresi linear berganda dari beberapa variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya menuntut adanya beberapa asumsi klasik agar diperkirakan tidak bias. 

Adapun asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam uji asumsi klasik adalah : 

A. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2012). Model regresi yang 



 68 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang signifikan 

mempengaruhi variabel terikat, dimana rumus statistik dari koefisien korelasi 

antara X2 dan X3 yaitu : 

X2i = 23 + 23 X3i + U(1.2)i 

 23 = 
2

3

32

x

xx
  

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas 

ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya multikolinieritas yang sangat 

tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolinieritas. 

Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel bebas. 

c. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari 1) nilai tolerance dan lawannya.,   2) 

Variance Inflation Factor (VIF) kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel bebas menunjadi variabel terikat dan digres terhadap 

variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang 
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terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = I/tolerance) 

dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum 

dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Setiap 

peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat dia tolerir. 

Sebagai misal nilai tolerance 0,10 sama dengan tingkat multikolinieritas 0,95. 

walaupun multikolinieritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi 

kita masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel bebas mana sajakah yang 

saling berkorelasi uji autokorelasi. 

B. Uji Autokorelasi 

Dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi diantara data-data pengamatan 

atau dengan kata lain munculnya satu dara sebelumnya. Maka dalam penelitian ini 

untuk mengetahui apakah ada autokorelasi atau tidak terjadi akan digunakan Durbin 

Watson (DW) dengan d1 dan du yang ada di dalam tabel. 

 Apabila (4-DW) > 0, maka Ho diterima, jadi artinya tidak terjadi autokorelasi 

pada model. 

 Apabila (4-DW) < d1, maka Ho ditolak, jadi artinya terdapat autokorelasi pada 

model. 

 Apabila d1 < (4-DW) < du, maka uji coba ini hasilnya tidak konklusif, sehingga 

tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak dalam model 

tersebut. 
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C. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah variabel pengganggu 

dalam persamaan regresi mempunyai varian yang sama atau tidak. 

Heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat ketidaksamaan data, terlalu bervariasinya 

nilai data yang diteliti. Salah satu cara untuk mengetahui terjadinya 

heteroskedastisitas ini dengan menggunakan uji korelasi Rank Sperman. Dengan 

metode ini maka gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh tingginya rex 

masing-masing variabel independensi (mendekati 1). 

Diagnosis adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam suatu regresi 

dapat dilakukan dengan melakukan pengujian : 

a. Uji Korelasi ”Rank Spearman” (RS Test) 

Pengujian ini menggunakan distribusi t dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan t tabel. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel maka pengujian menolak 

hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas pada 

model regresi. Artinya, model tersebut mengandung heteroskedastisitas. 

b. Uji Glesjer (G Test) 

Uji Glesjer dilakukan untuk membuat model regresi yang melibatkan nilai 

absolut residual, sebagai variabel independen terhadap semua variabel 

independen. Jika semua variabel indipenden signifikan secara statistik, maka 

dalam model terdapat heteroskedastisitas. 

c. Uji Park (P test) 

Uji Park dilakukan dengan membuat model regresi yang melibatkan nilai 

logaritma residual kwadrat, sebagai variabel dependen, terhadap semua variabel 
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independen. Jika semua variabel independen signifikan secara statistik, maka 

dalam model terdapat heteroskedastisitas. 

Asumsi heteroskedastisitas berkaitan dengan faktor-faktor gangguan dimana 

distribusi probabilitas gangguan dianggap tetap sama untuk seluruh pengamatan-

pengamatan atas X; yaitu varian setiap Ui adalah sama untuk seluruh nilai-nilai 

variabel bebas (Sumodiningrat, 2013 : 261). Secara simbolis adalah sebagai berikut : 

Var (Ui) =     2ii UEUE  =  2

iUE  = u
2, merupakan suatu nilai konstan. 

Homogenitas varian (atau varian konstan) ini dikenal sebagai homoskedastisitas. Jika 

seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak 

konstan, kondisi varian nir-konstan atau varian nir-homogen ini disebut 

heteroskedastisitas. Jadi, U adalah heteroskedastisitas bila : 

Var (Ui) ≠ u
2 (suatu nilai konstan) , tapi u

2 (suatu nilai yang bervariasi) 

D. Uji Normalitas 

Cara untuk menentukan normalitas dapat dilakukan dengan melihat 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Selain itu metode yang lebih handal adalah dengan 

melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. 
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BAB  V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sejarah Singkat 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar atau dikenal dengan 

nama MIN Sepabatu merupakan Madrasah Ibtidaiyah pertama yang didirikan 

di kabupaten Polewali Mandar.Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali 

Mandar didirikan pada tanggal 5 mei 1953. Yang sebelumnya berstatus 

Sekolah Madrasah Swasta, dan pada tahun 1990 menjadi filial pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Simullu Kabupaten Majene. Tepat tanggal 20 oktober 

1993. Madrasah Ibtidaiyah Sepabatu di negerikan dengan Nomor SK. 224 

Tahun 1993 oleh menteri Agama Republik Indonesia. Seiring dengan 

perkembangan zaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar 

senantiasa berbenah, terutama standar operasional pendidikan sehingga saat 

ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar telah mendapatkan 

akreditasi A. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar atau dikenal dengan 

nama MIN Sepabatu merupakan Madrasah Ibtidaiyah pertama yang didirikan 

di kabupaten Polewali Mandar.Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali 

Mandar didirikan pada tanggal 5 mei 1953. Yang sebelumnya berstatus 

Sekolah Madrasah Swasta, dan pada tahun 1990 menjadi filial pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Simullu Kabupaten Majene. Tepat tanggal 20 oktober 1993. 

Madrasah Ibtidaiyah Sepabatu di negerikan dengan Nomor SK. 224 Tahun 

1993 oleh menteri Agama Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan 

zaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar senantiasa berbenah, 

terutama standar operasional pendidikan sehingga saat ini Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar telah mendapatkan akreditasi A. 

62 
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1. Keadaan Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar atau dikenal dengan 

nama MIN Sepabatu merupakan Madrasah Ibtidaiyah pertama yang didirikan 

di kabupaten Polewali Mandar.Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali 

Mandar didirikan pada tanggal 5 mei 1953. Yang sebelumnya berstatus 

Sekolah Madrasah Swasta, dan pada tahun 1990 menjadi filial pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Simullu Kabupaten Majene. Tepat tanggal 20 oktober 

1993. Madrasah Ibtidaiyah Sepabatu di negerikan dengan Nomor SK. 224 

Tahun 1993 oleh menteri Agama Republik Indonesia.Seiring dengan 

perkembangan zaman Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar 

senantiasa berbenah, terutama standar operasional pendidikan sehingga saat 

ini Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar telah mendapatkan 

akreditasi A. 

2. Keadaan Madrasah 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polewali Mandar di kelilingi pagar 

sepanjang 350 meter, mempunyai bangunan yang pada umumnya dalam 

keadaan baik, berdiri di atas tanah milik Kementerian Agama RI. Jumlah 

ruang kelas sebanyak 12. Keadaan ini menunjang kegiatan proses belajar 

mengajar yang memadai yang didukung perpustakaan, mushallah dan ruang 

UKS. 

3. Pimpinan Madrasah yang pernah menjabat sejak awal berdirinya 

a. H. Muh Abduh Tahun 1953 s/d 1967 

b. Hj. Radah Tahun 1967 s/d 1995 

c. Hj. St. Hadidjah Badolo, S.Ag 1995 s/d 2005 

d. Muh. Hamsul, S.Ag 2005 s/d 2011 

e. Drs. Ibrahim Razak 2011 s/d 2017 

f. H. Muhammadong, S.Pd.I 2017 sampai sekarang 

4. Tujuan Program Kerja MIN 1 Polewali Mandar 

a. Terciptanya kinerja organisasi Madrasah yang kompak, variatif, inovatif, 

transparan dan akuntabel mencapai 95% 
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b. Terciptanya peningkatan pemahaman dan pengamalan mata pelajaran 

keagamaan, mencapai 85% pemahaman dan 95% praktek 

c. Tumbuhnya sikap moral dan profesionalisme guru/staf terhadap tugas-

tugasnya mencapai 95% 

d. Terbentuknya sikap kepemimpinan, perilaku dan moral peserta didik 

mencapai 85% 

e. Meningkatnya partisipasi masyarakat/komite terhadap pengembangan 

potensi Madrasah mencapai 85% 

 

 

5. Sasaran program kerja MIN 1 Polewali Mandar 

a. Untuk meningkatkan mutu Madrasah diharapkan para tammatan Madrasah 

menjadi insan yang terampil, cerdas dan unggul serta memiliki daya 

kompetitif, perlu menciptakan lingkungan madrasah yang kondusif, 

nyaman serta menyenangkan. 

b. Semakin tingginya kesadaran para peserta didik untuk senantiasa bersikap 

dan bertingkah laku yang baik serta berusaha mengurangi bentuk 

pelangggaran dan etika/moral, baik di lingkungan madrasah maupun di 

tengah-tengah masyarakat agar menjadi peserta didik yang hormat 

(mala’bi). 

c. Menjamin terlaksananya proses pendidikan yang efektif, efisien dan 

terukur melalui peningkatan profesionalisme dan kesadaran moral 

guru/staf terhadap tugasnya. 

A. Visi dan Misi Organisasi 

Visi : 

Terwujudnya insan yang berkualitas, berakhlak mulia, terampil, dan mandiri 

berdasarkan nilai agama dan nilai budaya 

Misi : 

1. Menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar yang lebih mengutamakan 

pendidikan agama dan keagamaan dengan tetap mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 
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2. Menjadikan warga sekolah (siswa, kepala sekolah, guru, dan komponen 

sekolah lainnya) sebagai masyarakat religius 

3. Membekali keterampilan dasar dan kecakapan hidup (life skill) sebagai bekal 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

4. Menyiapkan siswa (output) untuk dapat melanjutkan pendidikan kejenjang 

yang lebih tinggi 

B. Nilai Dasar Organisasi 

Untuk mencapai visi dan misi MIN 1 Polewali Mandar, maka Madrasah 

menerapkan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama: 

1. Integritas 

Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan 

benar. Integritas dimaknai sebuah konsep yang menunjukkan konsistensi 

antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan 

sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. 

2. Profesionalitas 

Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. 

Mencerminkan kompetensi dan keahlian. Pegawai yang profesional harus 

dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh proses dan hasil 

yang optimal. 

3. Inovasi 

Menyempurnakan yang sudah ada dan megkreasi hal baru yang lebih baik. 

Menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat, karena birokrat 

bukanlah mesin karenanya dituntut untuk berinovasi dan tidak lagi terjebak 

terhadap rutinitas. 

4. Tanggung Jawab 

Bekerja secara tuntas dan konsekuen. Aparatur Kementerian Agama harus 

mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kiprah mereka di Kementerian 

Agama itu harus dipertanggungjawabkan, inilah cara kita untuk selalu 

membentengi diri kita untuk selalu on the track dalam mengemban 

kepercayaan dan menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. 

5. Keteladanan 



 76 

Menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Mengajak kita menyadari bahwa 

sebagai aparatur Kementerian Agama harus teladan di lingkungan masing-

masing. 

B.  Manajemen Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah 

Diantara upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah adalah pembenahan 

manajemen Sekolah, sebab tingkat kemajuan suatu lembaga pendidikan sangat 

ditentukan oleh sejauh mana tingkat kemajuan manajemen dan administrasi 

pendidikannya. Dalam konteks pengembangan manajemen penyelenggara 

pendidikan harus selalu di dasarkan pada beberapa aspek antara lain : Pertama : Visi 

dan karakteristik manajemen Sekolah yang meliputi efisien dan efektif, Transparansi 

dan Demokratis, peningkatan kualitas, dedikatif suatu bermoral dan beretika. Kedua : 

Kompetensi dan profesionalisme yang merupakan syarat utama keberhasilan seorang 

pemimpin dalam menjalankan tugas dan mengemban tanggung jawab. Seseorang 

dapat melaksanakan tugas secara profesional jika memiliki kompetensi tertentu 

sesuai bidang tugas yang dijalani. Terwujudnya kompetensi disebabkan oleh 

perpaduan kemampuan intelektual, pengetahuan dan skill yang terintegrasi dalam 

pribadi seseorang. Ketiga : Kepemimpinan yang memberikan deskripsi tentang orang 

dengan sejumlah peran dan kesan power sekaligus sebagai petinggi dalam suatu 

organisasi. Keempat : Kepemimpinan konstruktif yang beriorentasi pada upaya 

menciptakan kohesi keterlibatan seluruh komponen dengan merinci area kerja seperti 

: Membagi job, meningkatkan komitmen Sekolah untuk terus belajar dan tumbuh 

dalam keterampilan dan pengetahuan, memberikan peluang peran dan partisipasi 

yang leluasa bagi guru serta mendistribusikan penghargaan. Kelima : kompetensi 

dasar guru yang diperolehnya melalui pendidikan atau latihan. Keenam : kompetensi 
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dasar kepala sekolah untuk menjamin profesionalisme dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab mewujudkan sekolah unggul dan mandiri dan, ketujuh : 

Pengelolaan administrasi yang merupakan segenap proses penggerakan dan 

pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spritual maupun material yang ada 

kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan. 

Adapun tugas dan fungsi kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan 

administrasi sekolah adalah dijelaskan sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah  

a. Penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di sekolah, termasuk didalamnya 

penanggung jawab pelaksanaan administrasi sekolah. 

b. Kepala Sekolah mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan pendidikan, 

mengawasi dan mengevaluasi seluruh proses pendidikan di sekolah 

mencakup :  

1) Pengaturan proses belajar mengajar. 

2) Pengaturan administrasi kantor. 

3) Pengaturan administrasi siswa. 

4) Pengaturan administrasi pegawai. 

5) Pengaturan administrasi perlengkapan. 

6) Pengaturan administrasi BP/BK. 

7) Pengaturan hubungan dengan masyarakat. 

c. Agar tugas dan fungsi Kepala Sekolah dapat berjalan dan dapat mencapai 

sasaran perlu adanya jadwal kerja Kepala Sekolah yang mencakup :  

1) Kegiatan harian. 
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2) Kegiatan mingguan. 

3) Kegiatan bulanan. 

4) Kegiatan semesteran caturwulan. 

5) Kegiatan akhir tahun ajaran, dan  

6) Awal tahun ajaran. 

2. Wakil Kepala Sekolah  

a. Tugas Wakil Kepala Sekolah adalah membantu tugas Kepala Sekolah dan 

dalam hal tertentu mewakili Kepala Sekolah baik ke dalam maupun ke luar, 

bila Kepala Sekolah berhalangan. 

b. Jumlah Wakil Kepala Sekolah 1 (satu) orang. Jumlah itu dapat ditambah 

tergantung dari beban kerja sesuai dengan jumlah kelompok belajar (kelas) 

dari sekolah tersebut/yang dikelolanya. 

3. Urusan-urusan 

Tiap Sekolah mengenal 5 urusan yang dipegang oleh seorang penanggung jawab 

urusan (termasuk Urusan Administrasi). 

a. Urusan Administrasi  

1) Ditangani oleh tata usaha sekolah. 

2) Ruang lingkup pekerjaan adalah membantu Kepala Sekolah dalam 

menangani peraturan :  

a) Kepegawaian/personalia 

b) Peralatan pengajaran 

c) Pemeliharaan gedung dan perlengkapan sekolah serta perpustakaan 

sekolah, dan Keuangan. 
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b. Urusan Kurikulum 

1. Ditangani oleh seorang guru bidang studi yang dinilai lebih menguasai 

segi teknis edukatif. 

2. Ruang lingkup pekerjaan adalah membantu Kepala Sekolah dalam 

pengurusan kegiatan proses belajar mengajar baik intrakurikuler, 

kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan pengembangan kompetensi 

guru melalui supervisi atau latihan dan kerja.  

c. Urusan Kesiswaan  

1) Ditangani oleh guru BP/BK atau guru bidang studi. 

2) Ruang lingkup pekerjaan adalah membantu Kepala Sekolah dalam 

kegiatan :  

a. Pembinaan OSIS. 

b. Bimbingan penyuluhan/Bimbingan Karier (BP/BK). 

c. Penyusunan alat penilaian, dan  

d. Usaha kesehatan sekolah dan kesejahteraan. 

d. Sarana Prasarana  

1) Ditangani oleh guru BP/BK atau guru bidang studi. 

2) Ruang lingkup pekerjaan adalah membantu Kepala Sekolah dalam 

kegiatan :  

a. Mengatur pemanfaatan sarana prasarana. 

b. Merencanakan kebutuhan sarana prasarana serta program 

pengadaannya. 

c. Mengatur pembukuannya dan menyusun laporan. 
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e. Urusan Hubungan dengan Masyarakat  

1) Ditangani oleh guru bidang studi yang supel dan komunikatif. 

2) Ruang lingkup pekerjaan adalah membantu Kepala Sekolah dalam 

kegiatan :  

a) Menampung saran-saran/pendapat masyarakat  memajukan sekolah. 

b) Membantu mewujudkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang 

berhubungan dengan usaha dan kegiatan pengabdian masyarakat. 

4. Wali Kelas  

a. Ditangani oleh guru bidang studi atau guru BP. 

b. Tiap kelompok belajar/kelas ada satu wali kelas. 

c. Wali kelas bertugas dalam mengelola kelas baik teknis administratif atau 

teknis edukatif. 

d. Wali kelas dituntut banyak memberikan bahan masukan kepada guru BP bagi 

siswa yang ada dibawah asuhannya. 

5.1.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang responden 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebagaimana dimaksud dalam metode 

penelitian, maka diperoleh beberapa karakteristik-karakteristik secara umum yaitu 

bahwa dari 40 orang responden tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 27 orang atau 67,5 persen dan sisanya sebanyak 13 orang atau 

sekitar 32,5 persen yang berjenis kelamin perempuan. 

Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin 

tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 
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Tabel 5.1 : Sebaran responden menurut jenis kelamin 

 

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

Laki-Laki 

Perempuan 

27 

13 

67,5 

32,5 

 Total 40 100,0 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok 

umur yang ada pada guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

Tabel 5.2 : Sebaran responden menurut kelompok umur 

 

No Kelompok Umur Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

< 35 

35 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

> 50 

4 

7 

9 

15 

5 

10,0 

17,5 

22,5 

37,5 

12,5 

 Total 40 100,0 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak 

adalah antara umur 46 - 50 tahun dengan jumlah 15 orang responden atau 

sekitar 37,5 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya 

yaitu umur dibawah 35 tahun yang hanya berjumlah 4 orang atau 10,0 persen 

saja. Adapun dari pengelompokan responden menurut umur maka umur 

termuda adalah 24 tahun dan umur tertua adalah 55 tahun. Sebaran responden 

menurut masa kerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 5.3 : Sebaran responden menurut masa kerja 
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No Masa Kerja Jumlah Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

< 10 

10 – 15 

16 – 20 

21 – 25 

9 

4 

16 

11 

22,5 

10,0 

40,0 

27,5 

 Total 40 100,0 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Apabila dilihat dari masa kerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman 

maka guru yang paling lama masa kerjanya adalah 25 tahun, sedangkan masa 

kerja yang paling sedikit adalah 3 tahun. Dilihat dari distribusi responden 

menurut masa kerjanya maka masa kerjanya yang paling banyak jumlahnya 

yaitu 16 orang responden atau 40,00 persen adalah antara 16 sampai 20 

tahun. Adapun masa kerja yang paling sedikit jumlahnya yaitu hanya terdapat 

4 orang responden atau 10,00 persen saja adalah antara 10 sampai 15 tahun. 

Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden 

yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

5.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan melalui pengumpulan 

jawaban yang diperoleh dari responden maka diperoleh informasi kongkrit tentang 

variabel-variabel penelitian yang dimaksud terdiri atas: variabel terikat (kinerja guru) 

dan Variabel bebas (kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan 

kelengkapan sarana prasarana) 

1. Kepemimpinan kepala sekolah (X1) 
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 Gambaran distribusi frekuensi kepemimpinan kepala sekolah dapat diurai 

pada tabel berikut : 

Tabel 5.4. Distribusi frekuensi item-item variabel kepemimpinan kepala sekolah 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Kepala Sekolah memiliki 

integritas kepribadian yang kuat 

sebagai pemimpin  

0 0 0 0 25 62,5 10 25,0 5 12,5 

2. Kepala Sekolah mampu 

memimpin guru dan staf dalam 

rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secara optimal  

0 0 0 0 5 12,5 18 45,0 17 42,5 

3. Kepala Sekolah mampu 

mengelola guru dan staf dalam 

rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secara optimal  

0 0 0 0 23 32,5 14 35,0 13 32,5 

4. Kepala Sekolah mampu 

mengelola sarana dan prasarana 

sekolah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal  

0 0 0 0 9 22,5 17 42,5 14 35,0 

5. Kepala Sekolah mampu 

mengelola hubungan sekolah 

masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber 

belajar, dan pembiayaan 

sekolah  

0 0 0 0 5 12,5 24 60,0 11 27,5 

Sumber  :  Data Primer Diolah (Lampiran 3) 

Keterangan  :  Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = ragu-

ragu, Skor 4 = setuju, dan skor 5 = sangat setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.4, Kepala Sekolah memiliki integritas kepribadian yang 

kuat sebagai pemimpin dimana 12,5% responden menyatakan sangat setuju, 25,0% 

responden menyatakan setuju, kemudian 62,5% responden menjawab ragu-ragu, 

serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua berupa Kepala Sekolah mampu memimpin guru dan 

staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, dimana 



 84 

42,5% responden menyatakan sangat setuju, 45,0% responden menyatakan setuju, 

kemudian 12,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga Kepala Sekolah mampu mengelola guru dan staf 

dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, dimana 32,5% 

responden menyatakan sangat setuju, 35,0% responden menyatakan setuju, kemudian 

32,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat yaitu Kepala Sekolah mampu mengelola sarana 

dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, dimana 35,0% 

responden menyatakan sangat setuju, 42,5% responden menyatakan setuju, kemudian 

22,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima berupa Kepala Sekolah mampu mengelola 

hubungan sekolah masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, 

dan pembiayaan sekolah, dimana 27,5% responden menyatakan sangat setuju, 60,0% 

responden menyatakan setuju, kemudian 12,5% responden menjawab ragu-ragu, 

serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

2. Kepuasan kerja guru (X2) 

 Gambaran distribusi frekuensi kepuasan kerja guru dapat diurai pada tabel 

berikut : 

Tabel 5.5.  Distribusi frekuensi item-item variabel kepuasan kerja guru 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 
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1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Gaji/penghasilan yang diberikan 

oleh organisasi sesuai dengan 

kinerja guru 

0 0 0 0 5 12,5 24 60,0 11 27,5 

2. Sapaan atasan padaguru 

memberikan perasaan puas pada 

diri guru 

0 0 0 0 11 27,5 16 40,0 13 32,5 

3. Dengan senang hati guru akan 

membantu rekan sekerja yang 

membutuhkan bantuan  

0 0 0 0 7 17,5 19 47,5 14 35,0 

4. Pelatihan yang guru ikuti sangat 

didukung oleh sarana yang 

lengkap  

0 0 0 0 9 22,5 24 60,0 7 17,5 

5. Guru merasa nyaman bekerja 

disini karena banyaknya 

peluang untuk maju atau 

mengembangkan potensi  

0 0 0 0 3 7,5 19 47,5 18 45,0 

Sumber  :  Data Primer Diolah, 2019 

Keterangan  :  Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = 

Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.5., unsur item empiris pertama berupa Gaji/penghasilan 

yang diberikan oleh organisasi sesuai dengan kinerja guru, dimana 27,5% responden 

menyatakan sangat setuju, 60,0% responden menyatakan setuju, kemudian 12,5% 

responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak 

setuju. 

 Pada item empiris kedua berupa sapaan atasan padaguru memberikan 

perasaan puas pada diri guru, dimana 32,5% responden menyatakan sangat setuju, 

40,0% responden menyatakan setuju, kemudian 27,5% responden menjawab ragu-

ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga dengan senang hati guru akan membantu rekan 

sekerja yang membutuhkan bantuan dimana 35,0% responden menyatakan sangat 
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setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, kemudian 17,5% responden menjawab 

ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat berupa pelatihan yang guru ikuti sangat didukung 

oleh sarana yang lengkap, dimana 17,5% responden menyatakan sangat setuju, 

60,0% responden menyatakan setuju, kemudian 22,5% responden menjawab ragu-

ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima Guru merasa nyaman bekerja disini karena 

banyaknya peluang untuk maju atau mengembangkan potensi, dimana 45,0% 

responden menyatakan sangat setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, kemudian 

7,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

3. Kelengkapan sarana prasarana (X3) 

 Gambaran distribusi frekuensi kelengkapan sarana prasarana dapat diurai 

pada tabel berikut : 

 

 

Tabel 5.6.  Distribusi frekuensi item-item variabel kelengkapan sarana prasarana 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Sekolah merencanakan, 

mengidentifikasikan kebutuhan 

sarana dan prasarana 

pendidikan. 

0 0 0 0 13 32,5 18 45,0 9 22,5 

2. Perencanaan sarana prasarana 

sekolah menuangkannya dalam 

program. 

0 0 0 0 6 15,0 23 57,5 11 27,5 

3. Perencanaan sekolah 0 0 0 0 8 20,0 19 47,5 13 32,5 
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menetapkan prioritas kebutuhan 

sarana dan prasarana 

pendidikan 

4. Pengadaan sarana prasarana 

sekolah mengusulkannya pada 

dewan sekolah dan disesuaikan 

dengan kemampuan sekolah. 

0 0 0 0 5 12,5 25 62,5 10 25,0 

5. Distribusi penggunaan sarana 

prasarana secara optimal 

0 0 0 0 4 10,0 23 57,5 13 32,5 

Sumber  :  Data Primer Diolah, 2019 

Keterangan  :  Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = 

Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju 

 

 

 Berdasarkan Tabel 5.6., unsur item empiris Sekolah merencanakan, 

mengidentifikasikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dimana 22,5% 

responden menyatakan sangat setuju, 45,0% responden menyatakan setuju, kemudian 

32,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua, perencanaan sarana prasarana sekolah 

menuangkannya dalam program dimana 27,5% responden menyatakan sangat setuju, 

57,5% responden menyatakan setuju, kemudian 15,0% responden menjawab ragu-

ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga perencanaan sekolah menetapkan prioritas 

kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, dimana 32,5% responden menyatakan 

sangat setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, kemudian 220,0% responden 

menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris keempat berupa pengadaan sarana prasarana sekolah 

mengusulkannya pada dewan sekolah dan disesuaikan dengan kemampuan sekolah, 

dimana 25,0% responden menyatakan sangat setuju, 62,5% responden menyatakan 
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setuju, kemudian 12,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak 

setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima distribusi penggunaan sarana prasarana secara 

optimal, dimana 32,5% responden menyatakan sangat setuju, 57,5% responden 

menyatakan setuju, kemudian 10,0% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

4. Kinerja (Y) 

 Pada indikator kinerja dapat ditunjukkan sebagai berikut : 
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Tabel 5.7.  Distribusi frekuensi item-item variabel kinerja 

No Pernyataan Tingkat Jawaban Responden 

1 2 3 4 5 

F % F % F % F % F % 

1. Kurikulum dibuat atas dasar 

kebijakan sekolah  

0 0 0 0 4 10,0 26 65,0 10 25,0 

2. Semua siswa dapat memenuhi 

SKBM  

0 0 0 0 10 25,0 19 47,5 11 27,5 

3. Implementasi keterampilan 

dasar  

0 0 0 0 13 32,5 6 15,0 21 52,5 

4. Sekolah member akses yang 

sama kepada  

semua siswa  

0 0 0 0 14 35,0 9 22,5 17 42,5 

5. Standar penilaian disesuaikan 

dengan  

tingkat pemahaman peserta 

didik  

0 0 0 0 6 15,0 19 47,5 15 37,5 

Sumber  :  Data Primer Diolah, 2019 

Keterangan  :  Skor 1 = Sangat Tidak Setuju, Skor 2 = Tidak Setuju, Skor 3 = 

Ragu-ragu, Skor 4 = Setuju, dan Skor 5 = Sangat Setuju 

 

 Berdasarkan Tabel 5.8., unsur item empiris pertama berupa kurikulum dibuat 

atas dasar kebijakan sekolah, dimana 25,0% responden menyatakan sangat setuju, 

65,0% responden menyatakan setuju, kemudian 10,0% responden menjawab ragu-

ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kedua semua siswa dapat memenuhi SKBM, dimana 

27,5% responden menyatakan sangat setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, 

kemudian 25,0% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju 

dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris ketiga implementasi keterampilan dasar, dimana 52,5% 

responden menyatakan sangat setuju, 15,0% responden menyatakan setuju, kemudian 

32,5% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju. 



 90 

 Pada item empiris keempat sekolah memberi akses yang sama kepada semua 

siswa, dimana 42,5% responden menyatakan sangat setuju, 22,5% responden 

menyatakan setuju, kemudian 35,0% responden menjawab ragu-ragu, serta 0% 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 Pada item empiris kelima berupa standar penilaian disesuaikan dengan 

tingkat pemahaman peserta didik, dimana 37,5% responden menyatakan sangat 

setuju, 47,5% responden menyatakan setuju, kemudian 15,0% responden menjawab 

ragu-ragu, serta 0% menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. 

 

5.1.4.   Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor 

total dari masing-masing atribut, formulasi koefisien yang digunakan adalah Pearson 

Product Moment Test dengan program SPSS 20. seperti yang tampak pada Tabel 5.8. 

Menurut Sugiyono (2001 : 123), korelasi antara skor total item adalah merupakan 

interpretasi dengan mengkonsultasikan nilai r kritis. Jika r hitung lebih besar dari r 

kritis, maka instrumen dinyatakan valid. Dari uji validitas yang dilakukan terhadap 

skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam penelitian ini, 

maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan 

sahih atau valid, dengan nilai Corrected Item Total Correlation positif di atas angka 

0,312. 
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1. Tabel 5.8 : Hasil uji item variabel 

 

Variabel Item 
Korelasi 

Item Total 

R 

Kritis 
Keterangan 

 

Kinerja guru (Y) 

 

 

 

 

 

Variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) 

 

 

 

 

Variabel kepuasan kerja guru (X2) 

 

 

 

 

 

Variabel kelengkapan sarana 

prasarana (X3) 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

0,352 

0,399 

0,409 

0,556 

0,391 

 

0,551 

0,470 

0,451 

0,548 

0,544 

 

0,407 

0,556 

0,451 

0,415 

0,567 

 

0,543 

0,444 

0,555 

0,427 

0,495 

 

 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

0,312 

 

 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

 

Sumber: Data Diolah, 2019  

 

2. Uji Reliabilitas 

 Pengujian reliabilitas dengan internal concistency dilakukan dengan cara 

menguji instrumen hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini 

adalah konsistensi antara item-item dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar 
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item pertanyaan dalam suatu instrumen untuk mengukur variabel tertentu 

menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang bersangkutan. 

Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing variabel dapat dilihat pada 

Tabel 5.9. sebagai berikut : 

2. Tabel 5.9 : Uji reliabilitas masing-masing variabel 

 

Nama Variabel Koefisien Alpha Keterangan 

 

Kinerja guru (Y) 

Kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

Kepuasan kerja guru (X2) 

Kelengkapan sarana prasarana (X3) 

 

 

0,666 

0,729 

0,719 

0,879 

 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

Sumber: Data Diolah, 2019  

 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa koefisien reliabilitas dapat diterima 

dengan menggunakan reliabilitas Cronbach`s Alpha > 0,60 (Zeithaml Berry). Hasil 

pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan hasil lebih besar 

dari 60 % (> 60 %), maka pengukuran tersebut dapat diandalkan. 

5.1.5.  Uji Analisis Regresi Linear Berganda 

 Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaannya sebagai berikut : 

Y  =  b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

 Y = Kinerja guru 

 X1 = Kepemimpinan kepala sekolah 

 X2 = Kepuasan kerja guru 
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 X3 = Kelengkapan sarana prasarana 

 b0 = Konstanta 

 b1-3 = Koefisien regresi 

 e = Residual atau random error 

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS ver. 20 maka 

diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel yang meliputi 

kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana 

prasarana, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 5.10 : Hasil perhitungan regresi 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4.572 2.119  -2.158 .038   

X1 .465 .089 .491 5.191 .000 .481 2.080 

X2 .331 .106 .254 3.116 .004 .647 1.547 

X3 .442 .125 .321 3.537 .001 .523 1.913 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

 Berdasarkan hasil print out SPSS diperoleh koefisien dalam perhitungan 

regresi di atas, maka persamaan regresinya menjadi : 

Y  =  -4,572 + 0,465X1 + 0,331X2 + 0,442X3  

Persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 

1. Formulasi regresi linear berganda di atas diperoleh nilai konstanta sebesar -4,572 

mempunyai pengertian bahwa jika skor meliputi kepemimpinan kepala sekolah, 
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kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana nilainya tetap/konstan 

maka peningkatan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman 

mempunyai nilai sebesar -4,572. 

2. Nilai koefisien regresi kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 0,465 berarti 

ada pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 0,465 sehingga apabila skor 

kepemimpinan kepala sekolah naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan 

skor kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 0,465 poin. 

3. Nilai koefisien regresi kepuasan kerja guru (X2) sebesar 0,331 berarti ada 

pengaruh positif kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Polman sebesar 0,331 sehingga apabila skor kepuasan kerja guru naik 1 

poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Polman sebesar 0,331 poin. 

4. Nilai koefisien regresi kelengkapan sarana prasarana (X3) sebesar 0,442 berarti 

ada pengaruh positif kelengkapan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 0,442 sehingga apabila skor 

kelengkapan sarana prasarana naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan 

skor kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 0,442 poin. 

5.1.6.  Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dari persamaan regresi linear berganda di atas dibuktikan 

dengan menguji. 
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1. Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidak adanya gejala 

multikolinearitas dengan menggunakan besaran nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

yang diolah menggunakan alat bantu program analisa data SPSS ver. 20 dimana nilai 

VIF dari masing-masing variabel bebas mempunyai nilai diantara 1 (satu) sampai 

dengan 10 (sepuluh). Berdasarkan Tabel 5.11. dapat dijabarkan nilai VIF masing-

masing variabel sebagai berikut : 

Tabel 5.11 : Hasil uji multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4.572 2.119  -2.158 .038   

X1 .465 .089 .491 5.191 .000 .481 2.080 

X2 .331 .106 .254 3.116 .004 .647 1.547 

X3 .442 .125 .321 3.537 .001 .523 1.913 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

2. Heterokedastisitas 

Heterokedastisitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Suatu persamaa regresi dikatakan 

mempunyai heterokedastisitas apabila dalam hasil pengolahan data menggunakan 

SPSS ver. 20 tidak menggambarkan suatu pola yang sama dan membentuk suatu 
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garis lurus atau bisa dikatakan bersifat homokedastik. Dalam penelitian ini gambar 

grafik scatter plot dapat ditampakkan dalam gambar 5.1 

 
Sumber : Data Diolah, 2019 

Gambar 5.1 : Grafik scatter plot 

Dalam penampilan gambar grafik Scatter Plot menunjukkan pola penyebaran 

pada titik-titiknya dan tidak membentuk suatu pola tertentu sehingga dalam 

penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas. 

3. Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana variabel pengganggu pada 

periode yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan 

nilai Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini mendekati 2 

(dua) maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini tidak mengandung autokorelasi. 

Hasil dari penelitian ini dapat dilihat dari analisa pengolahan data menggunakan 
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SPSS ver. 20 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berjumlah 1,653 sehingga 

penelitian ini bisa dikatakan tidak mengandung autokorelasi. 

Tabel 5.12 : Hasil uji autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .919a .845 .832 .76682 1.653 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

4. Normalitas 

Untuk mengetahui hasil perhitungan bersifat normalitas dapat dilakukan 

dengan melihat gambar histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini terlihat 

bahwa untuk pengujian normalitas menunjukkan sifat normal dengan ditampilkannya 

diagram probability plot yang membentuk pola garis lurus seperti yang terlihat dalam 

Gambar 5.2 berikut ini : 
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Sumber : Data Diolah, 2019 

Gambar 5.2 : Uji normalitas 

5.1.7.  Pengujian Hipotesis 

 Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka dalam penelitian ini 

penulis menggunakan beberapa pengujian, yaitu : 

 Uji t (Pengujian secara parsial) 

 Uji F (Pengujian secara simultan) 

 Uji Beta (Pengujian secara dominan) 

 

Dengan dibantu menggunakan program analisa pengolahan data SPSS ver. 

20., yang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut : 
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1. Pengujian Secara Parsial (Uji-t) 

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini dapat 

dilihat dalam hasil analisa pengolahan data SPSS ver. 20 yang tertuang dalam Tabel 

5.13 berikut : 

Tabel 5.13 : Hasil uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4.572 2.119  -2.158 .038   

X1 .465 .089 .491 5.191 .000 .481 2.080 

X2 .331 .106 .254 3.116 .004 .647 1.547 

X3 .442 .125 .321 3.537 .001 .523 1.913 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman (Y) 

a) Merumuskan hipotesis 

 H0 : b1 = 0, artinya X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

atau tidak ada pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 
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 Ha : b1 ≠ 0, artinya X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau 

ada pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

b) Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 20 

diketahui bahwa nilai thitung variabel kepemimpinan kepala sekolah sebesar 

5,191 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

c) Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (n-1) = 39. yang ditentukan t tabel sebesar 2,024. 

d) Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar 5,191. lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variable kepemimpinan kepala sekolah signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Polman. 

2. Pengaruh kepuasan kerja guru (X2) terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Polman (Y) 

a) Merumuskan hipotesis 

 H0 : b2 = 0, artinya X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

atau tidak ada pengaruh variabel kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 
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 Ha : b2 ≠ 0, artinya X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau 

ada pengaruh variabel kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

b) Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 20 

diketahui bahwa nilai thitung variabel kepuasan kerja guru sebesar 3,116 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,004. 

c) Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (n-1) = 39 yang ditentukan t tabel sebesar 2,024. 

d) Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar 3,116 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variabel kepuasan kerja guru signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Polman. 

3. Pengaruh kelengkapan sarana prasarana (X3) terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman (Y) 

a) Merumuskan hipotesis 

 H0 : b3 = 0, artinya X3 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y 

atau tidak ada pengaruh variabel kelengkapan sarana prasarana terhadap 

kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 
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 Ha : b3 ≠ 0, artinya X3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau 

ada pengaruh variabel kelengkapan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

b) Menghitung nilai t test 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 20 

diketahui bahwa nilai thitung variabel kelengkapan sarana prasarana sebesar 

3,537 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001. 

c) Kriteria penerimaan 

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan α = 0,05 dengan derajat 

bebas (n-1) = 39 yang ditentukan t tabel sebesar 2,024. 

d) Membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel 

Oleh karena thitung sebesar 3,537 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variabel kelengkapan sarana prasarana signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Polman. 

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 20 

maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman dengan ringkasan 

sebagai berikut : 

 Variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) dengan nilai thitung 5,191 > t tabel 

2,024 

 Variabel kepuasan kerja guru (X2) dengan nilai thitung 3,116 > t tabel 2,024 
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 Variabel kelengkapan sarana prasarana (X3) dengan nilai thitung 3,537 > t tabel 

2,024 

2. Pengujian Secara Simultan (Uji-F) 

Uji F berfungsi untuk menguji variabel kepemimpinan kepala sekolah, 

kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana, apakah dari ketiga variabel 

yang diteliti mempengaruhi secara simultan terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. Analisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu 

program pengolahan data SPSS ver. 20 yang dapat dijelaskan dalam Tabel 5.14. 

berikut : 

Tabel 5.14 : Hasil uji F 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 115.606 3 38.535 65.535 .000b 

Residual 21.169 36 .588   

Total 136.775 39    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan SPSS ver. 20 yang dituangkan dalam tabel di 

atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut : 

a) Merumuskan Hipotesis 

H0 : bi = 0, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen (Y). 



 104 

Ha : bi ≠ 0, variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Y). 

 

b) Menghitung nilai Fhitung 

Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui Fhitung sebesar 65,535 dengan 

signifikan 0,000. 

c) Menentukan kriteria penerimaan 

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau 

dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan df (n-k-1) = 36 dan ditentukan 

nilai Ftabel = 2,87. 

d) Membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel 

Oleh karena nilai Fhitung sebesar 65,535, berarti variabel bebas/independen (X) 

yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan 

kelengkapan sarana prasarana secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman bisa dikatakan signifikan karena dari 

pengujian menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 65,535 lebih besar dari F tabel = 2,87 

atau bisa dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Pengujian Secara Dominan (Uji Beta) 

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang 

mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) 

dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini : 
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Tabel 5.15 : Hasil uji beta 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -4.572 2.119  -2.158 .038   

X1 .465 .089 .491 5.191 .000 .481 2.080 

X2 .331 .106 .254 3.116 .004 .647 1.547 

X3 .442 .125 .321 3.537 .001 .523 1.913 

a. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

 Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel 

yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan 

sarana prasarana maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja 

guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman adalah variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (X1). 

 Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square) dan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 5.16 : Hasil uji determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .919a .845 .832 .76682 1.653 

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

 

Sumber : Data Diolah, 2019 
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 Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,845 yang dapat diartikan 

bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, 

kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana mempunyai kontribusi 

terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 84,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 15,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

5.2.  Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Oleh karena thitung sebesar 5,191. lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variable kepemimpinan kepala sekolah signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

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 
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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 
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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’. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Sugiman (2011) melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja 

terhadap prestasi kerja pegawai Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten 

Purworejo”. Penelitian ini menggunakan metode survey, alat pengumpul data yang 

digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan metode sensus dengan responden 

sebanyak 38 orang. Analisis regresi berganda dilaksanakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian ini dan dilaksanakan dengan menggunakan komputer program SPSS 

for Windows. Dalam penelitian ini hipotesis yang menyatakan bahwa kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap prestasi kerja 

pegawai dapat diterima. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemimpinan, motivasi kerja, dan disiplin kerja bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi kerja pegawai dan variabel disiplin kerja mempunyai 

pengaruh yang paling besar terhadap prestasi kerja pegawai. Untuk mengikutkan 

prestasi kerja karyawan maka harus diperhatikan secara khusus disiplin kerja tanpa 

mengesampingkan kepemimpinan, motivasi kerja sehingga dapat mencapai prestasi 

yang optimal di lingkungan kerjanya. 
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2. Pengaruh Kepuasan Kerja Guru terhadap Kinerja Guru 

Oleh karena thitung sebesar 3,116 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variabel kepuasan kerja guru signifikan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

Kepuasan kerja merupakan sikap dalam diri seorang pegawai yang berkaitan 

dengan pekerjaan dan merupakan kecenderungan perilaku pegawai dalam 

mengaplikasikan seluruh kemampuan kerja pegawai melalui sikap dan kondisi dalam 

bekerja demi mencapai tujuan akhir suatu organisasi untuk masa yang akan datang.  

Beberapa pakar menyatakan kepuasan kerja yaitu :  

5. Menurut Kuswadi (2012), menyatakan bahwa ”Kepuasan karyawan merupakan 

ukuran sampai seberapa jauh perusahaan dapat memenuhi harapan karyawannya  

6. Menurut pendapat Robbins (2010), bahwa ”kepuasan kerja adalah sikap umum 

individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Pekerjaan membutuhkan interaksi 

dengan rekan kerja dan pimpinan, mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan 

organisasi, memenuhi standart kinerja, dan hidup dengan suasana kerja yang 

ideal”.  

7. Menurut Fathoni (2010), kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dapat dicerminkan pada 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Hal ini akan membuat para pegawai 

termotivasi untuk bekerja dengan optimal yang pada akhirnya tujuan organisasi 

dapat terwujud dengan tingkat efisien dan aktifitas yang tinggi.  
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8. Menurut Tiffin (1958) dalam Sutrisno (2014), menyatakan bahwa ”Kepuasan 

kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya 

sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan sesama rekan kerja”.  

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Listianto (2012), melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi, kepuasan dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Pegawai” (Studi Kasus di Lingkungan Pegawai Kantor PDAM Kota 

Surakarta). Jumlah populasi sebagai responden sebanyak 365 orang pegawai, sampel 

penelitian ditetapkan 120 orang pegawai. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 

eksplanatory (penjelasan) karena bermaksud untuk menjelaskan variabel-variabel 

melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Model analisis data yang 

digunakan adalah regresi linier berganda (multiple linier regression). Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yakni motivasi, 

kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja secara serempak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja pegawai. Secara parsial masing-masing variabel motivasi, 

kepuasan kerja, dan variabel disiplin kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai.  

3. Pengaruh Kelengkapan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru  

Oleh karena thitung sebesar 3,537 lebih besar dibandingkan dengan t tabel 

sebesar 2,024 yang berarti variabel kelengkapan sarana prasarana signifikan 

mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 

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 



 111 

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. 
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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.  

4. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kepuasan Kerja Guru dan 

Kelengkapan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru  

Oleh karena nilai Fhitung sebesar 65,535, berarti variabel bebas/independen (X) 

yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan 

sarana prasarana secara simultan berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian 

menunjukkan bahwa hasil Fhitung = 65,535 lebih besar dari F tabel = 2,87 atau bisa 

dikatakan Ho ditolak dan Ha diterima. 

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 
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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 
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termasuk mempersiapkan dan menilai prestasi belajar siswa.Sagala (2014: 6) 

menyampaikan bahwa “guru sebagai pendidik adalahtokoh 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 denganmasyarakat”.  

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.  
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Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,845 yang dapat diartikan 

bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, 

kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana mempunyai kontribusi 

terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 84,5%, 

sedangkan sisanya sebesar 15,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 

5.  Variabel yang Paling Dominan terhadap Kinerja Guru 

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 20 

maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh 

terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman dengan ringkasan 

sebagai berikut : 

 Variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) dengan nilai thitung 5,191 > t tabel 

2,024 

 Variabel kepuasan kerja guru (X2) dengan nilai thitung 3,116 > t tabel 2,024 

 Variabel kelengkapan sarana prasarana (X3) dengan nilai thitung 3,537 > t tabel 

2,024 

 Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel 

yang meliputi kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan 

sarana prasarana maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kinerja 

guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman adalah variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (X1). 

Kepala sekolah bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan 

(responsible and accountable). Sesuai dengan penjelasan dari Stoner 
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(Wahjosumidjo, 2015: 97) menjelaskan sebagai berikut : Keberhasilan dan kegagalan 

bawahan adalah suatu pencerminan langsung keberhasilan atau kegagalan seorang 

pemimipin. Dengan demikian kepala sekolah bertanggung jawab atas segala tindakan 

yang dilakukan oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf 

dan orang tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah.  

Tugas kepala sekolah dalam kaitannya dengan manajemen tenaga 

kependidikan di sekolah bukanlah pekerjaan yang mudah karena tidak hanya 

mengusahakan tercapainya tujuan sekolah, tetapi juga tujuan tenaga kependidikan 

(guru dan non guru) secara pribadi. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk 

mengerjakan instrumen pengelolaan tenaga kependidikan seperti daftar absensi, 

daftar urut kepangkatan, daftar riwayat hidup, daftar riwayat pekerjaan, dan kondite 

tenaga kependidikan untuk membantu kelancaran pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya.  

Sesuai dengan uraian ini Mulyasa (2012: 158) berpendapat : Dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, jajaran pimpinan pada dinas pendidikan 

termasuk kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan masing-masing, yang sangat 

mempengaruhi para kinerja tenaga kependidikan di lingkungan kerjanya masing-

masing. Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, 

karena kepala sekolah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak 

ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

4. Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja dan 

kelengkapa sarana prasaana secara parsial terhadap kinerja guru pada Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman, dengan nilai thitung 5,191 > t tabel 2,024., nilai thitung 

3,116 > t tabel 2,024., dan nilai thitung 3,537 > t tabel 2,024 

5. Dari hasil uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa Fhitung 

sebesar 65,535, lebih besar dari F tabel = 2,87. Hasil analisa menunjukkan bahwa 

variabel bebas/independen (X) faktor kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan 

kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana secara simultan signifikan 

berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman sebesar 

84,5% sedangkan sisanya 15,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

6. Dari penelitian juga diperoleh jawaban bahwa diantara kepemimpinan kepala 

sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan sarana prasarana, maka 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) merupakan faktor yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Polman. 
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6.2. Keterbatasan Penelitian 

 Untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan ketelitian serta kecermatan 

seorang peneliti. Namun demikian setinggi apapun tingkat ketelitian dan kecermatan 

seorang peneliti disana pasti akan terdapat kesalahan ataupun kekeliruan kecil yang 

tidak mungkin dihindarinya. 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan 

diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini menggunakan alat ukur/instrumen yang memuat daftar pertanyaan-

pertanyaan untuk mengukur suatu fenomena dimana di dalam proses 

pengumpulan data dan responden memberikan penilaian terhadap pertanyaan-

pertanyaan tersebut kemudian diukur berdasarkan skala Likert maka tidak 

menutup kemungkinan jawaban responden dipengaruhi oleh unsur-unsur yang 

sifatnya subyektifitas. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei yang tidak 

memiliki pengontrolan variable sehingga kebenaran hubungan yang 

dihipotesiskan didasarkan pada keyakinan penemuan melalui pengujian hipotesis. 

6.3.  Saran 

Dari kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut : 

1. Perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah dan 

kepuasan kerja guru guru serta kelengkapan sarana prasarana adalah memberikan 

layanan pengetahuan kepada para guru tentang kelengkapan sarana prasarana, 
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sistem kerja, standar kerja, dan beban kerja agar guru tetap memahami tugas 

pokok dan fungsi jabatan yang didudukinya walaupun ada perubahan-perubahan 

cara kerja, sistem kerja. Sehingga pekerjaan tetap bisa diselesaikan sesuai dengan 

target dan rencana yang diharapkan. 

2. Organisasi hendaknya memperhatikan indikator-indikator kepemimpinan kepala 

sekolah, seperti berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai dan kepentingan 

semua guru dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kepuasan kerja guru 

untuk memberi perhatian pada masalah secara detil. Hal tersebut dilakukan untuk 

menjaga hasil kerja guru yang telah baik tetap terjaga atau bahkan dapat 

meningkat secara kualitas dan mekepuasan kerja guru guru dalam berusaha 

mencari penyebab terjadinya permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan 

kerja yang terjadi.  

3. Organisasi juga perlu membuat tolok ukur/ penilaian kinerja individu guru yang 

jelas setiap tahunnya, dimana kinerja tersebut meliputi kualitas kerja, ketepatan 

waktu, efektivitas dan kemandirian yang dimiliki oleh setiap guru. Adanya tolok 

ukur yang jelas diharapkan guru akan terpacu untuk berprestasi dengan bekerja 

sungguh-sungguh sesuai dengan kualitas kerja yang diinginkan organisasi, dapat 

bekerja tepat waktu walaupun tanpa pengawasan dari atasan, dapat 

memanfaatkan fasilitas kerja yang ada dan menjadi guru yang tetap berusaha 

mandiri walaupun mengalami kesulitan dalam bekerja.  

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat terus mengembangkan penelitian 

ini. Penelitian ini menggunakan populasi organisasi Pemerintahan Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Polman yang bersifat Non Profit Oriented. Untuk 
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menciptakan temuan baru dan lebih memahami seberapa besar pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah komunikasi, kecerdasan emosional dan 

kelengkapan sarana prasarana terhadap kinerja guru, penulis menyarankan bagi 

peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian dengan populasi organisasi yang 

bersifat Profit Oriented seperti perusahaan swasta.  

5. Kajian kepemimpinan kepala sekolah, kepuasan kerja guru dan kelengkapan 

sarana prasarana adalah merupakan suatu studi perilaku yang sifatnya kontinyu, 

karena itu masih sangat dibutuhkan kajian-kajian yang lebih mendalam dan 

komprehensif untuk memperkaya pemahaman mengenai pengertian tersebut 

sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan variabel yang lain. 
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