
 

 

 
 

DETERMINAN KINERJA SEKOLAH DASAR NEGERI 

 DI KABUPATEN MAGELANG 

 
 
 

TESIS 

Untuk memperoleh Gelar Magister Pendidikan 

Pada Universitas Negeri Semarang 

 
 
 

 

Oleh 

Rachmat Subarkah 

NIM 1103502036 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  

2008 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 



 

iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 
 



 

iv 

PERNYATAAN 
 
 
 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tesis ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 
 
 
       Magelang, 29 Pebruari 2008 
 
 
 
 
       Rachmat Subarkah 

 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

 

 

Jangan berhenti kita belajar, 

Jangan berhenti kita berangan, 

Jangan berhenti pula dalam mengabdi, 

Niscaya kita akan bahagia. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kupersembahkan tulisan ini untuk: 

Bapak/ Ibu dosen Pascasarjana Unnes  

 isteri dan anak-anakku tercinta, 

serta rekan-rekan kerja 



 

vi 

KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas limpahan karunia dan hidayahNya, dan atas kekuatan dan ketabahan yang 

telah diberikan. Hanya karena perkenanNyalah tesis ini dapat terselesaikan. 

Meskipun terkadang cobaan datang, namun berkat dorongan dan doa dari orang-

orang tercinta, selesai pulalah tesis ini. 

Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 

dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Manajemen 

Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 

Telah banyak jasa yang penulis terima dari berbagai pihak. Orang tua, 

keluarga, rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan kerja, dan anak serta isteri tercinta. 

Namun yang sangat membanggakan adalah dorongan dan bimbingan para dosen 

di Universitas Negeri Semarang terutama: 

1. Prof. Dr. A.T. Soegito, S.H., M.M., direktur program Pascasarjana 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada 

peneliti untuk mengadakan penelitian. 

2. Prof .Akhmad Sonhadji KH, M.A., Ph.D., selaku pembimbing I, yang 

telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam 

penyusunan tesis ini. 

3. Prof. Dr. Haryono, M.Psi.,sebagai pembimbing II, yang telah banyak 

memberikan bimbingan dan dorongan dalam penyusunan tesis ini. 

 



 

vii 

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, yang telah 

memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian pada 

wilayah dinas pendidikan kota Magelang. 

5. Seluruh kepala SD Negeri di Kabupaten Magelang, sebagai tempat 

penelitian. 

Penulis menyadari bahwa hasil kajian ini masih sangat sederhana 

dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari 

pembaca sangat penulis harapkan, baik berupa pembenahan maupun 

penambahan demi meningkatkan kebermaknaan kajian ini. 



 

viii 

SARI 
 
Subarkah, Rakhmat.. 2008. Determinan Kinerja Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Magelang.  Program Pascasarjana. Universitas Negeri 
Semarang.  
Pembimbing 1) Prof Akhmad Sonhaji KH, M.A., Ph.D, dan 
Pembimbing 2) Prof. Dr. Haryono, M.Si.  

 
Kata Kunci: Kinerja sekolah, Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah, Sumber 

Belajar, dan Lingkungan Sosial. 
 

Keberadaan Sekolah Dasar sebagai satu satuan pendidikan pada jenjang 
pendidikan dasar dengan program pendidikan enam tahun, memiliki peran yang 
sangat strategis dan penting di lingkungan pendidikan maupun dalam kehidupan 
masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan tingkat ini seorang 
anak akan memperoleh berbagai kemampuan dasar yang berguna bagi dirinya 
untuk berkembang lebih lanjut di masa mendatang dan menjadi sumber daya 
manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut Sekolah dasar sebagai 
sebuah institusi pendidikan diharapkan mampu melakukan proses edukasi, 
sosialisasi, dan transformasi bagi siswanya. Oleh karenanya kemampuan segenap 
komponen pendidikan perlu dibina dan ditingkatkan secara terus menerus agar 
efektifitas dan kinerja sekolah makin meningkat 

Dalam penelitian ini dikaji determinan kinerja sekolah serta hubungan 
antara kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar dan 
lingkungan sosial dengan kinerja sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di 
Kabupaten Magelang. 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar 
hubungan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan 
sosial dengan kinerja sekolah. 

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri yang 
ada di Kabupaten Magelang. Populasi yang berjumlah 584 sekolah. sampel dari 
populasi 234 sekolah.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya sumbangan efektif dari 
masing-masing prediktor terhadap kriterium, sebagai berikut: sumbangan efektif 
prediktor X1 (kemampuan manajerial kepala sekolah) sebesar= 19,493%; X2 
(ketersediaan sumber belajar) sebesar= 6,447%; dan X3 (lingkungan sosial 
sekolah) sebesar= 2,509%. Ternyata prediktor X1 (kemampuan manajerial kepala 
sekolah) memberikan kontribusi paling besar terhadap kinerja sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian 

Dalam pengantar artikel tentang Pemantapan Kinerja Pendidikan 

melalui Profesionalisme Guru, (Supriyoko: 2006) menuliskan bahwa kinerja 

pendidikan nasional telah lama menunjukkan tanda-tanda yang tidak 

memuaskan. Relatif rendahnya prestasi belajar siswa dari siswa Taman 

Kanak-Kanak sampai dengan Sekolah Menengah menunjukkan belum adanya 

kemantapan akan kinerja pendidikan nasional. Terkait dengan hal tersebut 

pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, salah satu misi Pendidikan 

Nasional adalah meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga 

pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, 

pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan 

global. 

Salah satu butir reformasi pendidikan yang diamanatkan adalah 

diperlukannya suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan 

satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang 

terkait dengan penyelenggaraan pendidikan yang dapat memacu pengelola, 

penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. 
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Pada Bab II PP No. 19 tahun 2005 tentang Lingkup, Fungsi dan 

Tujuan Standar nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa lingkup Standar 

Nasional Pendidikan meliputi:standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian 

pendidikan. 

Sesuai dengan standar tersebut maka penilaian kinerja pendidikan 

mengacu pada delapan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP).  

Sekolah merupakan suatu sistem yang kompleks, selain terdiri atas 

input-proses-output juga memiliki akuntabilitas terhadap konteks pendidikan 

dan outcome (Komariah, 2004:1). Karena sifatnya yang intangible, diharapkan 

pendidikan di sekolah hasilnya tidak semata keluaran secara kuantitatif, akan 

tetapi outcome atau hasilnya adalah lulusan yang bermanfaat di lingkungannya 

sesuai proses yang dilakukan. Outcome Sekolah Dasar dan Menengah adalah 

siswa dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan 

bila siswa tidak melanjutkan maka dalam kehidupannya dapat berhasil 

mencari nafkah dengan bekerja kepada orang lain atau mandiri, hidup layak, 

dapat bersosialisasi, dan bermasyarakat. 

Sekolah merupakan organisasi sosial yang menyediakan layanan 

pembelajaran bagi masyarakat, sebagai input sekolahnya adalah segala 

masukan yang dibutuhkan oleh sekolah agar terjadi proses yang dapat 
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menghasilkan output yang diharapkan, mulai dari manusia, uang, materi/ 

bahan, metode dan mesin-mesin.  

Input sekolah dapat pula dilihat dari input sumber daya dan input 

manajemen. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan lainnya) dan sumber daya lainnya meliputi uang, 

peralatan, perlengkapan, bahan, bangunan dan sebagainya. Sedangkan input 

manajemen (Hadjisaroso,1997) meliputi seperangkat tugas, rencana, program, 

ketentuan-ketentuan, pengendalian, kesan positif yang ditanamkan kepala 

sekaolah kepada warga sekolah. Input manajemen ini merupakan input 

potensial bagi pembentukan sistem yang efektif dan efisien. Melalui 

manajemen semua komponen input lainnya ditata sesuai dengan fungsi dan 

peranannya melalui pendekatan Plan (perencanaan), Do (pelaksanaan), Check 

(pemeriksaan), dan Act (tindakan).  

Berdasarkan data Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Magelang tahun 

2004/2005, prosentase siswa mengulang di tiap kecamatan rata-rata mencapai 

10,02 %, dan hasil perolehan nilai Ujian Akhir Sekolah rata-ratanya juga 

masih relative rendah yaitu PPKn = 7,25; B.Indonesia= 6,14; Matematika = 

6,74; IPA = 6,40 dan IPS = 6,27. Sedangkan rata-rata kelima mata pelajaran 

tersebut untuk seluruh kecamatan = 6.56. Kecamatan yang capaian prestasi 

belajar dengan rata-rata yang jauh di bawah rata-rata kabupaten yaitu 

kecamatan Kaliangkrik dan kecamatan Windusari. 

Kecamatan Kaliangkrik, dengan rincian mata pelajaran; PPKn = 5,97, 

B.Indonesia = 5,56, Matematika = 5,98, IPA = 5,63, IPS = 5,52, Kecamatan 
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Windusari, dengan rincian mata pelajaran; PPKn = 5,43, B.Indonesia = 5,76, 

Matematika = 5,35, IPA = 6,03, IPS = 5,69. 

Angka mengulang untuk kecamatan berada di atas prosentase 

Kabupaten adalah; Kecamatan Kaliangkrik = 13,46 %, Kecamatan 

Candimulyo = 13,09 %, Kecamatan Windusari = 11,82 %.  

Berdasarkan survei awal mengenai jumlah buku pegangan guru 

maupun pegangan siswa masih belum mencukupi. Hal ini dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Buku Pegangan Guru : 

No. Mata Pelajaran Jumlah Buku Jumlah Guru Keterangan 

1 PKn 5233 5442 96,16 % 

2 Bhs.Indonesia 6444 5442 118,41 % 

3 Matematika 6259 5442 115,01 % 

4 IPA 5174 5442 95,07 % 

5 IPS 4514 5442 82,94 % 

 

 

Buku Pegangan Siswa :  

No. Mata Pelajaran Jumlah Buku Jumlah Siswa Keterangan 

1 PKn 38675 96713 39,98 % 

2 Bhs.Indonesia 56219 96713 58,13 % 

3 Matematika 65574 96713 67,80 % 

4 IPA 34359 96713 35,53 % 

5 IPS 29594 96713 30,60 % 
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Berdasarkan survei yang telah dilakukan, buku siswa belum 

sebanding dengan kebutuhan adalah Kecamatan Kaliangkrik: PPKn = 46,95 %, 

B.Indonesia = 67,17 %, Matematika = 85,89 %, IPA = 42,84 %, IPS = 

36,36 %. Kecamatan Windusari; PPKn = 35,13 %, B.Indonesia = 53,16 %, 

Matematika = 79,28 %, IPA = 38,32 %, IPS = 28,99 %. 

Data jumlah Kepala Sekolah yang bertugas dari sejumlah 584 

sekolah SD Negeri di Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut: 

No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan 

1 SLTA 126 25,66 % 

2 D1 28 5,7 % 

3 D2 231 47 % 

4 Sarmud/D3 20 4,07 % 

5 S1 86 17,52 % 

Jumlah 491 Kekurangan Kepala Sekolah 
Sejumlah 584 – 491 = 93 orang 
( 84,07 % )  

 

Dengan data tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat sekolah yang 

Kepala Sekolahnya merangkap. 

Simanjuntak (2005: 173) menyatakan bahwa penyebab kinerja suatu 

organisasi adalah keterbatasan dana, peralatan dan teknologi, manajemen 

kurang efektif, kepemimpinan kurang efektif, supervisi kurang efektif, 

supervisi dan pengawasan tidak efektif, lingkungan kerja, kebijakan pemegang 

saham, kompetensi kerja, dan disiplin serta etos kerja. 
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Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magelang menunjukkan adanya 

beberapa kekurangan terkait dengan keterbatasan dana, peralatan dan 

teknologi, manajemen yang kurang efektif, dan lingkungan kerja yang kurang 

baik. Kondisi demikian menunjukkan bahwa kinerja sekolah masih belum 

optimal.  

Kondisi seperti ini tentu saja cukup mengkhawatirkan, terutama 

menghadapi rencana pemerintah yang akan melaksanakan Ujian Nasional 

untuk Sekolah Dasar pada tahun 2007/2008. 

Sisi lain dapat dilihat bahwa pada tahun pelajaran 2005/2006 angka 

partisipasi murni tingkat SD di Kabupaten Magelang adalah 68,54. Sedangkan 

tingkat pendidikan penduduknya yaitu: tidak/belum tamat SD 29,40%, tamat 

SD 36,69%, tamat SMP 12,69%, tamat SLTA 9,60%, tamat Diploma I dan II 

0,39%, tamat sarjana muda/DIII 0,46%, dan tamat sarjana 0,73%. 

Dari beberapa hal di atas apabila dikaitkan dengan kinerja sekolah 

dapat dinyatakan bahwa apabila pengelolaan manajerial baik (kepala sekolah 

memiliki kemampuan manajerial yang tinggi) diharapkan kinerja sekolah 

meningkat. 

Begitu pula ketersediaan alat / bahan pelajaran (sumber belajar), bila 

tersedia cukup untuk pembelajaran maka akan meningkatkan kinerja 

sekolahnya. Terkait dengan lingkungan sosial, bila lingkungan mendukung 

bagi terlaksananya proses pembelajaran, pengelolaan sekaolah hal ini akan 

dapat pula meningkatkan kinerja sekolah.  
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Untuk meningkatkan kinerja sekolah tentu dibutuhkan peningkatan 

pada berbagai aspek yang diperkirakan secara langsung berperanan bagi 

kinerja sekolah diantaranya yaitu: dana, sumber belajar (peralatan dan 

teknologi, buku), manajemen, kepemimpinan, supervisi, lingkungan kerja, 

kebijakan Komite Sekolah, kompetensi Guru dan Pegawai, disiplin dan etos 

kerja. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji penyebab 

kinerja sekolah tidak baik, khususnya di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 

Magelang. Adapun judul penelitian ini adalah Determinan Kinerja Sekolah 

Dasar Negeri di Kabupaten Magelang.  

Meskipun beberapa penelitian pernah dilakukan berkaitan dengan hal 

ini, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Sofyanudin, dengan 

judul Faktor-faktor determinan  manajemen mutu terpadu dan pengaruhnya 

terhadap peningkatan kinerja sekolah dasar di kabupaten Purwakarta yang 

memperoleh hasil bahwa faktor-faktor determinan manajemen mutu terpadu 

signifikan dan positif terhadap kinerja sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta, 

yaitu Pengakuan dan penghargaan pengaruhnya sangat signifikan. Standar 

Penilaian pengaruhnya kurang signifikan. Pendidikan dan Pelatihan 

pengaruhnya sangat signifikan terhadap kinerja sekolah dasar di 

Kab.Purwakarta, dan pengaruh Sumber Daya Manusia pengaruhnya terhadap 

kinerja sekolah sangat signifikan..  Penelitian lain dilakukan oleh Surono, 

yang meneliti hubungan kinerja sekolah SMP dipengaruhi oleh sumber daya 

manusia, sumber belajar dan manajemen dana dan fasilitas yang dilaksanakan 



8 

 

di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif 

dan  signifikan antara sumber daya manusia, sumber belajar dan 

manajemen  dana dan fasilitas terhadap kualitas kinerja SMP se Kota 

bandung. 

Kedua penelitian di atas menekankan pada sumber daya manusia baik 

masalah pendidikan dan pelatihan maupun kualitas sumber daya manusia. 

Sedang penelitian ini menekankan pada manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber dana, dan lingkungan sosial terhadap kinerja sekolah di 

Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magelang 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat 

diidentifikasikan masalah-masalah yang relevan dengan penelitian ini, adalah 

apakah kemampuan manajerial Kepala Sekolah, ketersediaan sumber belajar, 

lingkungan sosial, kepemimpinan Kepala Sekolah, supervisi dan pengawasan, 

disiplin dan etos kerja, manajemen, kompetensi kerja mempunyai hubungan 

dengan kinerja sekolah ? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan peneliti dalam hal waktu, tenaga dan biaya, serta 

untuk menjaga agar penelitian lebih terarah dan fokus, maka diperlukan 

adanya pembatasan masalah. Dengan pertimbangan tersebut, maka penelitian 

ini dibatasi pada upaya mengungkap informasi mengenai hubungan antara 
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kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan 

lingkungan sosial dengan kinerja sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di 

Kabupaten Magelang. 

Sedangkan kinerja sekolah dasar negeri di kabupaten Magelang akan 

dititik beratkan pada masalah standar proses dan standar kompetensi lulusan. 

Hal tersebut dipilih karena APM Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang 

masih rendah, sejumlah Sekolah Dasar masih belum memiliki kepala sekolah 

yang definitif, dan nilai kelulusan siswa Sekolah Dasar yang masih 

mengkhawatirkan bagi menyongsong rencana pemerintah pusat (Depdiknas) 

tentang penyelenggaraan Ujian Nasional di tingkat Sekolah Dasar.  

Secara lebih spesifik, masalah-masalah dalam penelitian ini dibatasi 

pada hubungan antara kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan 

sumber belajar, lingkungan sosial dengan kinerja sekolah pada Sekolah Dasar 

Negeri di Kabupaten Magelang. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Secara deskriptif peneliti ingin melihat tentang bagaimana kinerja 

sekolah dasar negeri di kabupaten Magelang, tingkat kemampuan manajerial 

kepala SD Negeri di Kabupaten Magelang, Ketersediaan sumber belajar di 

tingkat SD, serta bagaimana daya dukung lingkungan sosial masyarakatnya 

bagi kelangsungan sekolah. 

Berdasar latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di 

atas maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut; apakah 
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terdapat hubungan antara kemampuan manajerial Kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, lingkungan sosial dengan kinerja Sekolah Dasar 

Negeri di Kabupaten Magelang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, 

lingkungan sosial dengan kinerja Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 

Magelang. 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian Studi Kinerja Sekolah dengan prediktor kemampuan 

manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar dan lingkungan sosial 

pada Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magelang ini diharapkan 

memberikan sejumlah manfaat 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya 

khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai korelasi antara 

kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan 

lingkungan sosial dengan kinerja sekolah serta dapat menjadi bahan masukan 

bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan 

mengambil kancah penelitian dan sampel penelitian yang berbeda. 
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Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi sekolah-sekolah negeri di Kabupaten Magelang untuk 

meningkatkan kinerja sekolahnya melalui peningkatan kemampuan manajerial 

kepala sekolah, menambah dan melengkapi jumlah dan macam sumber belajar, 

serta meningkatkan peran lingkungan sosial masyarakat sekitarnya.  

 

1.8 Definisi Operasional 

 Determinan Kinerja sekolah adalah faktor-faktor yang berhubungan 

dengan dengan kinerja sekolah, antara lain yaitu kemampuan manajaerial 

kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial. 

Kinerja sekolah adalah hasil kerja sekolah yang dilakukan seluruh 

warga sekolah untuk mencapai tujuan sekolah sesuai dengan standar yang 

menjadi tuntutan pihak pemerintah dan masyarakat pengguna jasa pendidikan. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah SD, adalah kompetensi 

individu seorang guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah meliputi, 

pengetahuan dan ketrampilan untuk melakukan kerja manajemen sekolah yang 

telah memenuhi criteria sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.  

 Sumber belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat 

dimanfaatkan oleh guru, baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak, 

yang dapat dipakai untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. 

 Lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di luar sekolah 

yang menyediakan sumber daya sekaligus dapat mengganggu terhadap 
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kegiatan sekolah. Yang termasuk kategori lingkungan sosial ini yaitu: kondisi 

sosial ekonomi orang tua dan masyarakat sekitar, serta sosial budaya 

masyarakat setempat. 
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BAB II 
 

KAJIAN PUSTAKA 
 

2.1 Kinerja Sekolah 

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian suatu 

tujuan. Pencapaian tujuan yang maksimal merupakan buah dari kinerja tim 

atau individu yang baik. Bagitu pula sebaliknya, kegagalan dalam mencapai 

sasaran yang telah dirumuskan juga merupakan akibat dari kinerja individu 

atau tim yang tidak optimal. Terkait dengan kinerja, (Simanjuntak, 2005:1) 

mendefinisikan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas 

tertentu. 

Masih oleh Simanjuntak, dikatakan bahwa Kinerja perusahaan adalah 

tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Sedangkan Mahmudi (2005: 6) menyatakan bahwa kinerja mengacu pada 

sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan. Dalam hal ini 

meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. 

Kinerja merupakan suatu konstruk (construct) yang bersifat 

multidimensional. Pengukurannya juga bervariasi, tergantung pada 

kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja. Beberapa pihak 

berpendapat bahwa kinerja mestinya didefinisikan sebagai hasil kerja itu 

sendiri (outcomes of work), karena hasil kerja memberikan keterkaitan yang 

kuat terhadap tujuan-tujuan yang strategik organisasi, kepuasan pelanggan, 

dan kontribusi ekonomi (Rogers, 1994). 
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Sementara itu Akdon (2006) mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja 

suatu organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan strategic, kepuasan 

pelanggan dan kontribusinya terhadap lingkungan strategic. 

Bernadin, Kane dan Johnson, (1995) mendefinisikan kinerja sebagai 

outcome hasil kerja keras organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya 

terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Sedangkan menurut Ditjen 

Dikdasmen (2000:5) Kinerja Sekolah merupakan keterpaduan semua warga 

sekolah yang tidak terlepas dari pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah. 

 Barry dan Houston (1998) menyatakan penafsiran pencapaian kinerja 

dapat ditentukan berdasarkan :kualitas, kuantitas, time line, tingkat 

penggunaan sumber daya dan tingkat kemampuan dalam menjalankan fungsi 

jabatan tanpa diawasi. 

Kualitas dalam hal ini artinya sampai dimana aktifitas yang dilakukan, 

baik proses maupun hasilnya mendekati kesempurnaan secara ideal sesuai 

dengan standar yang ditentukan. 

Kuantitas artinya jumlah kegiatan atau pokok jasa yang telah 

dihasilkan. Semakin professional seseorang dalam menjalankan profesinya 

maka produk atau jasa yang dihasilkan akan semakin meningkat. 

Time line artinya banyaknya waktu yang dihabiskan dalam 

menyelesaikan aktifitas atau pekerjaan. Semakin professional seseorang, 

maka semakin sedikit waktu yang dihabiskan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
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Tingkat penggunaan sumber daya. Sumber daya meliputi manusia, 

uang, materi dan tekonologi. Semakin professional seseorang, maka semakin 

efisien penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugasnya. 

Mengenai pengertian tingkat kemampuan dalam menjalankan fungsi 

jabatan tanpa diawasi mengandung konsep. semakin professional seseorang 

akan semakin tinggi tingkat kemampuannya dalam menjalankan fungsi 

jabatan walaupun tanpa diawasi. Demikian pula halnya dengan tingkat 

kemampuan dalam menjalankan rasa percaya diri. Semakin professional 

seseorang akan semakin tinggi rasa percaya dirinya dalam menjalankan tugas-

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja sekolah adalah hasil 

kerja sekolah yang dilakukan seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan 

sekolah sesuai dengan standar yang menjadi tuntutan pihak pemerintah dan 

masyarakat pengguna jasa pendidikan. 

Dalam penelitian ini kinerja sekolah ditafsirkan berdasarkan konsep 

teori yang ditinjau dari segi kualitas, yaitu mengamati bagaimana kualitas 

kinerja sekolah pada Sekolah Dasar  Negeri di Kabupaten Magelang, dilihat 

dari tujuh komponen yang merupakan indikator keberhasilan Sekolah Dasar, 

yaitu meliputi; ketercapaian tujuan sekolah, organisasi dan manajemen, 

kegiatan Belajar Mengajar, tenaga kependidikan, kesiswaan, fasilitas, 

lingkungan sekolah.  

 
 
 

 



16 

 

2.2 Manajer 
 

Pada dasarnya setiap organisasi terdapat orang yang bertanggung 

jawab atas keb erhasilan organisasi tersebut. Kadaman dan Udaya (1996: 7) 

menyebutkan bahwa manajer adalah salah satu unsur organisasi yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Sementara Hasiun (2001: 43) mendefinisikan manajer 

sebagai seorang yang mencapai tujuannya melalui kegiatan-kegiatan orang 

lain. Lebih lanjut Hasibun (2001: 44) menyatakan bahwa manajer adalah 

aktivitas dan mereka harus merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan 

dan mengendalikan semua kegiatan agar tujuan tercapai. Menurut Robbins 

(1989: 4) bahwa “manager are indivicuals who achieve goals through other 

people” , berarti bahwa manajer adalah seseorang dalam mencapai tujuan 

dengan bekerja sama atau memerlukan orang lain. 

Banyak lembaga menggunakan istilah manajer. Pada lembaga 

pendidikan, khususnya sekolah, istilah administrator dalam menjalankan 

tugas atasan dan sebagai menajer dalam memadukan sumber-sumber 

pendidikan serta sebagai supervisor ketika membina guru-guru dalam proses 

belajar mengajar.  

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pengertian manajer di bidang pendidikan dapat disamakan dengan 

administrator sekolah atau kepala sekolah dengan tanggung jawab mencapai 

tujuan organisasi pendidikan. Hal ini harus dilakukan dengan 



17 

 

mendayagunakan semua sumber daya organisasi secara efektif dan 

menjalankan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganiasaian dan pengawasan. 

 

2.3 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 
 

 Kemampuan adalah bagian dari kompetensi individu seseorang. 

Menurut Simanjuntak (2005:10), kompetensi individu adalah kemampuan 

dan ketrampilan melakukan kerja. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang dapat dikelompokkan dalam dua golongan , yaitu 

1)Kemampuan dan ketrampilan kerja, 2) Motivasi  dan etos kerja 

Kemampuan dan ketrampilan kerja setiap orang dipengaruhi oleh 

kebugaran fisik dan kesehatan jiwa individu yang bersangkutan, pendidikan, 

akumulasi pelatihan, dan pengalaman kerjanya. 

Manajerial adalah sesuatu yang berkaitan dengan manager, manager 

adalah pengelola, orang yang mengatur pekerjaan dengan menggunakan 

orang untuk mencapai tujuan atau sasaran  Partanto (1994) 

Kepala Sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang 

diangkat untuk menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) di 

sekolah.(Atmodiwirio, 2005: 161). Kepala Sekolah adalah pejabat yang 

ditugaskan untuk mengelola sekolah. (Depdikbud, Direktorat Sarana dan 

Prasarana Direktorat Jenderal Dikdasmen, Pedoman Pengelolaan 

Administrasi Sekolah Lanjutan Tingkat pertama, 1973) 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, pasal 38,ayat 2, dinyatakan criteria untuk menjadi 
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kepala Seekolah Dasar/MI meliputi 1) berstatus sebagai guru Sekolah Dasar 

/MI, 2) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 3) 

memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di 

Sekolah Dasar /MI, 4) memiliki kemampuan kepemimpinan dan 

kewirausahaan di bidang pendidikan 

Dari hal di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa kemampuan 

manajerial kepala sekolah Dasar , adalah kompetensi individu seorang guru 

yang ditugasi sebagai kepala sekolah untuk melakukan kerja manajemen 

sekolah yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan Standar 

Nasional Pendidikan. 

 

2.4 Sumber Belajar 
 

Association for Educational Communications and Technology 

(AECT, 1977) menjelaskan bahwa  sumber belajar adalah segala sesuatu 

atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, baik secara terpisah maupun 

dalam bentuk gabungan, untuk kepentingan belajar mengaja. Daya itu 

dimanfaatkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan 

pembelajaran. 

Menurut Nasution (2005:194) Jika langkah-langkah dalam belajar 

mengajar diatur dengan baik, maka belajar-mengajar itu akan efisien. Dalam 

menunjang proses pembelajaran, guru dibantu pula oleh bermacam-macam 

sumber belajar. Selain papan tulis dan buku, masih ada lagi sumber-sumber 
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belajar lain seperti proyektor, film, rekaman, televise, video-tape, dan 

computer. Sumber-sumber itu dapat merupakan bagian dari proses mengajar, 

akan tetapi dapat pula menggantikan ceramah, demonstrasi atau 

laboratorium. 

Menurut Hamalik (1985 : 23) Media pendidikan adalah alat, metode 

dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi 

dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajarannya.  

 Sumber pembelajaran dapat dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu :  

1) Sumber pembelajaran yang sengaja direncanakan (learning 

resources by design), yakni semua sumber yang secara khusus 

telah dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional 

untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat 

formal; dan  

2)  Sumber pembelajaran yang karena dimanfaatkan (learning 

resources by utilization), yakni sumber belajar yang tidak secara 

khusus didesain untuk keperluan pembelajaran namun dapat 

ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan untuk keperluan 

belajar. Salah satu contohnya adalah media massa.  

 Berbagai sumber yang tersedia bagi pengajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori Kemp (1994) yaitu: 

(1) Sumber yang nyata, yaitu Pembicara tamu, benda dan alat, serta 

Model dan tiruan benda asli.  
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(2) Bahan tak terproyeksikan (dwimatra), yaitu; lembaran kertas 

bercetak, papan tulis dan kayu peraga, diagram, bagan, grafik, 

foto obyek, alat bantu kerja 

(3) Rekaman suara, yaitu; rekaman kaset suara dan rekaman dalam 

cakram 

(4) Gambar diam yang diproyeksikan, yaitu; slide, carikan film, 

lembaran bening OHP, program computer 

(5) Gambar bergerak yang diproyeksikan, yaitu; film dan Rekaman 

video 

Dari  beberapa pendapat tersebut  dapat disimpulkan bahwa sumber 

belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh guru, 

baik yang sengaja dirancang maupun yang tidak, yang dapat dipakai untuk 

kepentingan belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi tujuan pembelajaran. 

Sumber belajar dimaksud dapat berupa manusia, alat dan bahan, 

tekonologi, buku, lingkungan sekitar.  

 
2.5 Lingkungan Sosial 

Atmodiwirio (2005:39) mendefinisikan lingkungan sebagai segala 

sesuatu yang berada di luar organisasi, tetapi tidak seperti fisik, system 

sosial terbuka. Dengan demikian batas-batasnya lebih bersifat samara-samar, 

dan lingkungan lebih mengganggu. Tidak disangsikan bahwa lingkungan itu 

bersifat kritis bagi fungsi organisasi sekolah. Lingkungan adalah system 

sumber energi. Lingkungan menyediakan sumber, nilai, teknologi, tuntutan, 
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dan sejarah. Semuanya ini merupakan hambatan dan kesempatan bagi 

kegiatan organisasi kegiatan sekolah. Faktor sosial yang luas, hukum, 

ekonomi, politik, demografi, dan kecenderungan tekonologi mempunyai 

kekuatan (potensi) yang kuat mempengaruhi sekolah. 

Lingkungan terdiri atas dua kelompok yaitu kelompok pertama yang 

terdiri dari dewan sekolah, persatuan guru, pajak, kelompok presur 

(penekan) dan peraturan Pemerintah. Sedang kelompok kedua terdiri dari 

teknologi, politik dan ekonomi, agama, nilai-nilai budaya dan ideologi, 

gerakan sosial dan model, serta perubahan penduduk 

Atmodiwirio mengutip dari Depdikbud, Model Penampilan Sekolah, 

(1997) menyatakan bahwa Komponen-komponen sekolah terdiri atas 

masukan, proses, keluaran langsung, keluaran tidak langsung, dan balikan. 

Masukan mencakup masukan baku yaitu siswa, masukan 

instrumental yaitu guru, sarana prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan 

serta masukan lingkungan yaitu kondisi sosial ekonomi orang tua dan 

masyarakat sekitar, sosial budaya masyarakat sekitar, dan lingkungan hidup. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan sosial 

adalah segala sesuatu yang berada di luar sekolah yang menyediakan sumber 

daya sekaligus dapat mengganggu kegiatan sekolah. Yang termasuk kategori 

lingkungan sosial ini yaitu: kondisi sosial ekonomi orang tua dan masyarakat 

sekitar, serta sosial budaya masyarakat setempat. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

Sebelum dirumuskan kerangka berpikit dalam penelitian ini, 

berkaitan dengan Determinasi Kinerja Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten 

Magelang ini perlu peneliti nukilkan beberapa penelitian yang telah 

dilakukan peneliti sebelumnya. Diantaranya adalah Achmad Sofyanudin dan 

Surono. 

Achmad Sofyanudin dengan tesis berjudul Faktor-faktor Determinan 

Manajemen Mutu Terpadu dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Kinerja 

Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta. Hasil yang diperoleh adalah faktor-

faktor determinan manajemen Mutu Terpadu signifikan dan positif terhadap 

kinerja Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta. Dalam hal ini pengakuan 

dan penghargaan pengaruhnya sangat signifikan. Sedangkan pengaruh 

standar penilaian kurang signifikan. Sementara Pendidikan dan Pelatihan 

berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja Sekolah Dasar di Kabupaten 

Purwakarta. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa Sumber Daya 

Manusia memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap kinerja Sekolah. 

Surono meneliti mengenai Hubungan Kinerja Sekolah Menengah 

Pertama di kota Bandung menyatakan bahwa kinerja sekolah dipengaruhi 

oleh sumber daya manusia, sumber belajar dan manajemen dana dan fasilitas. 

Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan 

signifikan antara sumber daya manusia, sumber belajar dan manajemen dana 

dan fasilitas terhadap kualitas kinerja SMP di Kota Bandung.  
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Dengan mempertimbangkan uraian mengenai pandangan tentang 

Determinasi Kinerja Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Magelang, kajian 

teori, dan penelitian yang relevan di depan, pada bagian ini dipaparkan 

kerangka berpikir tentang kinerja sekolah sebagai variabel terikat dan faktor-

faktor yang berhubungan dengan kinerja Sekolah Dasar  di Kabupaten 

Magelang yakni kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber 

belajar, dan lingkungan sosial sebagai variabel bebas. 

Hubungan antara Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dengan 

Kinerja Sekolah. Kemampuan manajerial kepala sekolah Sekolah Dasar, 

adalah kompetensi individu seorang guru yang ditugasi sebagai kepala 

sekolah untuk melakukan kerja manajemen sekolah yang telah memenuhi 

criteria sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan. 

Kinerja sekolah adalah hasil kerja sekolah yang dilakukan seluruh 

warga sekolah untuk mencapai tujuan sekolah sesuai dengan standar yang 

menjadi tuntutan pihak pemerintah dan masyarakat pengguna jasa pendidikan. 

Bila seorang Kepala Sekolah memiliki kemampuan manajerial yang 

tinggi dalam konsep manajemen sekolah (perencanaan, organisasi, kebijakan, 

pengembangan, dan evaluasi kegiatan) maka saat melaksanakan tugasnya akan 

membawa peningkatan bagi kinerja sekolahnya. 

Dalam hal hubungan antara ketersediaan sumber belajar dengan  

kinerja sekolah, sumber belajar merupakan segala sesuatu atau daya yang 

dapat dimanfaatkan oleh guru, baik yang sengaja dirancang maupun yang 

tidak, yang dapat dipakai untuk kepentingan belajar mengajar dengan tujuan 
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meningkatkan efektivitas dan efisiensi tujuan pembelajaran. Sumber belajar 

dimaksud dapat berupa manusia, alat dan bahan, tekonologi, buku, lingkungan 

sekitar. 

Kriteria kinerja sekolah yang tercantum pada Peraturan Pemerintah 

tentang Standar Nasional Pendidikan antara lain masalah keterlaksanaan 

kurikulum satuan pendidikan, dan prestasi peserta didik setelah selesai 

mengikuti pendidikan di suatu sekolah. Maka untuk menunjang kedua hal 

tersebut diperlukan sumber belajar yang memadai, bagi keberlangsungan 

proses belajar mengajar. 

Berdasar uraian mengenai kinerja sekolah sesuai dengan peraturan 

pemerintah tersebut, dapat disimpulkan adanya keterkaitan hubungan aspek-

aspek yang terlibat didalamnya yang menunjukkan bahwa bila sumber belajar 

sekolah tercukupi, maka kinerja sekolah itu juga akan meningkat. 

Dalam hal hubungan antara lingkungan sosial dengan kinerja sekolah, 

lingkungan sosial adalah segala sesuatu yang berada di luar sekolah yang 

menyediakan sumber daya sekaligus dapat memempengaruhi kegiatan sekolah. 

Untuk masalah ini yang termasuk kategori lingkungan sosial yaitu: kondisi 

sosial ekonomi orang tua dan masyarakat sekitar, serta sosial budaya 

masyarakat setempat. Salah satu indicator keberhasilan Sekolah Dasar  

diantaranya adalah lingkungan sosial di sekolah itu.  

Karenanya sekolah harus menerima sumber yang cukup, 

mengkoordinasikan terhadap tuntutan lingkungan sosial, serta 
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mempertahankan dan memelihara pola motivasi dan kebudayaan iklim 

sekolah. 

Dari uraian mengenai tuntutan lingkungan sosial serta dalam 

mempertahankan dan memelihara pola motivasi dan kebudayaan iklim 

sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa bila lingkungan sosial  positif dan 

mendukung kegiatan sekolah akan meningkatkan kinerja sekolah. 

Kerangka pemikiran itu jika disusun dalam suatu skema dapat dilihat 

seperti di bawah ini : 

 

 

 
 
   

   
 
 
   
 
 
 
  X1 = Kemampuan manajerial Kepala Sekolah 
  X2 = Ketersediaan sumber belajar 
  X3 = Lingkungan sosial 
 
 
2.7  Hipotesis 

 
Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian serta kajian teori 

seperti tersebut di atas, maka diajukan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan X1 dengan Y 

X1 

X2 

X3 

Y 
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2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X2 

dengan Y. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara X3 

dengan Y 

4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan X1, X2 dan X3 

denganY 
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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
  
3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei, yakni untuk mengkaji 

populasi yang besar maupun  kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel 

yang dipilih dari populasi untuk menemukan indensi, distribusi, dan interelasi 

relatif dari variabel-variabel penelitian. Arahnya adalah membuat taksiran 

yang akurat mengenai karakteristik-karakteristik keseluruhan populasi, 

sehingga dimungkinkan tercapainya deskripsi dari masing-masing variabel, 

yang dalam penelitian ini adalah kemampuan manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial sebagai variabel bebas dan 

kinerja sekolah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui hubungan antar 

variabel tersebut digunakan teknik korelasional..  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

atau pengukuran, kuantitif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari 

sifat-sifatnya ( Sudjana, 1996:5). 

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar Negeri 

yang ada di Kabupaten Magelang. Populasi yang berjumlah 584 sekolah. 

Populasi tersebut disebutkan dalam tabel 2.1 berikut.  
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Tabel 3.1 
Jumlah  SDN di Kabupaten Magelang 

 
 

No Kecamatan SD 

1 Salaman 30 

2 Borobudur 35 

3 Ngluwar 19 

4 Salam 19 

5 Srumbung 27 

6 Dukun 30 

7 Sawangan 28 

8 Muntilan 31 

9 Mungkid 28 

10 Mertoyudan 37 

11 Tempuran 24 

12 Kajoran 29 

13 Kaliangkrik 26 

14 Bandongan 27 

15 Candimulyo 28 

16 Pakis 32 

17 Ngablak 23 

18 Grabag 38 

19 Tegalrejo 26 

20 Secang 24 

21 Windusari 23 

 Jumlah 584 

 
3.1 Penentuan Sampel 

Karena jumlah populasi cukup besar, dalam penelitian ini melakukan 

pengambilan sampel mengacu pada tabel Cresjie  sebagaimana pada tabel 3.2 
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Tabel 3.2 

 

Berdasarkan tabel di atas, maka sampel dari populasi sebesar 584 

adalah 234.  

Sampel dalam penelitian ini diambil secara sampel proporsional atau 

proporsional sample atau sampel imbangan,  yaitu teknik pengambilan 

sampel dengan mempertimbangkan perimbangan subjek penelitian. Untuk 

memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subjek dari setiap strata 

atau setiap wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dengan banyaknya 

subjek dalam masing-masing strata atau wilayah. Di samping itu untuk 

memperoleh sumber data purposive yang dapat dipertanggungjawabkan 
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representatifitasnya, peneliti merujuk Glaser dan Strauss yang dikutip Noeng 

Muhadjir ( 2000 : 166 ) sebagai pertimbangan bahwa : 

1) sumber data diambil bersifat sementara dengan memperhatikan 

konteksnya. 

2) menggunakan seleksi atas unit – unit sumber data secara kontinu 

sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan proses 

interaksi antara pengambilan ssumber data, analisis, pencarian 

teori dan penyusunan desain untuk tujuan saling menyempurnakan. 

3) penyesuaian dan pemfokusan sampel secara berkelanjutan. Dari 

informasi dan pemahaman lebih dalam dilapangan tidak menutup 

revisi pemilihan sumber kembali berdasarkan informasi dan 

pemahaman peneliti dilapangan dan memungkinkan peneliti 

menambah sampel penelitian. 

Penyebaran pengambilan sampel untuk masing-masing daerah, 

mengacu menggunakan monogram Harry King (Sugiyono, 1997:64) dengan 

perhitungaan jumlah sekolah di kecamatan dibagi jumlah sekolah tingkat 

kabupaten kali jumlah sampel. Misalnya kecamatan Salaman:   

12234
584
30

=X  

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh sampel seperti pada 

tabel 3.3 
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Tabel 3.3 
Distribusi Sampel Penelitian 

 
No Kecamatan Jumlah Populasi Jumlah sampel 

1 Salaman 30 12 

2 Borobudur 35 14 

3 Ngluwar 19 8 

4 Salam 19 8 

5 Srumbung 27 11 

6 Dukun 30 12 

7 Sawangan 28 11 

8 Muntilan 31 12 

9 Mungkid 28 11 

10 Mertoyudan 37 15 

11 Tempuran 24 10 

12 Kajoran 29 12 

13 Kaliangkrik 26 10 

14 Bandongan 27 11 

15 Candimulyo 28 11 

16 Pakis 32 13 

17 Ngablak 23 9 

18 Grabag 38 15 

19 Tegalrejo 26 10 

20 Secang 24 10 

21 Windusari 23 9 

 Jumlah 584 234 

 

3.3 Tahapan-tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2007/2008 yang dibagi 

dalam beberapa tahap yaitu, (1) pra-survei yang dilakukan pada awal bulan 
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Januari 2008 (2) Pengumpulan data dilaksanakan pada awal bulan februari 

2008,  (3) analisis data, dan (4) menyusun laporan penelitian pertengahan 

bulan februari 2008. . 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan alat 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1) Angket 

Dalam pengumpulan data, digunakan angket untuk menggali 

berbagai pendapat  dari guru mengenai manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial sekolah. Angket ini 

bersifat tertutup, karena guru hanya mengisi pilihan jawaban  yang sesuai 

dengan pilihannya. 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data, hal  ini 

dilakukan dengan jalan memanfaatkan dokumen yang ada. Peneliti 

memanfaatkannya untuk mengetahui manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial sekolah. Selain itu, 

dengan pemanfaatan dokumentasi tersebut, diharapkan akan mendapat 

berbagai informasi tambahan mengenai kinerja  sekolah.  
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3.5 Variabel Penelitian dan  Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat (Y) dan 

empat variabel bebas (X1, X2, X3,). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah kinerja  Sekolah, sedangkan variabel bebasnya adalah 

manajerial kepala sekolah (X1), sumber belajar (X2), dan lingkungan 

sosial  (X3). 

Artinya kinerja sekolah dipengaruhi beberapa  faktor yang 

terlihat dalam variabel bebas, antara lain manajerial kepala sekolah, 

sumber belajar, dan lingkungan sosial. 

3.5.2 Definisi Operasional Kinerja Sekolah 

Uraian pengertian mengenai kinerja sekolah tersebut di atas 

dapat dirumuskan bahwa kinerja sekolah dikatakan berhasil atau baik 

apabila memiliki manajerial kepala sekolah yangn baik, sumber belajar 

mencukupi, dan lingkungan sosial yangn baik. 

Indikator kinerja sekolah dalam penelitian ini diukur dari 

(1)manajerial kepala sekolah, (2) sumber belajar,dan (3) lingkungan 

sosial. Pengaruh dari masing-masing faktor terhadap kinerja sekolah 

dapat dilihat dalam bagan 3.4 
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Bagan 3.4 
Hubungan Antarvariabel 

 
 

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan kinerja  sekolah 

menggunakan angket buatan peneliti yang harus diisi guru, selanjutnya 

peneliti menganalisis angket tersebut. 

 

3.6 Kisi-kisi Variabel Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis 

penelitian dalam penelitian ini digunakan instrumen penelitian dalam bentuk 

angket untuk memperoleh data-data kemampuan manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial Sekolah Dasar. 

Angket merupakan salah satu jenis instrumen pengumpul data yang 

disampaikan kepada responden/ subyek peneleitian melalui sejumlah 

pernyataan. Teknik ini dipilih semata-mata karena subyek adalah orang 
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yang mengetahui dirinya sendiri, apa yang dinyatakan oleh subyek kepada 

peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, dan interpretasi subyek tentang 

pertanyaan/pernyataan yang diajukan kepadasubyek adalah sama dengan 

apa yang dimaksud oleh peneliti (Sutrisno Hadi, 2002:57). 

Angket yang digunakan didesain berdasarkan skala model Likert 

yang berisi sejumlah pernyataan yang menyatakan obyek yang hendak 

diungkap. Penskoran atas kuesioner skala model Likert yang digunakan 

dalam penelitian ini merujuk pada lima alternatif jawaban, sebagaimana 

terlihat di bawah ini. 

Selalu (S), sering (SR), karang (JR), kadang (KD), dan tidak pernah 

(TP). Di samping itu juga menggunakan alternatif jawaban tidak ada (TA), 

kurang lengkap (KL), cukup  lengkap (CL),  Lengkap (L), sangat lengkap 

(SL). 

 

 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

1. Kinerja Sekolah 

Kinerja sekolah  adalah prestasi yang dicapai oleh sekolah melalui 

persekolahan, yaitu hasil tamatan yang dapat mencapai standar kompetensi 

lulusan yang telah ditentukan oleh pemerintah, serta mutu 

pembelajarannya. 

Mengacu pada teori dan kerangka konsep, serta sinergi dengan 

pengukuran yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, maka konsep-

konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel : 3.5 
Konsep Yang Akan Diukur Kinerja Sekolah pada Sekolah Dasar 

Negeri Kabupaten Magelang 
 

 

Variabel Indikator No Item 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perencanaan  
1. Sekolah  menyusun program kerja sekolah 

berdasarkan Visi dan Misi Sekolah 
2. Sekolah menyusun Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan dengan berpedoman pada 
panduan yang disusun BNSP 

3. Sekolah menyusun kalender pendidikan 
setiap tahun pelajaran 

4. Sekolah mengembangkan kurikulum sesuai 
dengan potensi daerah setempat 

5. Sekolah mengembangkan budaya membaca 
dan menulis bagi reserta didik.  

6. Sekolah melaksanakan pengawasan proses 
pembelajaran.  

7. Dalam penentuan kelulusan peserta didik 
berpedoman pada Standar Kompetensi 
Lulusan  

8. Rata-rata daya serap hasil belajar setiap 
tahun tinggi.  

9. Ketuntasan belajar setiap tahun pelajaran 
tinggi.  

10. Perolehan Nilai Ujian Sekolah tiap tahun 
pelajaran rata-ratanya tinggi.  

11. Target kurikulum tiap tahun mencapai 100% 
12. Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang 

SMP/MTs> 80 % tiap tahun pelajaran 
13. Memperoleh kejuaraan lomba akademik.  
14. Memperoleh kejuaraan lomba Olah Raga  
15. Memperoleh kejuaraan lomba keagamaan. 
16. Memperoleh kejuaraan lomba ketrampilan  
17. Memperoleh kejuaraan lomba kebahasaan  
18. Memperoleh kejuaraan lomba kesenian  
19. Mengirim guru/ karyawan peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (KKG, 
Penataran, Seminar). 

20. Tingkat kehadiran guru/karyawan tinggi 
21. Tingkat kehadiran siswa dalam belajar 

tinggi 
22. Usaha peninmgkatan kualitas dan 

volume infrastruktur (alat dan bangunan) 

1 
 

2 
 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
12 

 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

 
 

20 
 

21 
 

22 
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2. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

Kemampuan manajerial kepala sekolah SD, adalah kompetensi individu 

seorang guru yang ditugasi sebagai kepala sekolah untuk melakukan kerja 

manajemen sekolah yang telah memenuhi criteria sesuai dengan ketentuan 

Standar Nasional Pendidikan. 

Mengacu pada teori dan kerangka konsep, serta sinergi dengan 

pengukuran yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, maka konsep-

konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel : 3.6 
Konsep Yang Akan Diukur Dalam   Manajeman Kepala Sekolah pada 

Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Magelang 
 

 

Variabel Indikator No Item 

Kemampuan 
kepala 
sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perencanaan  
23. Mampu mengidentifikasi masalah  
24. Mampu mengumpulkan data 
25. Mampu mengolah data 
26. Mampu mengumpulkan informasi 
27. Mampu mengolah informasi 
28. Mampu merusmuskan faktor eksternal 

yang menghambat manajerial 
29. Mampu merumuskan faktor internal 

yang menghambat manajerial 
30. Mampu memilih alternatif tindakan 

untuk menyelesaikan masalah 
31. Mampu mengambil keputusan yang kuat 
32. Mampu menetapkan jangka waktu yang 

diperlukan untuk  suatu kegiatan  
33. Mampu merumuskan tujuan yang akan 

dicapai 
34. Mampu menetapkan  alat dan metode 

untuk meningkatkan efisiensi dalam 
mencapai tujuan 

35. Mampu merusmuskan rencana evaluasi 
untuk mengukur  pencapaian tujuan. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
 

7 
 

8 
 

9 
10 

 
 

11 
 

12 
 

13 

Pengorganisasian  
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Variabel Indikator No Item 

 
 
 
 
 

36. Mampu membuat job deskription sesuai 
dengan tugas, tanggung jawab dan 
wewenang guru/karyawan 

37. Mampu menciptakan suasana harmonis 
38. Mampu membina kerja sama yang 

efektif 
39. Mampu berkomunikasi secara efektif 
40. Mampu mengatur tugas, tanggung jawab 

dan wewenang/karyawan guna 
meningkatkan kinerja sekolah 

Penggerakan 
19. Mampu mengkoordinir kegiatan secara 

efektif dan efisien 
20. Mampu memberikan motivasi untuk 

mencapai tujuan 
21. Mampu bekerja sama dengan 

guru/karyawan untuk mencapai tujuan 

14 
 
 

15 
16 

 
17 
18 

 
 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

 
 Pengawasan  
 22. Mampu menentukan standar kualitas 

pekerjaan 
23. Mempu menilai dan mengukur 

program yang dilaksanakan maupun 
hasil yang telah dicapai 

24. Mampu menentukan dan mengadakan 
tindakan perbaikan. 

22 
 

23 
 
 
 

24 

 

3. Ketersediaan Sumber belajar 

Ketersediaan sumber belajar adalah tersedianya sumber belajar yang 

berupa buku dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses 

pembelajaran, untuk pengumpulan datanya digunakan angket yang mengacu 

pada teori dan kerangka konsep, serta sinergi dengan pengukuran yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian ini, maka konsep-konsep yang akan diukur 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.7 
Konsep yang Diukur Berkaitan dengan Sumber Belajar 

 
Variabel Indikator No Item 

Alat Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber 
Belajar 

Ketersediaan Alat Peraga  
1. Ilmu Pengetahuan Sosial 
2. Ilmu Pengetahuan Alam 
3. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
4. Kesenian 
5. Keagamaan 
6. Komputer/TIK 
7. Bahasa 
8. Kepribadian 
9. Buku-buku teks pelajaran 
10. Buku-buku referensi 
Ketersediaan Sumber Belajar 
11. Alam sekitar berupa apotik hidup 
12. Alam sekitar berupa warung hidup 
13. Alam sekitar berupa tanaman bunga 
14. Alam sekitar berupa ternak unggas 
15. Alam sekitar berupa kolam ikan 
16. Alam sekitar berupa habitat sawah 
17. Alam sekitar berupa ternak 
18. Nara sumber 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

 

 

4. Lingkungan  Sosial Sekolah 

Lingkungan sosial adalah peran serta masyarakat sekitar terhadap proses 

pendidikan yang sedang berlangsung di sekolah. Data ini dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner. 

Mengacu pada teori dan kerangka konsep, serta sinergi dengan 

pengukuran yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini, maka konsep-

konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.8 
Konsep yang Diukur Berkaitan dengan Lingkungan Sosial Sekolah 

 
Variabel Indikator No Item 

Lingkungan 
sosial 
sekolah 

1. Komite sekolah menyusun program 
kerja 

2. Komite sekolah berkoordinasi dengan 
sekolah 

3. Komite sekolah terlibat dalam kegiatan 
sekolah 

4. Komite sekolah terlibat dalam 
menentukan KKM 

5. Sekolah menggali potensi dan partisipasi 
wali murid bagi peningkatan prestasi 
sekolah 

6. Sekolah mengundang tokoh masyarakat 
sebagai nara sumber belajar 

7. Mensosialisasikan program sekolah 
8. Sekolah secara proaktif menghubungi 

orang tua siswa untuk membicarakan 
perkembangan siswa 

9. Diadakan rapat rutin pihak sekolah 
dengan komite sekolah 

10. Menampilkan salah satu kesenian yang 
ada di masyarakat dalam kegiatan 
sekolah 

11. Membina berbicara dengan bahasa yang 
santun 

12. Membudayakan berpakaian rapi 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 

7 
8 
 
 
 

9 
 

10 
 
 

11 
 

12 

 

3.7 Keabsahan Data 

Surapranata (2004: 50) menjelaskan bahwa  validitas adalah suatu 

tingkatan yang menyatakan bahwa suatu alat ukur telah sesuai dengan apa 

yang diukur.  Menurut problemnya validitas meliputi : (1) seberapa jauh alat 

pengukur dapat mengungkapkan dengan jitu gejala atau bagian-bagian gejala 

yang hendak diukur, dan (2) seberapa jauh alat pengukur dapat memberikan 
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keterbacaan yang teliti, dapat menunjukkan status atau keadaan gejala atau 

bagian gejala yang diukur dengan sebenarnya (Hadi 2004 ; 111).  

Ada beberapa teknik yang dipakai untuk menguji keabsahan data 

suatu studi, yaitu untuk menguji terpercayanya dan menegaskan bahwa data – 

data yang terangkat dari lapangan benar – benar data yang valid dan kreditbel, 

sedangkan Guba dalam Noeng Muhadjir (2000:172), mengetengahkan tiga 

teknik, yaitu 1) memperpanjang waktu tinggal dengan mereka, 2) observasi 

lebih tekun dan 3) menguji secara trianggulasi. 

Untuk mendapatkan validitas data penelitian, peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2006: 330). Denzin 

dalam Moleong (2006: 330), membedakan empat macam triangulasi sebagai 

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik, dan teori. Triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini 

triangulasi sumber dan data. 

 

3.8 Uji Coba (Try Out) Instrumen 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen 

yang disusun benar-benar merupakan instrumen yang baik. Menurut 

Suharsimi Arikunto (1997: 159) baik buruknya instrumen akan berpengaruh 

terhadap benar tidaknya data yang diperoleh. Sedang benar tidaknya data 

sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Baik buruknya 
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instrumen antara lain ditentukan oleh tingkat kesahihan (validitas) dan 

tingkat keandalan (reliabilitasnya). Uji coba instrumen dimaksudkan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Responden yang digunakan 

sebagai uji coba instrumen ini diambil dari populasi yang sama, dan bukan 

responden yang akan diteliti.  

3.8.2 Uji Validitas  

Sehubungan dengan validitas, Suharsimi Arikunto (2002: 

145) mengatakan bahwa sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan atau dapat mengukur data 

dari variabel yang akan diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

instrumen menunjukkan sejauh mana data terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Berkaitan dengan instrumen ini Sutrisno Hadi (2002 : 116-

116) mengemukakan jenis-jenis validitas menjadi lima macam, 

adalah face falidity, logical validity, factorial validity, content 

validity,  dan empirical validity. 

1) Face Validity yaitu bagaimana kelihatannya alat ukur benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur. 

2) Logical validity yaitu konsep validitas yang bertitik tolak dari 

konstruksi tentang faktor yang hendak diukur oleh alat ukur, maka 

validitas logical sering disebut construct validity, kebenaran alat 

ukur ditinjau dari segi kecocokannya dengan teori sebagai 

fundamentalnya.  
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3) Factorial validity yaitu validitas alat ukur ditinjau dari segi 

apakah item yang dipergunakan menghubungkan faktor-faktor 

tertentu, benar-benar dapat memenuhi fungsi mengukur faktor-

faktor yang dimaksud.  

4) Content validity  yaitu validitas instrumen dipandang dari segi alat 

ukur, artinya sejauh mana alat ukur yang dikenakan telah 

mencerminkan isi seluruh bahan yang akan diteliti.  

5) Empirical validty yaitu validitas alat ukur yang menggunakan 

kriterium bagaimana derajat kesesuaian antara apa yang 

dinyatakan oleh hasil pengukuran dengan keadaan yang 

senyatanya.  

Dalam penelitian ini menggunakan validitas logis. Menurut 

Sutrisno Hadi (2002: 112) bahwa validitas logis adalah validitas yang 

bertitik tolak dari konstruksi tentang faktor yang hendak diukur oleh 

suatu alat ukur.  

Dalam penelitian ini semua angket menggunakan jenis 

validitas logis karena butir-butir dalam instrumen dikembangkan 

berdasarkan konstruksi teoritik. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila pengukuran masing-

masing komponen akan berkorelasi satu sama lain. Adapun rumus 

korelasi yang digunakan untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product Moment                     

Karl Pearson. 
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rxy  = { }{ }2222 )Y(YN )X(XN

)Y( )X( -  XYN

∑∑∑∑
∑∑∑

−−
 

rxy  = koefisien korelasi 
N  = jumlah subyek  
Σxy  = jumlah perkalian antara X dan Y  
Σx2 = jumlah kuadrat x  
Σy2  = jumlah kuadrat y (Sutrisno Hadi, 2002: 273) 
 

Jika hasil perhitungan korelasi Γxy ≥ Γxy pada  tabel, mala 

butir pertanyaan dari instrumen tersebut dikatakan valid, sebaliknya 

jika diperoleh hasil dari koefisien korelasi Γxy < dari tabel maka item 

itu dikatakan tidak valid. Selain itu apabila dianalisis dengan bantuan 

software komputer, dapat dilihat dari sig (p), apabila didapatkan p <    

0,05 maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPS-2000, dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.9 
Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja 

Sekolah 
 

Instrumen 
Kinerja 
Sekolah 

Jumlah Item Jumlah Item 
Gugur 

Gugur Nomor

Manajerial 
Kepala Sekolah 

24 1 24 

Ketersediaan 
Sumber Belajar 

18 1 6 

Lingkungan 
Sosial 

12 - 12 

Berdasarkan hasil uji validitas di atas, pada variabel 

manajemen kepala sekolah, dari 24 item terdapat 23 butir yang valid 

dan satu butir dinyatakan tidak valid yaitu nomor 24. Pada variabel 

ketersediaan Sumber Belajar, dari 18 item, terdapat 17 butir yang 
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valid dan satu butir dinyatakan tidak valid, yaitu nomor 6. Pada 

variabel lingkungan sosial, dari 12 item, terdapat 12 butir yang valid 

dan tidak ada item yang gugur. 

Perhitungan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 
3.8.2 Uji Reliabilitas Instrumen  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 154) reliabilitas menunjuk 

pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Sedangkan menurut Djamaludin Ancok (dalam Masri 

Singarimbun, 1995:140) mengatakan bahwa reliabilitas menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama. Jadi suatu 

alat dikatakan reliable apabila alat tersebut dipakai beberapa kali untuk 

mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif 

sama. 

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk menguji 

reliabilitas instrumen maka digunakan rumus Alpha Cronbach 

(Suharsimi Arikunto, 2002:171) yaitu : 

rii = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
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∑
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)1( t

b

k
k

σ
σ

 

Keterangan : 

rii = reliabilitas instrumen 
k = banyaknnya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
Σσ2

b = jumlah varian butir 
σ2

t = varian total (Suharsismi Arikunto, 2002: 171) 
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Alasan peneliti menggunakan rumus alpha sebab instrumen 

dalam penelitian  ini menggunakan skala yang skornya bukan 1 dan 0 

tetapi menggunakan skor 1 sampai 5. Selanjutnya hasil perhitungan 

diinterpretasikan dengan melihat p, jika p sama atau lebih kecil dari 0,05 

berarti reliabel. 

Dengan bantuan komputer program SPS-2000 (Seri Program 

Statistik) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih diperoleh hasil 

reliabilitas instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3.10 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kinerja Sekolah 

 
No Instrumen Kinerja 

Sekolah 
Koefisien Alpha 

(r11) 
Status 

1 Manajerial Kepala 
Sekolah 

0,883 Reliabel 
 

2 Ketersediaan Sumber 
Belajar 

0,865 Reliabel 

3 Lingkungan Sekolah 0,854 Reliabel 
 

Hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa instrumen untuk 

variabel penelitian memenuhi kriteria variabel, karena nilai alpha cronbach 

masing-masing variabel di atas 0,60. Perhitungan secara lengkap dapat 

dilihat pada lampiran. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

3.9.1 Deskripsi persentase 

Dalam penelitian ini, analisis deskripsi digunakan untuk 

kepentingan memperoleh gambaran penyebaran hasil penelitian masing –

masing indikator pada setiap variabel. Sebagai standar pengukuran 
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terhadap masing-masing variabel dilakukan dari data ideal ke dalam lima 

kategori, yaitu menggunakan rumus sebagai  berikut : 

  
 

 

Skor tertinggi diperoleh dengan cara mengalikan skor alternatif 

jawaban tertinggi dengan jumlah item pertanyaan dan jumlah responden. 

Sedang skor terendah diperoleh dengan cara mengalikan skor alternatif 

jawaban terendah dengan jumlah item dan jumlah responden pada masing-

masing variabel. Berdasarkan data jumlah interval yang diperoleh kemudian 

disusun kategori. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kondisi manajerial 

kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, lingkungan sosial di SD 

kabupaten Magelang. Seluruh data yang telah diperoleh selanjutnya akan 

dianalisis secara statistik denmgan teknik regresi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menguji siginifikansi garis regresi yang diperoleh. 

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi sederhana 

dan analisis regresi ganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk 

menganalisis satu variabel pengaruh manajerial kepala sekolah terhadap 

kinerja sekolah. Analisis regresi ganda digunakan untuk menganalisis 

pengaruh dua variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum dilakukan 

analisis dengan teknik regresi, data-data terebut harus melalui uji 

persyaratan, seperti yang diungkapkan oleh Nurgiyantoro dkk (2004: 270) 

 

Skor tertinggi – skor terendah 
Interval = 
 Katogori 
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 3.9.2 Uji Persuaratan 

Uji persyaratan analisis regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu uji 

normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Ketiga syarat 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji Noemalitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui normal 

tidaknya distribusi data penelitian masing-masing variabel 

penelitian. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji 

normalitas dari Kolmograf-Smirnof, dan untuk diperhitungkan 

menggunakan bantuan SPSS versi 12. Pengambilam 

keputusan beradasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji ini dilakukan untuk menguji integritas hubungan 

data yaitu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Uji linieritas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 12. 

Selanjutnya dilakukan uji F dengan cara membandingkan 

hasil analisis F tabel dengan F hitung, jika F tabel < hitung 

maka dikatakan regresi linier (F hitung = F deviasi from 

linierity). 
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c. Uji Multikolinieritas 

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

yang tumpang tindih antarvariabel bebas. Pengujian dilakukan 

dengan bantuan SPSS 12.0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Data pada penelitian ini berupa data kuantitatif yang diambil dengan 

instrumen berupa angket. Setelah data dikoding, diskor, ditabulasi, selanjutnya 

dianalisis. Analisis data digunakan teknik analisis deskriptif, analisis korelasi 

product moment, dan analisis regresi ganda. Untuk mempermudah analisis dan 

untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya kesalahan, proses analisis 

pada penelitian ini menggunakan program SPS-2005BL (Seri Program Statistik) 

dan SPSS for Windows. 

 
4.1 Analisis Deskriptif 

Tabulasi data dapat dilihat sebagaimana tersebut dalam lampiran, untuk 

variabel terikat (dependent variable) yaitu: kinerja sekolah diberi notasi Y, 

sedangkan untuk variabel-variabel bebas (independent variable) masing-masing 

diberi notasi sebagai berikut : 

1. X1 untuk variabel kemampuan manajerial kepala sekolah 

2. X2 untuk variabel ketersediaan sumber belajar 

3. X3 untuk variabel lingkungan sosial sekolah 

Pengolahan distribusi frekuensi dari masing-masing variabel  tersebut 

dilakukan dengan mengelompokkan skor nilai dari jawaban subjek penelitian, 

yaitu guru-guru SD di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil pensekoran 

terhadap instrumen yang terkumpul, dapat  diuraikan gambaran kecenderung-an 

masing-masing variabel sebagai berikut : 
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4.1.1 Kinerja Sekolah  (Y)   

Kinerja sekolah pada penelitian ini diukur dengan instrumen  

angket yang berjumlah 21 butir pertanyaan/pernyataan, dengan skor 1 

sampai 5, sehingga diperoleh rentangan skor antara 21 sampai dengan 

105. Hasil  dari pensekoran, diperoleh distribusi frekuensi dan grafik 

distribusi frekuensi untuk variabel kinerja sekolah yang dapat dilihat 

pada lampiran atau seperti tersebut dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1. 
Distribusi Kinerja Sekolah Dasar di Kabupaten Magelang 

 

No. Kategori Jawaban Rentang Skor Frekuensi 
Absolut Persentase 

1 Sangat Tinggi  88,3   s.d. 105  17 7,3

2 Tinggi  71,5  s.d.  88,2  155 66,2

3 Sedang  54,7  s.d.  71,4 62 26,5

4 Rendah  37,9  s.d.  54,6 0 0,0

5 Sangat Rendah   21   s.d.  37,8 0 0,0

Jumlah  234 100,0

   

Keterangan : 

Batas maksimum  =  105 Range  :  105-21  =  84 

Batas Minimum  =  21 Interval  :  84 /5      =  16,8 

Klasifikasi  =   5 

 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi seperti terangkum pada 

tabel  tersebut di atas terlihat bahwa kinerja SDN di Kabupaten 

Magelang; dari 234 subjek yang diteliti, 7,3% menyatakan sangat tinggi; 

66,2% menyatakan tinggi; dan 26,5% menyatakan sedang; serta tidak 

ada yang menyatakan rendah dan sangat rendah.  
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Berdasarkan analisis, diperoleh nilai tendensi sentral; rerata= 

76,32; median= 76,00; mode= 77; dan standart deviasi= 7,785. Rerata 

tersebut berada pada interval 71,4 s/d 88,2 kategori tinggi; dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja SDN di Kabupaten Magelang 

berada pada kategori tinggi. 

Grafik histogram distribusi frekuensi kinerja SDN di Kabupaten 

Magelang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 
Histogram Distribusi Frekuensi Kinerja SDN di Kabupaten Magelang 

 

4.1.2 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah (X1)   

Kemampuan manajerial kepala sekolah pada penelitian ini diukur 

dengan instrumen angket yang berjumlah 23 butir pertanyaan/ 

pernyataan, dengan skor 1 sampai 5, sehingga diperoleh rentangan skor 

antara 23 sampai dengan 115. 
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 Hasil  dari pensekoran, diperoleh distribusi frekuensi dan grafik 

distribusi frekuensi untuk variabel kemampuan manajerial kepala 

sekolah yang dapat dilihat pada lampiran atau seperti tersebut dalam 

tabel di bawah ini : 
 

 
Tabel 4.2. 

Distribusi Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 
SDN di Kabupaten Magelang 

 

No. Kategori Jawaban Rentang Skor Frekuensi 
Absolut Persentase 

1 Sangat Tinggi   96,7   s.d. 115  5 2,1

2 Tinggi  78,3  s.d.  96,6  153 65,4

3 Sedang  59,9  s.d.  78,2 72 32,1

4 Rendah  41,5  s.d.  59,8 1 0,4

5 Sangat Rendah   23   s.d.  41,4 0 0,0

Jumlah  234 100,0

   
Keterangan : 

Batas maksimum  =  115 Range  :  115-23  =  92 

Batas Minimum  =  23 Interval  :  92 /5      =  18,4 

Klasifikasi  =   5 

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi seperti terangkum pada 

tabel  tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan manajerial Sekolah 

Dasar Negeri di Kabupaten Magelang; dari 234 subjek yang diteliti, 

2,1% menyatakan sangat tinggi; 65,4% menyatakan tinggi; 32,1% 

menyatakan sedang; dan 0,4% menyatakan rendah; serta tidak ada yang 

menyatakan sangat rendah.  
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Dari hasil, diperoleh nilai tendensi sentral variabel kemampuan 

manajerial kepala sekolah; rerata= 81,59; median= 81,00; mode= 81; dan 

standart deviasi= 7,318. Rerata tersebut berada pada interval 78,2 s/d 

96,6 kategori tinggi; dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan manajerial kepala SDN di Kabupaten Magelang berada 

pada kategori tinggi. 

Grafik histogram distribusi frekuensi kemampuan manajerial 

kepala SDN di Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 
Histogram Distribusi Frekuensi Kemampuan Manajerial  

Kepala SDN di Kabupaten Magelang 
 

4.1.3 Ketersediaan Sumber Belajar (X2)   

Ketersediaan sumber belajar pada penelitian ini diukur dengan 

instrumen angket yang berjumlah 17 butir pertanyaan/ pernyataan, 

dengan skor 1 sampai 5, sehingga diperoleh rentangan skor antara 17 
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sampai dengan 85. Hasil  dari pensekoran, diperoleh distribusi frekuensi 

dan grafik distribusi frekuensi untuk variabel kemampuan manajerial 

kepala sekolah yang dapat dilihat pada lampiran atau seperti tersebut 

dalam tabel di bawah ini : 
 

Tabel 4.3. 
Distribusi Ketersediaan Sumber Belajar  

SDN di Kabupaten Magelang 
 

No. Kategori Jawaban Rentang Skor Frekuensi 
Absolut Persentase 

1 Sangat Banyak  71,5   s.d. 85 17 7,3

2 Banyak  57,9  s.d.  71,4 153 65,4

3 Cukup Banyak  44,3  s.d.  57,8 64 27,4

4 Sedikit  30,7  s.d.  44,2 0 0,0

5 Sangat Sedikit   17   s.d.  30,6 0 0,0

Jumlah  234 100,0

   
Keterangan : 

Batas maksimum  =  85 Range  :  85-17  =  68 

Batas Minimum  =  17 Interval  :  68 /5      =  13,6 

Klasifikasi  =   5 

Distribusi frekuensi terserbut di atas menunjukkan bahwa 

ketersediaan sumber belajar SDN di Kabupaten Magelang; dari 234 

subjek yang diteliti, 7,3% menyatakan sangat banyak; 65,4% 

menyatakan banyak; 27,4% menyatakan cukup banyak; dan tidak ada 

yang menyatakan sedikit dan sangat sedikit. 
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Berdasarkan atas analisis dekriptif, diperoleh nilai tendensi 

sentral variabel ketersediaan sumber belajar; rerata= 61,16; median= 

61,00; mode= 60; dan standart deviasi= 5,908. Rerata tersebut berada 

pada interval 57,8 s/d 71,4 kategori banyak; dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa ketersediaan sumber belajar pada SDN di Kabupaten 

Magelang berada pada kategori banyak. 

Grafik histogram distribusi frekuensi ketersediaan sumber belajar 

pada SDN di Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 
Histogram Distribusi Frekuensi Ketersediaan Sumber Belajar 

Pada SDN di Kabupaten Magelang 
 

4.1.4 Lingkungan Sosial Sekolah (X3)   

Lingkungan sosial sekolah pada penelitian ini diukur dengan 

instrumen angket yang berjumlah 12 butir pertanyaan/ pernyataan, 
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dengan skor 1 sampai 5, sehingga diperoleh rentangan skor antara 12 

sampai dengan 60. Hasil  dari pensekoran, diperoleh distribusi frekuensi 

dan grafik distribusi frekuensi untuk variabel lingkungan sosial sekolah 

yang dapat dilihat pada lampiran atau seperti tersebut dalam tabel di 

bawah ini : 
 

 
Tabel 4.4. 

Lingkungan Sosial Sekolah   
pada SDN di Kabupaten Magelang 

 

No. Kategori Jawaban Rentang Skor Frekuensi 
Absolut Persentase 

1 Sangat Baik  50,5   s.d. 60 9 3,8

2 Baik  40,9  s.d.  50,4 139 59,4

3 Cukup Baik  31,3  s.d.  40,8 83 35,5

4 Tidak Baik  21,7  s.d.  31,2 3 1,3

5 Sangat Tidak Baik   12   s.d.  21,6 0 0,0

Jumlah  234 100,0

   
Keterangan : 

Batas maksimum  =  60 Range  :  60-12  =  48 

Batas Minimum  =  12 Interval  :  48 /5      =  9,6 

Klasifikasi  =   5 

Distribusi frekuensi terserbut di atas menunjukkan bahwa 

lingkungan sosial sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang; dari 234 

subjek yang diteliti, 3,8% menyatakan sangat baik; 59,4% menyatakan 

baik; 35,5% menyatakan cukup baik; dan 1,3% menyatakan tidak baik; 

serta tidak ada yang menyatakan sangat tidak baik. 
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Berdasarkan atas analisis dekriptif, diperoleh nilai tendensi 

sentral variabel lingkungan sosial sekolah; rerata= 41,91; median= 

42,00; mode= 43; dan standart deviasi= 4,752. Rerata tersebut berada 

pada interval 40,8 s/d 50,4 kategori baik; dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan sosial sekolah pada SDN di Kabupaten 

Magelang berada pada kategori baik. 

Grafik histogram distribusi frekuensi lingkungan sosial sekolah 

pada SDN di Kabupaten Magelang, sebagai berikut: 
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Gambar 4.4. 
Histogram Distribusi Frekuensi Lingkungan Sosial Sekolah 

Pada SDN di Kabupaten Magelang 
 

 
4.2 Pengujian Persyaratan Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas Sebaran 

Pengujian normalitas sebaran data dipergunakan uji One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, Uji normalitas sebaran dilakukan dengan 
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menggunakan software SPSS 12.0. Hasil perhitungan uji normalitas 

sebaran secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut ini, sedangkan 

hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.5 
Ringkasan Hasil Uji Normalitas Sebaran 

 

No. Distribusi Data 
Variabel 

Kolmogorov-Smirnov Kesimpulan 

Z p 
(sig.) 

1. Kinerja Sekolah (Y) 1,044 0,226 Normal 

2. Kemampuan Manajerial 
Kepala Sekolah (X1) 

1,160 0,135 Normal 

3. Ketersediaan Sumber 
Belajar (X2) 

1,164 0,133 Normal 

4. Lingkungan Sosial 
Sekolah (X3) 

1,037 0,233 Normal 

  
 

4.2.2 Uji Linieritas Hubungan 

Uji linieritas dilakukan dengan mempergunakan bantuan 

software komputer SPSS 12.00. Pengujian terhadap linieritas hubungan 

dilakukan melalui uji statistik F Deviation from Linearity. Hubungan 

fungsional antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dinyatakan linier apabila harga Fhitung tidak signifikan. 

Hubungan fungsional masing-masing variabel bebas dengan 

variabel terikat terdiri dari: kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) 

dengan kinerja sekolah (Y); ketersediaan sumber belajar (X2) dengan 

kinerja sekolah (Y); dan lingkungan sosial sekolah (X3) dengan kinerja 

sekolah (Y). 
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Dari hasil perhitungan linieritas menunjukkan bahwa harga Fhitung 

(Deviation from Linearity) untuk hubungan fungsional antara variabel 

kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) dengan kinerja sekolah (Y) 

sebesar= 1,078 dengan sig (p)= 0,364; ketersediaan sumber belajar (X2) 

dengan kinerja sekolah (Y) sebesar= 0,928 dengan sig (p)= 0,573; dan 

lingkungan sosial sekolah (X3) dengan kinerja sekolah (Y) sebesar= 

1,001 dengan sig (p)= 0,464. 

Secara keseluruhan dari harga Fhitung yang diperoleh dari 

hubungan fungsional variabel bebas dengan variabel terikat 

menunjukkan harga Fhitung dengan sig (p) yang lebih kecil 0,05;  

sehingga hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dapat dikatakan linier.  

Hasil perhitungan uji linieritas hubungan secara ringkas dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini, sedangkan hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran. 

Tabel 4.6. 
Ringkasan Hasil Uji Linieritas Hubungan 

 

No. Hubungan Fungsional 

Deviation from 
Linearity Kesimpulan 

F p  
(sig.) 

1. Kemampuan Manajerial 
Kepala Sekolah (X1) dengan 
Kinerja Sekolah (Y) 

1,078 0,364 Linier 

2. Ketersediaan Sumber Belajar 
(X2) dengan Kinerja Sekolah 
(Y) 

0,928 0,573 Linier 

3. Lingkungan Sosial Sekolah 
(X3) dengan Kinerja Sekolah 
(Y) 

1,001 0,464 Linier 
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4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan yang tumpang tindih antar variabel bebas. Pengujian 

dilakukan dengan bantuan software SPSS 12.0. Dari hasil analisis 

diperoleh Collinearity Statistics untuk variabel kemampuan manajerial 

kepala sekolah (X1) dengan VIF= 1,118 dan Tolerance= 0,895; variabel 

ketersediaan sumber belajar (X2) dengan VIF= 1,214 dan Tolerance= 

0,825; variabel lingkungan sosial sekolah (X3) dengan VIF= 1,100 dan 

Tolerance= 0,909. Ternyata semua VIF kurang dari 10 serta semua 

Tolerance mendekati angka 1; maka disimpulkan tidak terjadi 

multikolinier atau terbebas dari masalah kolinieritas. 

 
Dari ketiga persyaratan yang telah dibahas di atas semua telah 

memenuhi syarat, maka dapat dilanjutkan dengan uji selanjutnya yaitu 

korelasi product moment, korelasi parsial, dan analisis regresi ganda (multiple 

regression). 

 

4.3 Pengujian Hipotesis  

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah: "terdapat hubungan 

kemampuan manajerial kepala sekolah dengan kinerja sekolah pada SDN di 

Kabupaten Magelang”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif (Ha), 

untuk keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga 

berbunyi: "tidak terdapat hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah 

dengan kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang”.  
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Hipotesis tersebut di atas diuji dengan menggunakan korelasi Product 

Moment, dan dianalisis dengan bantuan software komputer. Besarnya korelasi 

antara kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) dengan kinerja sekolah (Y) 

sebesar= 0,442 dengan sig. (p) = 0,000. Ternyata p lebih kecil dari α (taraf 

signifikansi) yang ditentukan yaitu 5%; maka hipotesis nihil yang berbunyi: 

"tidak terdapat hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan 

kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang” ditolak; dan hipotesis 

kerja (Ha) yang berbunyi “terdapat hubungan kemampuan manajerial kepala 

sekolah dengan kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang” diterima. 

Analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui   koefisien korelasi 

murni antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) terlepas dari 

hubungan variabel bebas lain yang mengotori koefisien korelasi tersebut, yaitu 

dengan cara mengendalikan atau mengontrol variabel-variabel yang lain. 

Teknik yang dipergunakan adalah teknik korelasi parsial jenjang    pertama. 

Dari hasil analisis korelasi parsial antara kemampuan manajerial kepala 

sekolah (X1) dengan kinerja sekolah (Y), dimana variabel ketersediaan sumber 

belajar (X2) dan lingkungan sosial sekolah (X3) dikontrol (r1y-23) diperoleh 

koefisien korelasi sebesar= 0,366 dengan p= 0,000. Karena harga p kurang 

dari 0,05 maka korelasi parsial tersebut signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan kinerja sekolah 

pada SDN di Kabupaten Magelang.  
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Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah: "terdapat hubungan 

ketersediaan sumber belajar terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten 

Magelang”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif (Ha), untuk 

keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga 

berbunyi: "tidak terdapat hubungan ketersediaan sumber belajar dengan 

kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang”.  

Hipotesis tersebut diatas diuji dengan menggunakan korelasi Product 

Moment, dan dianalisis dengan bantuan software komputer. Besarnya korelasi 

antara ketersediaan sumber belajar (X2) dengan kinerja sekolah (Y) sebesar= 

0,383 dengan sig. (p) = 0,000. Ternyata p lebih kecil dari α (taraf signifikansi) 

yang ditentukan yaitu 5%; maka hipotesis nihil yang berbunyi: "tidak terdapat 

hubungan ketersediaan sumber belajar terhadap kinerja sekolah pada SDN di 

Kabupaten Magelang” ditolak; dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi 

“terdapat hubungan ketersediaan sumber belajar terhadap kinerja sekolah pada 

SDN di Kabupaten Magelang” diterima. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial antara ketersediaan sumber 

belajar (X2) dengan kinerja sekolah (Y), dimana variabel kemampuan 

manajerial kepala sekolah (X1) dan lingkungan sosial sekolah (X3) dikontrol 

(r2y-13) diperoleh koefisien korelasi sebesar= 0,229 dengan p= 0,000. Karena 

harga p kurang dari 0,05 maka korelasi parsial tersebut signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan ketersediaan sumber belajar terhadap kinerja sekolah pada 

SDN di Kabupaten Magelang.  
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Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah: "terdapat hubungan 

lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten 

Magelang”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif (Ha), untuk 

keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), sehingga 

berbunyi: "tidak terdapat hubungan lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja 

sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang”.  

Hipotesis tersebut diatas diuji dengan menggunakan korelasi Product 

Moment, dan dianalisis dengan bantuan software komputer. Besarnya korelasi 

antara lingkungan sosial sekolah (X3) dengan kinerja sekolah (Y) sebesar= 

0,271 dengan sig. (p) = 0,000. Ternyata p lebih kecil dari α (taraf signifikansi) 

yang ditentukan yaitu 5%; maka hipotesis nihil yang berbunyi: "tidak terdapat 

hubungan lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja sekolah pada SDN di 

Kabupaten Magelang” ditolak; dan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi 

“terdapat hubungan lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja sekolah pada 

SDN di Kabupaten Magelang” diterima. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi parsial antara lingkungan sosial 

sekolah (X3) dengan kinerja sekolah (Y), dimana variabel kemampuan 

manajerial kepala sekolah (X1) dan ketersediaan sumber belajar (X2) dikontrol 

(r3y-12) diperoleh koefisien korelasi sebesar= 0,184 dengan p= 0,002. Karena 

harga p kurang dari 0,05 maka korelasi parsial tersebut signifikan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja sekolah pada SDN 

di Kabupaten Magelang.  
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Hipotesis keempat pada penelitian ini adalah: "terdapat hubungan 

kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan 

lingkungan sosial sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja sekolah pada 

SDN di Kabupaten Magelang”. Hipotesis tersebut adalah hipotesis alternatif 

(Ha), untuk keperluan uji hipotesis diubah menjadi hipotesis nihil (Ho), 

sehingga berbunyi: "tidak hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah, 

ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial sekolah secara bersama-

sama terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang”.  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mempergunakan analisis regresi 

ganda dengan dua prediktor, yaitu: kemampuan manajerial kepala sekolah 

(X1); ketersediaan sumber belajar (X2); dan lingkungan sosial sekolah (X3); 

serta sebagai kriterium kinerja sekolah (Y). Pekerjaan analisis regresi 

dilakukan dengan bantuan komputer dengan program SPS 2005-BL (Seri 

Program Statistik) edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih dan SPSS 

12.0; hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.7. 
Koefisien Korelasi Ganda dan Determinan 

 
Prediktor Korelasi 

rXY 
Korelasi Ganda 

Ry(1,2) 
Koefisien 

Determinan R2 

 
X1 
X2 
X2 

 

 
0,442 
0,383 
0,271 

 
 

0,533 

 
 

0,284 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, nampak bahwa koefisien korelasi 

ganda Ry(1,2) adalah 0,533. Untuk mengetahui apakah harga koefisien korelasi 

ganda tersebut signifikan atau tidak, maka harus dicari harga FRegresi. Dari hasil 

perhitungan diperoleh harga Fregresi sebesar 30,483; dengan p= 0,000. Pada 

tabel berikut ini disajikan ringkasan analisis analisis regresi. 

 
Tabel 4.8. 

Ringkasan Analisis Regresi Ganda antara Prediktor X1, X2, dan X3 
Terhadap Kriterium Y 

 
Sumber 
Variasi 

df Sum of 
Squares 

Mean 
Squares 

F sig. 
(p) 

 
Regression 

 
Residual 

 

 
3 
 

230

4017,754

10104,844

1339,251

43,934

 
30,483 

 
-- 

 
0.000 

 
-- 

 
Total 

 
233 14122,598 -- --  

 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat harga Freg hasil sebesar 30,483 

dengan p (sig.) sebesar 0,000. Oleh karena harga p kurang dari taraf 

signifikansi yang ditentukan yaitu 5%; maka Ho ditolak dan Ha diterima; dan 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan 

lingkungan sosial sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja sekolah pada 

SDN di Kabupaten Magelang. 

Dari hasil analisis di atas diperoleh juga besarnya koefisien 

determinasi (R2
y(1,2)) = 0,284. Hal ini berarti bahwa kinerja sekolah pada SDN 

di Kabupaten Magelang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas pada 
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penelitian ini (kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber 

belajar, dan lingkungan sosial sekolah) sebesar= 28,4%; sedangkan sisanya 

sebesar= 100% - 28,4% = 71,6% dijelaskan oleh variabel di luar penelitian ini. 

Adapun persamaan garis regresi dengan angka kasar dapat disusun 

sebagai berikut: 

Ŷ  = 16,682   +   0,375 X1   +   0,289 X2   +   0,272 X3   

Garis persamaan regresi tersebut di atas bermakna bahwa setiap X1 

(kemampuan manajerial kepala sekolah) berubah satu unit angka kasar, maka 

Y (kinerja sekolah) akan berubah sebesar 0,375; jika variabel lain tidak 

berubah (tetap). Apabila X2 (ketersediaan sumber belajar) berubah satu unit 

angka kasar, maka Y (kinerja sekolah) akan berubah sebesar 0,289; jika 

variabel lain tidak berubah (tetap). Jika X3 (lingkungan sosial sekolah) 

berubah satu unit angka kasar, maka Y (kinerja sekolah) akan berubah sebesar 

0,272; jika variabel lain tidak berubah (tetap).  

Analisis selanjutnya, berdasarkan perhitungan dengan bantuan 

software SPS 2005-BL, dapat dikemukakan pula sumbangan relatif (SR%) 

dan sumbangan efektif (SE%) dari masing-masing prediktor yang    terangkum 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.9. 
Ringkasan Bobot Sumbangan Variabel Bebas  

Terhadap Variabel Terikat 
 

Prediktor Sumbangan 
Relatif 
(SR) % 

Sumbangan 
Efektif 
(SE) % 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 
(X1) 

69,519 19,493 

Ketersediaan Sumber Belajar (X2) 22,661 6,447 

Lingkungan Sosial Sekolah (X3) 8,820 2,509 

Total 100,000 28,449 

 

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa sumbangan efektif 

dari kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) terhadap kinerja sekolah (Y) 

sebesar 19,493%. Ini berarti tinggi rendahnya kinerja sekolah dapat dijelaskan 

dari kemampuan manajerial kepala sekolah sebesar 19,493%. Sumbangan 

efektif dari prediktor ketersediaan sumber belajar (X2) terhadap kinerja 

sekolah (Y) sebesar 6,447%. Ini berarti tinggi rendahnya kinerja sekolah dapat 

dijelaskan dari ketersediaan sumber belajar sebesar 6,447%. Sumbangan 

efektif dari prediktor lingkungan sosial sekolah (X3) terhadap kinerja sekolah 

(Y) sebesar 2,509%. Hal ini bermakna bahwa tinggi rendahnya kinerja sekolah 

dapat dijelaskan dari lingkungan sosial sekolah sebesar 2,509%.  

Jadi dapat dikemukakan bahwa peningkatan dan penurunan kinerja 

sekolah dapat dijelakan oleh ketiga prediktor pada penelitian ini sebesar 

28,449%. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan kemampuan manajerial kepala sekolah 

terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang, yang dibuktikan 

dengan koefisien korelasi (rXY) sebesar= 0,442 dengan p < 0,05.  Hubungan 

positif ini bermakna bahwa semakin tinggi kemampuan manajemen kepala 

sekolah, semakin tinggi pula kinerja SDN di Kabupaten Magelang; dan 

sebaliknya semakin rendah kemampuan manajemen kepala sekolah, semakin 

rendah pula kinerja SDN di Kabupaten Magelang. 

Hasil korelasi parsial diperoleh hasil korelasi (r1y-23) sebesar= 0,336 

dengan p < 0,05. Hasil ini memperkuat hasil koefisien korelasi product 

moment tersebut di atas. Kesimpulan koefisien korelasi parsial ini adalah 

terdapat hubungan positif yang signifikan kemampuan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang, dimana 

ketersediaan sumber belajar dan lingkungan sekolah dikontrol (dikendalikan). 

Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, diperoleh hasil pertama bahwa 

terdapat hubungan positif yang signifikan ketersediaan sumber belajar 

terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang, yang dibuktikan 

dengan koefisien korelasi (rXY) sebesar= 0,383 dengan p < 0,05. Hubungan 

positif ini bermakna bahwa semakin terpenuhi (banyak) ketersediaan sumber 

belajar, semakin tinggi pula kinerja SDN di Kabupaten Magelang; dan 

sebaliknya semakin sedikit ketersediaan sumber belajar, semakin rendah pula 

kinerja SDN di Kabupaten Magelang. 
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Hasil korelasi parsial diperoleh hasil korelasi (r2y-13) sebesar= 0,229 

dengan p < 0,05. Hasil ini memperkuat hasil koefisien korelasi product 

moment tersebut di atas. Kesimpulan koefisien korelasi parsial ini adalah 

terdapat hubungan positif yang signifikan ketersediaan sumber belajar 

terhadap kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang, dimana 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan lingkungan sekolah dikontrol 

(dikendalikan). 

Pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan lingkungan sosial sekolah terhadap kinerja sekolah 

pada SDN di Kabupaten Magelang, yang dibuktikan dengan koefisien korelasi 

(rXY) sebesar= 0,271 dengan p < 0,05. Hubungan positif ini bermakna bahwa 

semakin baik lingkungan sosial sekolah, semakin tinggi pula kinerja SDN di 

Kabupaten Magelang; dan sebaliknya semakin tidak baik lingkungan sosial 

sekolah, semakin rendah pula kinerja SDN di Kabupaten Magelang. 

Hasil korelasi parsial diperoleh hasil korelasi (r3y-12) sebesar= 0,184 

dengan p < 0,05. Hasil ini memperkuat hasil koefisien korelasi product 

moment tersebut di atas. Kesimpulan koefisien korelasi parsial ini adalah 

terdapat hubungan positif yang signifikan lingkungan sosial sekolah terhadap 

kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang, dimana kemampuan 

manajerial kepala sekolah dan ketersediaan sumber belajar dikontrol 

(dikendalikan). 

Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan terdapat hubungan 

positif yang signifikan kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan 
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sumber belajar, dan lingkungan sosial sekolah secara bersama-sama terhadap 

kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang. Hasil tersebut dibuktikan 

dengan diperolehnya harga R = 0,533  dan Fregresi = 30,483 dengan p < 0,05. 

Karena p kurang dari 0,05, maka korelasi ganda (multiple correlation) tersebut 

signifikan. 

 Pada analisis berikutnya, dijelaskan bahwa kinerja sekolah dapat 

dijelaskan oleh kemampuan manajerial kepala sekolah, ketersediaan sumber 

belajar, dan lingkungan sosial sekolah, sebesar= 28,4%. Hal ini berarti 

peningkatan ataupun penurunan kinerja sekolah dapat dijelaskan oleh ketiga 

variabel bebas pada penelitian ini sebesar= 28,4%; sedangkan sisanya 

sebesar= 71,6%  dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dijelaskan 

pula besarnya sumbangan efektif dari masing-masing prediktor terhadap 

kriterium, sebagai berikut: 

Sumbangan efektif prediktor X1 (kemampuan manajerial kepala 

sekolah) sebesar= 19,493%; X2 (ketersediaan sumber belajar) sebesar= 

6,447%; dan X3 (lingkungan sosial sekolah) sebesar= 2,509%. Ternyata 

prediktor X1 (kemampuan manajerial kepala sekolah) memberikan kontribusi 

paling besar terhadap kinerja sekolah. 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis deskriptif, pengujian hipotesis, serta pembahasan, 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja sekolah pada SDN di Kabupaten Magelang berada pada kategori 

tinggi, kemampuan manajerial kepala sekolah berada pada kagori tinggi; 

ketersediaan sumber belajar berada pada kategori banyak; lingkungan 

sosial sekolah berada pada kategori baik. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan kemampuan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja sekolah SDN di Kabupaten Magelang. Semakin 

tinggi kemampuan manajerial kepala sekolah, semakin tinggi pula kinerja 

sekolah. 

3. Terdapat hubungan positif yang signifikan ketersediaan sumber belajar 

terhadap kinerja sekolah SDN di Kabupaten Magelang. Semakin banyak 

ketersediaan sumber belajar, semakin tinggi pula kinerja sekolah. 

4. Terdapat hubungan positif yang signifikan lingkungan sosial sekolah 

terhadap kinerja sekolah SDN di Kabupaten Magelang. Semakin baik 

lingkungan sosial sekolah, semakin tinggi pula kinerja sekolah. 

5. Determinan kinerja sekolah yang terdiri dari kemampuan manajerial 

kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar, dan lingkungan sosial di SD 

Negeri Kabupaten Magelang secara bersama-sama memiliki hubungan 
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yang positif yang signifikan dengan kinerja sekolah. Kemampuan 

manajerial kepala sekolah memberikan kontribusi paling besar terhadap 

kinerja sekolah (19,493%), disusul ketersediaan sumber belajar (6,447%), 

dan lingkungan sosial sekolah (2,509%). 

 
5.2 Saran-saran 

Dengan mempertibangkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, 

serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjaga agar kinerja sekolah tetap tinggi, para kepala sekolah perlu 

merintis sistem informasi manajemen di tingkat sekolah, guna mendukung 

efektifitas dalam pengembangan sekolah. 

2. Untuk lebih meningkatkan hubungan sumber belajar dengan kinerja 

sekolah, sekolah dapat mengajak para guru untuk lebih meningkatkan 

pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran, dengan harapan 

peningkatan mutu pembelajaran dapat ditingkatkan, dan hasil belajar siswa 

juga meningkat. 

3. Daya dukungan lingkungan sosial terhadap kinerja sekolah perlu 

ditingkatkan, misalnya mengsadakan sosialisasi tentang kebijakan 

pemerintah dalam hal model pembelajaran dan persekolahan. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 
 

Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kinerja 

sekolah. Kuesioner ini dirancang untuk menggambarkan kinerja melalui 

pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan manajemen kepala sekolah, ketersediaan 

sumber belajar, dan lingkungan social.. Instrumen ini terdiri dari 23 butir untuk 

mengukur manajemen kepala sekolah, ketersediaan sumber belajar  sebanyak 17 

butir, dan lingkungan sosial sebanyak 12 butir. Setiap butir pertanyaan terdapat 

lima alternatif jawaban, sedangkan untuk kinerja sekolah sebanyak 19 butir 

pertanyaan. 



iii 

 

INSTRUMEN  

UNTUK MENGUKUR KINERJA SEKOLAH 

PETUNJUK UMUM: 

(1) Pilih salah satu alternative yang paling sesuai dengan pendapat Anda dengan 

memberi tanda centang (√ ) pada jawaban yang sesuai pada kolom sisi kanan 

masing-masing pernyataan Anda.  

(2) Anda tidak perlu mencantumkan identitas Anda. 

Variabel Indikator 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
TP JR KD SR SL

Persekolahan 1. Sekolah  menyusun program kerja 
sekolah berdasarkan Visi dan 
Misi Sekolah 

2. Sekolah menyusun Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan 
dengan berpedoman pada 
panduan yang disusun BNSP 

3. Sekolah menyusun kalender 
pendidikan setiap tahun pelajaran 

4. Sekolah mengembangkan 
kurikulum sesuai dengan potensi 
daerah setempat 

5. Sekolah mengembangkan budaya 
membaca dan menulis bagi 
reserta didik.  

6. Sekolah melaksanakan 
pengawasan proses pembelajaran.  

7. Dalam penentuan kelulusan 
peserta didik berpedoman pada 
Standar Kompetensi Lulusan  

8. Rata-rata daya serap hasil belajar 
setiap tahun tinggi.  

9. Ketuntasan belajar setiap tahun 
pelajaran tinggi.  

10. Perolehan Nilai Ujian Sekolah 
tiap tahun pelajaran rata-ratanya 
tinggi.  

11. Target kurikulum tiap tahun 
mencapai 100% 

12. Jumlah siswa yang melanjutkan 
ke jenjang SMP/MTs> 80 % tiap 
tahun pelajaran 

13. Memperoleh kejuaraan lomba 
akademik.  

14. Memperoleh kejuaraan lomba 

 

    



iv 

 

Olah Raga  
15. Memperoleh kejuaraan lomba 

keagamaan. 
16. Memperoleh kejuaraan lomba 

ketrampilan  
17. Memperoleh kejuaraan lomba 

kebahasaan  
18. Memperoleh kejuaraan lomba 

kesenian  
19. Mengirim guru/ karyawan 

peningkatan kualitas Sumber 
Daya Manusia (KKG, Penataran, 
Seminar). 

 
 
 
 
20.  
21.  
22. Tingkat kehadiran guru, j     
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INSTRUMEN  

UNTUK MENGUKUR MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH 

 

Variabel Indikator 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
TP JR KD SR SL

Manajerial 
kepala 
sekolah 
dalam hal 
 

Perencanaan 
41.  Mengidentifikasi masalah  
42. Mengumpulkan data 
43. Mengolah data 
44. Mengumpulkan informasi 
45. Mengolah informasi 
46. Merusmuskan faktor eksternal yang 

menghambat manajerial 
47. Merumuskan faktor internal yang 

menghambat manajerial 
48. Memilih alternatif tindakan untuk 

menyelesaikan masalah 
49. Mengambil keputusan yang kuat 
50. Menetapkan jangka waktu yang 

diperlukan untuk  suatu kegiatan  
51. Merumuskan tujuan yang akan 

dicapai 
52. Menetapkan  alat dan metode untuk 

meningkatkan efisiensi dalam 
mencapai tujuan 

53. Merumuskan rencana evaluasi untuk 
mengukur  pencapaian tujuan. 

     

Pengorganisasian      

54. Membuat job deskription sesuai 
dengan tugas, tanggung jawab dan 
wewenang guru/karyawan 

55. Menciptakan suasana harmonis 
56. Berkomunikasi secara efektif 
57. Mengatur tugas, tanggung jawab dan 

wewenang/karyawan guna 
meningkatkan kinerja sekolah 
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Variabel Indikator 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
TP JR KD SR SL

Penggerakan      

58. Mengkoordinir kegiatan secara efektif 
dan efisien 

59. Memberikan motivasi untuk 
mencapai tujuan 

60. Bekerja sama dengan guru/karyawan 
untuk mencapai tujuan 

     

 Pengawasan      
 61. Menentukan standar kualitas 

pekerjaan 
62. Menilai dan mengukur program yang 

dilaksanakan maupun hasil yang telah 
dicapai 

63. Menentukan dan mengadakan 
tindakan perbaikan. 

     

 
Keterangan: 
 SL : Selalu 
 SR : Sering 
 KD : Kadang 
 JR : Jarang 
 TP : Tidak Pernah 
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INSTRUMEN  

UNTUK MENGUKUR KETERSEDIAAN SUMBER BELAJAR 

Variabel Indikator 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
TA KL CL L SL

Alat 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ketersediaan Alat Peraga      
19. Ilmu Pengetahuan Sosial 
20. Ilmu Pengetahuan Alam 
21. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan 
22. Kesenian 
23. Keagamaan 
24. Komputer/TIK 
25. Bahasa 
26. Buku-buku teks pelajaran 
27. Buku-buku referensi 

     

Sumber 
Belajar 

Ketersediaan Sumber Belajar      

28. Alam sekitar berupa apotik hidup 
29. Alam sekitar berupa warung hidup 
30. Alam sekitar berupa tanaman bunga 
31. Alam sekitar berupa ternak unggas 
32. Alam sekitar berupa kolam ikan 
33. Alam sekitar berupa habitat sawah 
34. Alam sekitar berupa ternak 
35. Nara sumber 

     

 
Keterangan: 

TA : Tidak ada 

KL : Kurang Lengkap 

CL : Cukup Lengkap 

L : Lengkap 

SL : Sangat Lengkap 
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INSTRUMEN  

UNTUK MENGUKUR LINGKUNGAN SOSIAL 

Variabel Indikator 
Jawaban 

1 2 3 4 5 
SL SR KD JR TP

 1. Komite sekolah menyusun 
program kerja 

2. Komite sekolah berkoordinasi 
dengan sekolah 

3. Komite sekolah terlibat dalam 
kegiatan sekolah 

4. Komite sekolah terlibat dalam 
menentukan KKM 

5. Sekolah menggali potensi dan 
partisipasi wali murid bagi 
peningkatan prestasi sekolah 

6. Sekolah mengundang tokoh 
masyarakat sebagai nara sumber 
belajar 

7. Mensosialisasikan program 
sekolah 

8. Sekolah secara proaktif 
menghubungi orang tua siswa 
untuk membicarakan 
perkembangan siswa 

9. Diadakan rapat rutin pihak sekolah 
dengan komite sekolah 

10. Menampilkan salah satu kesenian 
yang ada di masyarakat dalam 
kegiatan sekolah 

11. Membina berbicara dengan bahasa 
yang santun 

12. Membudayakan berpakaian rapi 

 

    

Keterangan: 
 SL : Selalu   JR = Jarang 
 SR : Sering   TP = Tidak Pernah 
 KD : Kadang 
 JR : Jarang 
 TP : Tidak Pernah 


