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SARI 
 
 

Intan Noor Cahyanti, 2008, Pengaruh Capaian Program Subsidi Sekolah 
(School Grant) Dan Realisasi Rencana Pengembangan Sekolah 
Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan SMP SMP Se-Kabupaten 
Kendal. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan, Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Prof. Dra. 
Niswatin Rakub, II. Prof. Drs. Supardi, MM 

 
Kata Kunci : Program Subsidi Sekolah, Rencana Pengembangan Sekolah, 

Mutu Pendidikan. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh Program Subsidi 
Sekolah dan Rencana Pengembangan Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu 
Pendidikan SMP SMP Se-Kabupaten Kendal. Populasi penelitian ini adalah 
semua warga sekolah yang tersebar di 33 SMP Se-Kabupaten Kendal. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Berdasarkan 
kriteria sampel yang telah ditetapkan maka diperoleh sampel sebanyak 104 
responden. Data dikumpulkan melalui angket yang diberikan kepada warga 
sekolah, analisis menggunakan regresi sederhana dan regresi ganda. 

Berdasarkan analisis deskriptif mengenai program subsidi sekolah dapat 
dinyatakan bahwa skor terbanyak pada kategori baik sebanyak 97%, rencana 
pengembangan sekolah dapat dinyatakan bahwa skor terbanyak pada kategori baik 
sebanyak 96,1%, sedangkan pada mutu pendidikan dapat dinyatakan baik 
sebanyak 96,1%. Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa (1) 
program subsidi sekolah secara positif dan signifikan mempengaruhi mutu 
pendidikan SMP Se-Kabupaten Kendal dengan koefisien sebesar 0,949, (2) 
rencana pengembangan sekolah secara positif dan signifikan mempengaruhi mutu 
pendidikan SMP Se-Kabupaten Kendal dengan koefisien rencana pengembangan 
sebesar 0,843, (3) hasil analisis regresi ganda program subsidi sekolah dan 
rencana pengembangan sekolah secara positif dan signifikan mempengaruhi mutu 
pendidikan SMP Se-Kabupaten Kendal dengan koefisien 0,315 dan 0,584.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan (1) untuk Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, agar memperhatikan keterkaitan antara 
capaian program subsidi sekolah (school grant) dan realisasi rencana 
pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan, melakukan penataan dan 
pengembangan yang strategis guna meningkatkan mutu manajemen pendidikan 
dan prestasi melalui pemberian program subsidi sekolah (school grant) dan  
penyusunan rencana pengembangan sekolah, (2) untuk Kepala Sekolah 
diharapkan mampu bersama para guru yang menjadi anak buahnya membuat 
rencana pengembangan sekolah yang baik dan merealisasikannya sehingga 
mampu meningkatkan mutu sekolah yang terwujud dengan peningkatan prestasi 
anak didiknya, (3) untuk Guru, meningkatkan profesionalisme guru dalam 
mengajar dengan melaksanakan kompetensi guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan dewasa ini menjadi kebutuhan yang sangat 

penting untuk terus diupayakan guna memperoleh output hasil pendidikan yang 

semakin berkualitas agar lulusan diberbagai tingkat satuan dan jenjang pendidikan 

dapat menjawab tantangan zaman. Salah satu permasalahan pendidikan yang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya 

pendidikan dasar dan menengah (Depdiknas, 2005:35). 

Mutu pendidikan dari segi hasil, selain dapat dilihat dari rata-rata tingkat 

pendidikan masyarakat, juga tercermin dari kualitas sekolah sebagai unit 

pelaksana teknis pendidikan, terutama menyangkut mutu kelulusan yang 

dihasilkan. Salah satu indikator rendahnya mutu lulusan adalah banyaknya siswa 

yang tidak lulus dalam mengikuti ujian, karena tidak memenuhi standar nilai 

terendah yang ditetapkan. Di tingkat sekolah, rendahnya kualitas pendidikan 

dipengaruhi oleh banyaknya faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan data 

Depdiknas (2005 : 25) menyebutkan bahwa sedikitnya ada tiga alasan mengapa 

mutu pendidikan di Indonesia masih relatif rendah, yakni : 

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan 

pendekatan analisis input-output tidak dilaksanakan dengan konsekuen. 

Pendekatan ini beranggapan bahwa apabila kebutuhan input telah terpenuhi, 

maka otomatis output pendidikan akan baik. Pada kenyataannya, hal ini tidak 
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terjadi. Selama ini kita terlalu memperhatikan input dan kurang 

memperhatikan proses pendidikan. 

2. Pendidikan telah dilakukan secara birokratik sentralistik.  

3. Peran serta warga sekolah, khususnya guru dan masyaraat terutama orang tua 

siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat kurang. 

Pada prinsipnya, sekolah sebagai satuan pendidikan tidak akan menjadi 

bermutu baik atau unggul dengan sendirinya melainkan melalui berbagai upaya 

peningkatan mutu pendidikannya. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah hanya 

akan terjadi secara efektif bila dikelola melalui menajemen yang tepat.  

Pada pola desentralisasi pengelolaan pendidikan, untuk menjamin mutu 

pendidikan tidak hanya dibutuhkan di tingkat daerah, tetapi juga pemberdayaan di 

tingkat sekolah. Pemberdayaan daerah diarahkan pada kemampuan untuk 

menjabarkan kebijakan  nasional sesuai dengan kebutuhan daerah dan sesuai 

dengan potensi sumber dana dan daya dukung yang ada di daerah, sedangkan 

pemberdayaan sekolah salah satunya terletak pada pengembangan manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (School Based Management). 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) secara umum 

diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan 

secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan 

yang terkait dengan sekolah (stakeholders) secara langsung dalam proses 

pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk 

mencapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional 

(Depdiknas : 2000:46). 
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Fenomena merosotnya mutu pendidikan baik dalam artian kuantitas 

maupun kualitas merupakan salah satu fenomena menarik dalam sejarah 

pendidikan di Indonesia terutama pendidikan menengah di Jawa Tengah dan DIY 

dalam dekade tahun sembilan puluhan yang lalu. Hal ini dibuktikan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Widihandojo (2000 : 24) yang mengungkapkan 

fakta bahwa sekolah-sekolah yang dahulu populer serta dikenal sebagai sekolah 

yang baik, kini mulai atau bahkan sudah ditinggalkan oleh murid maupun calon 

murid, sekolah yang dahulu pernah menolak calon-calon murid, kini menjadi 

kekurangan murid. Realita di lapangan seperti ini yang menarik peneliti untuk 

ingin mengetahui lebih dalam tentang permasalahan seputar peningkatan mutu 

pendidikan. Kejadian kemerosotan mutu pendidikan ini menyisakan berbagai 

pertanyaan yang menggelitik untuk diteliti antara lain : mengapa sekolah yang 

pernah sukses kini menjadi terpuruk. Bagaimana mungkin sebuah sekolah yang 

pernah berhasil mengembangkan suatu manajemen yang mapan dengan didukung 

oleh SDM yang berpengalaman kini gagal bersaing.  Tilaar (2000) menyatakan 

bahwa pada masa Orde Baru, mutu pendidikan tidak begitu diperhatikan, 

pengamatan maupun studi mengenai pendidikan pada beberapa negara 

menunjukkan tidak berkembangnya berbagai indikator mengenai mutu pendidikan 

kita. Memang selama Orde Baru, yang kita pentingkan ialah kuantitas belum 

sampai pada peningkatan kualitas, dari berbagai unsur penyelenggaraan 

pendidikan dapat diketahui betapa sulitnya peningkatan kualitas pendidikan 

dengan sarana yang terbatas, dana pendidikan yang minim, penghargaan kepada 
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profesi guru yang sangat rendah dan terbatasnya berbagai sarana penunjang 

pendidikan lainnya. 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional juga 

menempatkan prestasi siswa Indonesia pada posisi bawah. Hasil survei terakhir 

yang dilakukan oleh Trends in International Mathematics and Sciencies Study 

(TIMSS) pada tahun 2003 dibawah payung International Association for 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) menempatkan posisi Indonesia 

pada urutan ke-36 untuk bidang sains dari 45 negara yang disurvei. (Didaktika, 

2005). Penelitian lain dilakukan oleh Ekoswara (2005) yang menghasilkan data 

yakni sekitar 65% penduduk Indonesia berpendidikan SD, bahkan tidak tamat, 

kualitas pendidikan di negara ini juga masih rendah bila dibandingkan dengan 

negara lain, Indonesia hanya menempati urutan ke-102 dari 107 negara di dunia 

dan urutan ke-41 dari 47 negara di Asia. Hal ini menggambarkan masih rendahnya 

mutu pendidikan di Indonesia yang wajib terus selalu dikaji berbagai 

penyebabnya oleh pihak-pihak yang berkompeten dan para pemerhati dunia 

pendidikan di Indonesia. 

Indonesia sudah mengembangkan dunia pendidikan yang ditunjukkan 

dengan banyaknya penggantian kurikulum baru, tapi kualitas pendidikan belum 

menggembirakan, mutu pendidikan di Indonesia ketinggalan jauh dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga. Merosotnya mutu pendidikan tidak terlepas dari 

kebijakan pemerintah yang kurang dalam memperhatikan kemajuan pendidikan 

karena selama ini hanya terfokus pada pengadaan sandang, pangan dan papan 

sementara pembangunan pendidikan ditempatkan di urutan ke sekian (Madjid, 

2007). 
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Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan wajib belajar 9 tahun yang 

bermutu, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (PSMP), Direktorat 

Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan 

Nasional telah banyak melaksanakan beberapa program bantuan pendidikan, yang 

salah satu realisasinya dengan pemberian dana subsidi sekolah (school grant) 

yang bersumber pada dana APBN melalui kegiatan dekonsentrasi. 

Subsidi sekolah (school grant) adalah sejumlah dana dekonsentrasi yang 

disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung ke sekolah dengan kategori 

sekolah potensial yang terpilih berdasarkan proposal yang diajukan dan diseleksi 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota 

(TTK). Subsidi yang diberikan dimaksudkan sebagai dana stimulan bagi sekolah 

dalam meningkatkan mutu sekolah. Karena sekolah merupakan pihak yang paling 

mengetahui kebutuhannya, diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah 

secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dalam upaya meningkatkan mutu. 

Selain itu kegiatan ini diharapkan juga dapat mendorong sekolah-sekolah lain 

untuk membuat program pengembangan sekolah. (Depdiknas, 2005 : 1-2) 

Adanya dana subsidi sekolah (school grant) sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga 

puluh juta rupiah) setahun dan ditingkatkan menjadi Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) setahun pada tahun 2006, diharapkan dapat membantu 

pengelola sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dana 

bantuan sekolah sebesar tiga puluh juta setahun tersebut tidak diberikan kepada 

seluruh sekolah, tetapi hanya bagi sekolah yang lolos verifikasi setelah pengajuan 

proposal. 
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Peningkatan mutu sekolah melalui rencana pengembangan sekolah 

merupakan rencana yang secara komprehensif memperhatikan peluang dan 

ancaman dari lingkungan eksternal, memperhatikan kekuatan dan kelemahan 

internal, dan kemudian mencari dan menemukan strategi dan program-program 

untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, mengatasi tantangan 

dan kelemahan yang ada, guna mencapai visi yang diinginkan. 

Selama ini sekolah-sekolah kurang menfokuskan perhatian pada masalah 

Rencana Pengembangan Sekolah. Pihak manajemen sekolah dan stakeholder 

sering kurang memahami atau bahkan tidak mengerti sama sekali tentang arti 

pentingnya Rencana Pengembangan Sekolah. Pihak sekolah cenderung 

mengabaikan masalah rencana pengembangan sekolah serta mereka menganggap 

bahwa penyusunannya hanya suatu tindakan yang sia-sia saja dan buang-buang 

waktu. Padahal dengan adanya rencana pengembangan sekolah sebetulnya malah 

meringankan beban para pengelola dalam menentukan arah kebijakan 

pengembangan sekolah di masa datang. Menurut Irawan (2005 : 27) Rencana 

Pengembangan Sekolah akan mempengaruhi proses pendidikan maupun hasil 

pendidikan itu sendiri. Perencanaan yang baik akan membuahkan proses 

pendidikan dan hasil pendidikan yang baik pula, sebaliknya perencanaan 

pengambangan sekolah yang buruk atau tidak tertata akan menumbuhkan proses 

pendidikan dan hasil pendidikan yang kurang memuaskan. 

Dengan adanya subsidi sekolah maka sekolah dapat membangun dan 

menyediakan fasilitas-fasilitas sekolah dan dengan adanya rencana pengembangan 

sekolah maka sekolah dapat direncanakan kegiatan belajar mengajar di masa 
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mendatang. Subsidi sekolah dan rencana pengembangan sekolah mempunyai 

indikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dalam rencana pengembangan 

sekolah harus tergambar secara jelas mengenai : 

1. Visi sekolah yang menunjukkan gambaran sekolah di masa datang (jangka 

panjang) yang diinginkan. 

2. Misi sekolah yang merupakan tindakan/upaya untuk mewujudkan visi sekolah 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Tujuan pengembangan sekolah yang merupakan apa yang dicapai dalam 

upaya pengembangan sekolah pada kurun waktu jangka menengah, misalnya 

untuk 3 – 6 tahun. 

4. Tantangan nyata, yaitu kesenjangan (gap) dari tujuan yang diinginkan dan 

kondisi sekolah saat ini. Dengan demikian tantangan nyata itulah yang 

sebenarnya harus diatasi. 

5. Sasaran pengembangan sekolah, yaitu apa yang diinginkan sekolah untuk 

jangka waktu yang relatif pendek, misalnya untuk satu tahun. 

6. Identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam pencapaian sasaran 

tersebut. 

7. Analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi tersebut, sehingga ditemukan kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (oportunity) dan ancaman (threat) 

dan setiap fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya. 

8. Identifikasi alternatif langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman 

dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah. 
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9. Rencana dan program sekolah yang dikembangkan dari alternatif yang 

terpilih, guna mencapai sasaran yang ditetapkan. 

Mutu pendidikan perlu diperhatikan guna memperoleh output yang 

berkualitas. Hal tersebut juga perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu 

pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal, karena capaian mutu pendidikannya 

belum optimal. Hal tersebut dapat diketahui dari fenomena di lapangan sebagai 

berikut : 

1. Belum tercapaianya secara optimal mutu pendidikan di SMP se-Kabupaten 

Kendal. 

2. Belum berjalan secara efektif proses KBM di SMP se-Kabupaten Kendal. 

3. Belum maksimal hasil belajar siswa SMP se-Kabupaten Kendal. 

4. Belum tercapainya secara keseluruhan program school grant. 

5. Belum semua sekolah di SMP se-Kabupaten Kendal merencanakan 

pengembangan sekolah dengan baik. 

6. Masih perlunya peningkatan peran warga sekolah dalam perencanaan 

pengembangan sekolah. 

7. Belum semua sekolah memahami arti pentingnya rencana sekolah yang baik. 

8. Belum terpenuhinya anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan SMP se-

Kabupaten Kendal. 

9. Masih perlunya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan di SMP 

10. Masih dibutuhkannya partisipasi dari warga sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan. 
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Atas dasar pengertian diatas, menarik untuk diteliti tentang pengaruh 

capaian program subsidi sekolah (school grant) dan realisasi rencana 

pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Permasalah yang dapat dirumuskan dalam rencana penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar capaian program subsidi sekolah (school grant) berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal ? 

2. Seberapa besar realisasi rencana pengembangan sekolah berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal ? 

3. Seberapa besar capaian program subsidi sekolah (school grant) dan realisasi 

rencana pengembangan sekolah secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan yang 

akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh capaian program subsidi sekolah 

(school grant) terhadap mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal yang 

meliputi pelaksanaan dan dampak dari adanya subsidi sekolah ? 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh realisasi rencana pengembangan 

sekolah terhadap mutu pendidikan SMP se-Kabupaten Kendal ? 
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3. Mengetahui seberapa besar pengaruh capaian program subsidi sekolah 

(school grant) dan realisasi rencana pengembangan sekolah secara bersama-

sama terhadap mutu pendidikan se-Kabupaten Kendal ? 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis akan menambah teori baru tentang manajemen pendidikan, 

khususnya keterkaitan antara program subsidi sekolah (school grant) dan  

rencana pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi empiris kepada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Kendal mengenai keterkaitan antara program 

subsidi sekolah (school grant) dan  rencana pengembangan sekolah 

terhadap mutu pendidikan sehingga dapat dijadikan landasan untuk 

peningkatan mutu manajemen sekolah pada waktu yang akan datang. 

b. Memberikan laporan sekaligus bahan pertimbangan kepada Pimpinan 

Proyek Peningkatan Mutu SMP Jawa Tengah mengenai kelangsungan 

pemberian dana subsidi sekolah layak dikembangkan atau tidak. 

c. Memberikan masukan kepada Departemen Pendidikan Nasional / Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dapat melakukan penataan dan 

pengembangan yang strategis guna meningkatkan mutu manajemen 

pendidikan dan prestasi melalui pemberian program subsidi sekolah 

(school grant) dan  penyusunan rencana pengembangan sekolah. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Mutu Pendidikan 

1. Pengertian Mutu Pendidikan 

Mutu mengandung makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk 

(hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa baik yang tangible 

(berwujud) maupun intangible (tidak berwujud), dalam konteks 

pendidikan pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses 

pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input, seperti : bahan ajar 

(kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana 

prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif 

(www//http.ssep.net/director.com).  

Secara konseptual mutu pendidikan dapat diartikan sebagai 

kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin 

(Suryadi, 1994 : 36). Suatu program pendidikan yang bermutu cenderung 

ditandai dengan pola penyebaran dan pendayagunaan sumber-sumber 

pendidikan yang didayagunakan secara optimal. Program pendidikan yang 

baik adalah yang mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan 

dengan kebutuhan sumber-sumber pendidikan sehingga upaya pencapaian 

tujuan tidak mengalami hambatan. Dengan demikian sistem atau program 
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pendidikan yang baik adalah yang mampu mendistribusikan sumber-

sumber pendidikan secara adil dan merata, agar setiap peserta didik 

memperoleh kesempatan yang sama mendayagunakan sumber-sumber 

pendidikan tersebut dan mencapai hasil yang maksimal.  

Menurut Tola (2003 : 3) mutu pendidikan di sekolah secara 

sederhana dilihat dengan perolehan nilai atau angka yang dicapai seperti 

ditunjukkan dalam hasil-hasil ulangan dan ujian, sekolah dianggap 

bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya 

mempeloreh nilai/angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persepsi tersebut tidak keliru apabila 

nilai atau angka tersebut diakui sebagai representasi dan totalitas hasil 

belajar, yang dapat dipercaya menggambarkan derajat perubahan tingkah 

laku atau penguasaan kemampuan yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Dengan demikian hasil pendidikan yang bermutu 

memiliki nuansa kuantitatif dan kualitatif, artinya disamping ditunjukkan 

oleh indikator seberapa banyak siswa yang berprestasi sebagaimana dilihat 

dalam perolehan angka/nilai yang tinggi, juga ditunjukkan oleh seberapa 

baik kepemilikan kualitas pribadi para siswanya, seperti tampak dalam 

kepercayaan diri, kemandirian, disiplin, kerja keras dan ulet, terampil, 

berbudi pekerti, beriman dan bertakwa, tanggung jawab sosial dan 

kebangsaan, apresiasi dan lain sebagainya.(www//http.pikiranrakyat.Com) 

Dalam konsep yang lebih luas, mutu pendidikan mempunyai makna 

sebagai suatu kadar proses dan hasil pendidikan secara keseluruhan yang 
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ditetapkan sesuai dengan pendekatan dan kriteria tertentu. Mutu 

pendidikan ditinjau dari proses merupakan suatu keseluruhan aktivitas 

pelaksanaan pendidikan dalam berbagai dimensi, baik internal maupun 

eksternal, baik kebijakan maupun operasional, baik edukatif maupun 

manajerial dan sebagainya, sedangkan mutu pendidikan dari segi hasil 

dapat diartikan sebagai mutu lulusan yang meliputi kemampuan akademis, 

watak serta keterampilan yang dimiliki. Dengan demikian setiap upaya 

yang bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan harus melalui 

peningkatan komponen-komponen yang menentukan mutu proses 

pembelajaran. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan merupakan 

kadar proses aktivitas pelaksanaan pendidikan dan kadar hasil pendidikan 

yang berupa lulusan yang memiliki kemampuan akademis, keterampilan, 

dan watak sesuai visi dan misi sekolah 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pendidikan 

Pendidikan yang bermutu dan berkualitas meminta dana yang 

memadai seiring dengan penggunaannya yang efektif dan efisien, oleh 

karena pemahaman pembiayaan pendidikan sangat diperlukan berkaitan 

dengan pengadaan sumber-sumber pendidikan, proses pendidikan dan 

keluaran pendidikan yang menjamin pendidikan yang berkualitas 

(Sihombing, 2003 : 8).  

Menurut Fattah (2000 : 114) bahwa mutu hasil belajar siswa 

menunjukkan prestasi akademik yang diperoleh siswa setelah 

menyelesaikan masa studinya yang dinyatakan dalam bentuk nilai ujian 
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akhir. Ini berarti bahwa Nilai Ujian Akhir Sekolah dipandang sebagai 

kemampuan murid setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Fakta 

yang terjadi ada kecenderungan ke arah itu, sebagai contoh untuk 

menentukan peringkat siswa berprestasi, dan penentuan penerimaan siswa 

baru juga menggunakan indikator nilai UN setiap siswa.  

Syafaruddin (2002 : 14) menyatakan pula bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan rendahnya mutu pendidikan dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal. Secara umum faktor internal, terletak pada unsur-unsur dari 

sistem pendidikan itu sendiri, yakni pada faktor kurikulum, sumber daya 

ketenagaan, sarana dan fasilitas, manajemen sekolah, pembiayaan 

pendidikan, dan kepemimpinan. Sedangkan faktor-faktor eksternal yang 

kurang menguntungkan antara lain berupa partisipasi politik rendah, 

ekonomi tak berpihak pada pendidikan, sosial budaya, rendahnya 

pemanfaatan sains dan teknologi juga mempengaruhi. 

Pendidikan berada dalam sebuah institusi atau lembaga, dalam hal 

ini adalah lembaga pendidikan yang mengemban misi tertentu dalam 

rangka mencapai tujuan kelembagaannya (tujuan institusional pendidikan). 

Oleh karena itu pendidikan dikatakan bermutu baik apabila mampu 

mengemban misinya dalam rangka mencapai tujuan kelembagaannya. 

Sehingga dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan adalah faktor internal 

dan eksternal, dimana kedua faktor tersebut memiliki peran penting dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 
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3. Mutu Pendidikan yang Baik 

Menurut Pemerintah melalui Direktorat Pendidikan (1997) ada tiga 

misi yang diemban oleh institusi pendidikan yaitu melakukan proses 

edukasi, proses sosialisasi, dan proses transformasi. Menurut hal tersebut 

institusi pendidikan dikatakan baik adalah apabila dapat berfungsi sebagai 

wadah proses edukasi, sosialisasi dan transformasi, sehngga mampu 

mengantarkan peserta didik menjadi orang yang terdidik, memiliki 

kedewaaan mental dan sosial, serta memiliki ilmu pengetahuan dan 

teknologi termasuk juga kebudayaan bangsa. 

Menurut Bafadal (2003 : 20) bahwa ada lima komponen yang 

menentukan mutu pendidikan, yaitu : 

a. Kegiatan belajar mengajar 

b. Manajemen pendidikan yang efektif dan efisien 

c. Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap 

pakai 

d. Penampilan fisik sekolah 

e. Partisipasi aktif masyarakat. 

Pendidikan yang bermutu dapat terwujud jika kegiatan belajar 

mengajar yang berlangsung di sekolah tersebut bermutu, dan kegiatan 

belajar mengajar yang bermutu ini ditunjang dengan beberapa komponen, 

yaitu manajemen yang bermutu, pengadaan dan pemanfaatan buku dan 

sarana belajar yang bermutu, keberadaan fisik dan penampilan sekolah 
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yang bermutu, serta partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Komponen-komponen pendidikan yang bermutu 
Sumber : Bafadal, 2003 : 20 

Kelima komponen di atas dapat terwujud apabila didukung adanya 

dana dan rencana pengembangan sekolah yang sesuai. 

 

B. Subsidi Sekolah (School Grant) 

1. Pengertian Subsidi Sekolah (School Grant) 

Subsidi sekolah (School Grant) adalah program pemerintah lewat 

Dinas Pendidikan yang berwujud dana yang diperuntukkan bagi sekolah 

yang memiliki potensi pengembangan dimasa mendatang.  

2. Tujuan 

Subsidi diberikan dengan maksud sebagai dana stimulan bagi 

sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah untuk menunjang kegiatan 

pendidikan. Karena sekolah merupakan pihak yang paling mengetahui 
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kebutuhannya, misalnya saja kebutuhan akan kelengkapan fasilitas belajar 

mengajar seperti buku-buku panduan, perlengkapan keterampilan, 

perlengkapan olah raga, perlengkapan kesenian dan buku pegangan guru. 

Oleh karena itu diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan sekolah secara 

mandiri sesuai dengan kebutuhannya dalam upaya meningkatkan mutu 

sekolah dan yang lebih utama lagi adalah mutu dari pendidikan pada 

sekolah tersebut. Selain dari pada kegiatan ini diharapkan juga mampu 

mendorong sekolah-sekolah lain untuk membuat program pengembangan 

di sekolahnya masing-masing.  

3. Sasaran 

Sasaran subsidi sekolah adalah SMP dengan kategori sekolah 

potensial, yaitu sekolah yang memiliki rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional 

(UAN) berkisar antara 5,50 – 6,49 dengan prioritas sekolah rintisan 

program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

Namun demikian sekolah rintisan MPMBS yang telah menerima BOMM 4 

(empat) kali atau telah menerima bantuan dana BOMM 3 (tga) kali dan 

Subsidi Sekolah 1 (satu) kali tidak berhak lagi menerima subsidi ini. 

4. Jenis-jenis Kegiatan 

Kegiatan yang dapat didanai oleh dana subsidi sekolah meliputi 

program-program fisik (rehabilitasi ringan) dan non fisik sebagai berikut : 

a. Fisik Gedung Sekolah 

Meliputi rehabilitasi ringan. 
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b. Non Fisik 

1. Program Kesiswaan 

Meliputi imtaq, kreativitas siswa, olahraga, seni dan budaya, lomba 

akademik dan non akademik, pencegahan penyalahgunaan 

narkoba, pembangunan karakter bangsa, internalisasi nilai-nilai dan 

sebagainya.  

2. Peningkatan Prestasi Belajar 

Meliputi pemberian beasiswa prestasi, pengadaan buku pelajaran, 

pengadaan alat-alat PBM dan sebagainya. 

3. Program yang Berkaitan dengan Peningkatan Kualitas Guru 

Meliputi penelitian tindakan kelas, pengiriman guru pada berbagai 

seminar pendidikan, peningkatan kreativitas guru, pelatihan guru 

dengan pola demand-driven dan sebagainya. 

4. Program yang Berkaitan dengan Pengembangan Sekolah 

Meliputi sekolah sehat, pengembangan RPS (Rencana 

Pengembangan Sekolah) dan sebagainya. 

Besarnya subsidi yang diberikan kepada setiap sekolah penerima 

adalah sebesar 30 juta (1 paket), Rp 60 juta (2 paket), atau Rp 90 juta (3 

paket) tergantung pada program sekolah yang disusun berdasarkan analisis 

kebutuhan peningkatan mutu sekolah yang dituangkan dalam proposal 

yang diajukan. Mulai tahun 2006 besarnya subsidi ditingkatkan menjadi 

Rp 50 juta per paket. Besarnya subsidi yang diterima oleh sekolah 
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ditetapkan oleh Tim Teknis Peningkatan Mutu (TTK) berdasarkan kriteria 

penilaian proposal tertentu. 

Adanya subsisi tersebut hasil yang diharapkan meliputi : 

a. Terjadinya peningkatan mutu sekolah, baik fisik maupun non fisik. 

b. Terjadinya peningkatan kualitas lulusan. 

c. Meningkatnya pemberdayaan sekolah terhadap sumber daya yang 

dimiliki, termasuk Komite Sekolah dan masyarakat sekitar. 

Sekolah-sekolah penerima subsidi dinyatakan berhasil apabila : 

a. Sekolah telah melaksanakan program sesuai dengan proposal yang 

telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Subsidi (SPPS). 

b. Sekolah telah mengelola dana subsidi dengan transparan, bertanggung 

jawab dan melakukan administrasi dengan baik. 

c. Sekolah mengalami perbaikan mutu dalam bidang akademik maupun 

nonakademik (misalnya peningkatan nilai rata-rata rapor, peningkatan 

nilai UN, peningkatan peringkat kejuaran lomba, dan peningkatan 

peringkat sekolah di Kabupaten/Kota masing-masing). 

d. Sekolah telah meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

pengembangan sekolah. 

Adapun langkah-langkah penetapan penerima subsidi sekolah dapat 

dilihat pada gambar berikut dibawah ini : 
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Gambar 2.2 Langkah-langkah Penetapan Penerima Subsidi Sekolah 
Sumber : Bantuan Sekolah Potensial, Depdiknas, 2005 : 10 

 

5. Penganggaran 

a. Konsep Penganggaran 

Pengangaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan 

anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang 
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lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran 

tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh suatu lembaga 

(Fattah, 2002: 47). 

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk 

merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan 

pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan 

anggaran merupakan negoisasi atau perundingan/kesepakatan antara 

puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan 

besarnya alokasi biaya untuk penganggaran. Hasil akhir dari suatu 

negoisasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan 

pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. 

b. Karakteristik dan Fungsi Anggaran 

1. Karakteristik anggaran 

Anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi 

penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan 

biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga 

dari setiap sumber dana. Dalam pembahasan pembiayaan 

pendidikan, sumber-sumber biaya itu dibedakan dalam tiap 

golongan, pemerintah, masyarakat, orang tua dan sumber-sumber 

lain. (Fattah, 2002: 47-48). 

Besarnya biaya pendidikan yang bersumber dari 

pemerintah ditentukan berdasarkan kebijakan keuangan pemerintah 

di tingkat pusat dan daerah setelah mempertimbangkan skala 
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prioritas. Dari pemerintah pusat, sekolah memperoleh dana BOS 

(Bantuan Operasional Sekolah) yang untuk tahun 2007 setiap 

peserta didik SMP memperoleh Rp 354.000,0 (tiga ratus lima 

puluh empat ribu rupiah) setahun. Besarnya penerimaan dari 

masyarakat baik dari perorangan maupun lembaga, yayasan, 

berupa uang tunai, barang, hadiah atau pinjaman bergantung pada 

kemampuan masyarakat setempat dalam berperan memajukan 

pendidikan. Besarnya dana yang diterima dari orangtua siswa 

berupa iuran komite sekolah dan sumbangan pengembangan 

institusi yang langsung diterima oleh sekolah didasarkan atas 

kemampuan orangtua peserta didik. Selain dana BOS, pemerintah 

juga menyalurkan banduan dana untuk renovasi bangunan sekolah, 

media pembelajaran, school grant untuk peningkatan mutu 

pendidikan, dan lain-lain. 

Sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya 

pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Dari 

seluruh penerimaan biaya, sebagian diperuntukkan untuk 

membiayai kegiatan administrasi, ketatausahaan, sarana dan 

prasarana pendidikan, dan sebagian diberikan kepada sekolah 

melalui beberapa saluran. Selain anggaran rutin terdapat anggaran 

proyek yang setiap tahun disalurkan oleh Departemen Pendidikan 

dengan kebutuhan sekolah-sekolah. Anggaran rutin pemerintah 
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pusat dibiayai seluruhnya dari penerimaan pajak, sedangkan 

anggaran proyek dibiayai dari surplus. 

2. Fungsi Anggaran 

Anggaran disamping sebagai alat untuk perencanaan dan 

pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen  dalam 

mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi 

yang kuat atau yang lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat 

berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Di samping itu, anggaran 

juga dapat pula dijadikan alat untuk mempengaruhi dan 

memotivasi pimpinan atau manajer dan karyawan untuk bertindak 

efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga yang diharapkan 

(Fattah, 2002: 49). 

c. Prinsip-Prinsip dan Prosedur Penyusunan Anggaran 

Apabila anggaran menghendaki fungsi sebagai alat dalam 

perencanaan maupun pengendalian, maka anggaran harus disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :  

1. Adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

dalam sistem manajemen dan organisasi. 

2. Adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan 

anggaran 

3. Adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi. 
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4. Adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai 

yang paling bawah. 

Keempat butir di atas dapat tercapai jika organisasi dan 

manajemennya berbentuk kategori sehat. Persoalan penting dalam 

penyusunan anggaran adalah bagaimana memanfaatkan dana secara 

efisien, mengalokasikan secara tepat, sesuai dengan skala prioritas. 

Itulah sebabnya dalam prosedur penyusunan anggaran memerlukan 

tahapan-tahapan yang sistematis. Tahapan penyusunan anggaran 

adalah sebagai berikut: (Fattah, 2002: 49-50). 

1. Mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 

selama periode anggaran. 

2. Mengidentifikasikan sumber-sumber yang dinyatakan dalam 

uang, jasa, dan barang. 

3. Semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang sebab anggaran 

pada dasarnya merupakan pernyataan finansial. 

4. Memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah 

disetujui dan dipergunakan oleh instansi finansial. 

5. Menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan 

persetujuan dari pihak yang berwenang. 

6. Melakukan revisi usulan anggaran. 

7. Persetujuan revisi usulan anggaran 

8. Pengesahan anggaran. 
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Berdasarkan teori-teori yang ada mengenai subsidi sekolah 

(School Grant) yang dilakukan di SMP se-Kabupaten Kendal, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara subsidi sekolah 

dengan mutu pendidikan disekolah. Dana dari subsidi sekolah ini dapat 

dimamfaatkan untuk menunjang fasilitas pendidikan seperti 

menyediakan kelengkapan buku-buku perpustakaan, kelengkapan alat-

alat olah raga, alat kesenian, alat keterampilan dan buku pegangan 

guru sehingga mutu pendidikan di sekolah dapat meningkat pula.  

 
C. Rencana Pengembangan Sekolah 

1. Pengertian Rencana Pengembangan Sekolah 

Rencana Pengembangan Sekolah adalah rencana program yang 

disusun oleh manajemen (kepala sekolah, komite sekolah dan stakeholder) 

dalam rangka pengembangan sekolah yang berisi prioritas sasaran-sasaran 

jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan potensi dan 

kondisi sekolah. Rencana pengembangan sekolah harus berorientasi ke 

depan dan secara jelas bagaimana menjembatani antara kondisi saat ini dan 

harapan yang ingin dicapai di masa depan. 

Rencana pengembangan sekolah merupakan rencana yang secara 

komprehensif memperhatikan peluang dan ancaman dari lingkungan 

eksternal. Rencana pengembangan sekolah juga memperhatikan  kekutan 

dan kelemahan internal sekolah, dan kemudian mencari dan menemukan 

strategi dan program-program untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan 

yang dimiliki. Setelah ditemukan segala potensi dan kelemahan baik dari 

eksternal maupun internal sekolah serta perumusan visi, misi dan tujuan, 
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kemudian dirumuskan suatu rencana konkret dalam mengatasi tantangan 

dan kelemahan yang ada dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki  

guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari uraian di atas tampak bahwa rencana pengembangan sekolah 

akan memandu semua warga sekolah bagaimana mengembangkan sekolah, 

kemana sekolah akan dikembangkan dan langkah apa yang harus ditempuh 

untuk melaksanakannya. Dalam menyusun rencana pengembangan 

sekolah harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. 

Rencana pengembangan sekolah sebenarnya secara komprehensif 

mencakup harapan jangka panjang yang apabila harapan tersebut 

dilakukan secara konsisten, maka ketercapaian sasaran demi sasaran pada 

akhirnya akan berakumulasi menjadi ketercapaian tujuan dan akhirnya 

mencapai visi sekolah. 

2. Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah 

Tahapan penyusunan rencana pengembangan sekolah hendaknya 

dapat dilakukan secara berurutan. Setiap tahap memerlukan tahapan 

sebelumnya sebagai dasar penyusunannya. Sebagai contoh, misi sekolah 

baru dapat disusun setelah visi disusun dan ditetapkan. Sasaran baru dapat 

ditetapkan setelah tujuan sekolah yang ditetapkan dengan keadaan sekolah 

saat ini, sehingga ditemukan tantangan nyata sekolah. Rencana dan 

program baru dapat disusun setelah dilakukan identifikasi alternatif 

pemecahan masalah dan dipilih alternatif yang terbaik.  

Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam penyusunan Rencana 

Pengembangan Sekolah sebagai berikut : 
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1. Penentuan visi, misi dan tujuan sekolah berdasarkan landasan yuridis 

pendidikan (UU dan Peraturan-Peraturan) dengan melihat tantangan 

masa depan/globalisasi serta berdasarkan nilai dan harapan 

masyarakat.  

2. Penentuan sasaran dengan melihat tantangan nyata yang dihadapi 

sekolah. 

3. Mengidentifikasi fungsi-fungsi untuk mencapai sasaran dengan 

menganalisis SWOT setiap fungsi dan faktor-faktornya. 

4. Menentukan alternatif langkah-langkah pemecahan 

5. Rencana, program dan anggaran untuk masing-masing sasaran. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas langkah-langkah 

penyusunan rencana pengembangan sekolah dapat dilihat pada gambar 

berikut ini : 
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Gambar 2.3 Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah 

Sumber : Rencana Pengembangan Sekolah, Depdiknas, 2005 
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1. Pengaruh Program Subsidi Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan 

Secara konseptual mutu pendidikan dapat diartikan sebagai 
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(Suryadi, 1994 : 36). Salah satu sumber penunjang peningkatan mutu 

pendidikan itu adalah program subsidi sekolah, dimana tujuan pemberian 

subsidi sekolah (School Grant) adalah dana stimulan bagi sekolah dalam 

rangka meningkatkan mutu sekolah. Apabila pemberian subsidi sekolah 

(School Grant) dikelola dengan baik yaitu untuk perbaikan sarana sekolah 

dan memprasaranai kebutuhan fasilitas-fasilitas belajar mengajar seperti 

adanya buku-buku panduan yang lengkap dan alat-alat yang memadai 

maka mutu pendidikan akan meningkat dikarenakan siswa akan merasa 

nyaman dalam kegiatan belajar mengajar sehingga mudah menyerap ilmu 

pengetahuan yang diberikan dan juga siswa akan semakin paham akan 

pelajaran yang diajarkan karena didukung dangan kelengkapan fasilitas 

belajar mengajar. Dari hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

program subsidi sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan. 

2. Pengaruh Rencana Pengembangan Sekolah Terhadap Mutu Pendidikan 

Rencana Pengembangan Sekolah adalah rencana program yang 

disusun oleh manajemen (kepala sekolah, komite sekolah dan stakeholder) 

dalam rangka pengembangan sekolah yang berisi prioritas sasaran-sasaran 

jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan potensi dan 

kondisi sekolah. Sekolah yang tidak mempunyai rencana pengembangan 

akan terhambat untuk maju disebabkan adanya perkembangan zaman yang 

semakin pesat salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Oleh karena 

itu rencana pengembangan sekolah harus berorientasi ke depan dan secara 

jelas mampu menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin 
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dicapai di masa depan. Jika harapan tersebut dilakukan secara konsisten, 

maka ketercapaian sasaran demi peningkatan mutu pendidikan akan dapat 

terwujud.  

Sekolah yang tidak memiliki Rencana Pengembangan Sekolah sulit 

untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan karena tidak memiliki prioritas 

kegiatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu sekolah yang ingin 

meningkatkan mutu pendidikan harus direncanakan terlebih dahulu dengan 

Rencana Pengembangan Sekolah.   

3. Pengaruh Antara Program Subsidi Sekolah dan Rencana Pengambangan 

Sekolah Secara Bersama-sama Terhadap Mutu Pendidikan 

Pemberian subsidi kepada sekolah ke sekolah dengan kategori 

sekolah potensial yang terpilih berdasarkan proposal yang diajukan dan 

diseleksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah yang komprehensif untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada diharapkan 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Pengelolaan penggunaan subsidi sekolah dan penyusunan serta 

pelaksanaan rencana pengembangan sekolah bersifat sangat situasional hal 

ini terjadi karena tiap sekolah memiliki potensi kekuatan, kelemahan dan 

peluang pengembangan yang berbeda-beda yang dipengeruhi oleh kondisi 

intern dan ekstern sekolah. Kebebasan dalam pengelolaan subsidi sekolah 

dan keterampilan para manajer dalam menyusun dan melaksanakan 
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rencana pengembangan sekolah sangat berperan pada peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. 

Berdasarkan kajian teori sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat 

disusun kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh capaian program subsidi sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SMP  se-Kabupaten Kendal. 

2. Ada pengaruh realisasi rencana pengambangan sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SMP se-Kabupaten Kendal. 

3. Ada pengaruh secara bersama-sama antara capaian program subsidi 

sekolah dan realisasi rencana pengambangan sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SMP se-Kabupaten Kendal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu menguji bagaimana 

pengaruh capaian program subsidi sekolah (School Grant) dan realisasi  

rencana pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan dengan unit 

analisis SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Kendal yang mendapatkan 

subsidi sekolah (school grant) pada periode tahun 2004 sampai dengan 2006, 

maka penelitian ini menggunakan metode kuantitatif expo facto dengan 

menggunakan analisis regresi linear. Jadi dalam penelitian ini tidak 

mengadakan perlakuan terhadap variabel penelitian melainkan mengkaji 

fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan dengan menggunakan alat 

pengumpulan data. Artinya manipulasi terhadap variabel penelitian tidak 

dilakukan, namun hanya menggali fakta-fakta dengan menggunakan angket 

yang berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mencerminkan persepsi 

mereka terhadap variabel yang diteliti. 

Penelitian ini menempatkan capaian program subsidi sekolah (School 

Grant) dan realisasi rencana pengembangan sekolah sebagai variabel 

independen terhadap mutu pendidikan.  

 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sekolah yang pernah 

mendapatkan subsidi sekolah (School Grant) SMP se-Kabupaten Kendal 

yang berjumlah 33 SMP se-Kabupaten Kendal pada periode tahun 2004 - 

2006. 
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Tabel  3.1  Daftar Sekolah Yang Pernah Mendapatkan Subsidi 
Sekolah (School Grant) SMP Se-Kabupaten Kendal 
Periode Tahun 2004 – 2006 Sebagai Populasi. 

No. Nama Sekolah Kecamatan 
Periode 

Penerimaan 
2004 2005 2006 

1.        SMPN 3  Boja   
2.        SMPN 2  Cepiring  
3.        SMPN 3  Patebon  
4.        SMPN 2  Patebon  
5.        SMPN 1  Patebon -  
6.        SMPN 1  Cepiring  -  
7.        SMPN 3  Cepiring  -  
8.        SMPN 4  Cepiring   
9.        SMPN 1  Gemuh   
10.    SMPN 2  Gemuh  -  - 
11.    SMPN 1  Brangsong   - 
12.    SMPN 2  Brangsong  -  
13.    SMPN 2  Weleri -  
14.    SMPN 3  Weleri  -  
15.    SMPN 1  Patean  -  
16.    SMPN 2  Patean   
17.    SMPN 1  Singorejo  -  
18.    SMPN 2  Singorejo  -  
19.    SMPN 3  Singorejo  -  
20.    SMPN 1  Pageruyung -  
21.    SMPN 2  Pegandon  -  
22.    SMPN 3  Kendal  -  
23.    SMPN 2  Kaliwungu  -  - 
24.    SMPN 1  Limbangan - - 
25.    SMPN 2  Limbangan - - 
26.    SMP Muhammadiyah 01  Weleri  -  
27.    SMPK Budi Murni   Weleri  -  
28.    SMP Al-Hidayah  Kendal  -  - 
29.    SMP PGRI 07  Gemuh   - 
30.    SMP Mualimin   Weleri  - 
31.    SMP Islam   Kaliwungu  - 
32.    SMP NU 10  Gemuh   - 
33.    SMP Taman Siswa  Boja  -  

Total 12 31 25 
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Berdasarkan daftar sekolah yang menerima subsidi sekolah (School 

Grant) sebanyak 33 SMP Se-Kabupaten Kendal pernah menerima subsidi 

sekolah, namun tidak semua sekolah menerima subsidi sekolah dari tahun 

2004 sampai 2006. 

2. Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling, artinya bahwa jumlah sampel diambil dari populasi berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu. 

Ketentuan sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu SMP 

Se-Kabupaten Kendal yang pernah menerima subsidi (School Grant) 

sebanyak 3 kali berturut-turut pada periode tahun 2004, 2005, dan 2006. 

Hal ini didasarkan karena sekolah yang pernah menerima subsidi (School 

Grant) dapat dilihat dari perubahan mutu pendidikannya sedangkan alasan 

menggunakan periode tahun 2004 sampai dengan 2006 karena subsidi 

yang diterima selama 3 tahun berturut-turut tersebut merupakan program 

penerimaan subsidi sekolah yang terbaru.  

Berdasarkan teknik purposive sampling yang dilakukan di SMP se-

Kabupaten Kendal yang berjumlah 33 SMP, ternyata hanya 7 SMP saja 

yang pernah menerima dana subsidi sekolah selama periode 2004 – 2006. 

Berdasarkan penentuan sampel diperoleh jumlah responden dalam tabel 

sebagai berikut:  
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Tabel  3.2 : Jumlah SMP Se-Kabupaten Kendal Yang Pernah 
Mendapatkan Subsisi Sekolah (School Grant) Periode 
Tahun 2004 – 2006 yang Menjadi Sampel  

 
No Sampel 

1. SMPN 3 Boja 

2. SMPN 2 Cepiring 

3. SMPN 4 Cepiring 

4. SMPN 3 Patebon 

5. SMPN 2 Patebon 

6. SMPN 1 Gemuh 

7. SMPN 2 Patean 

 
Berdasarkan data dari 7 SMP Se-Kabupaten Kendal tersebut 

diperoleh sumber data atau responden yang menjadi panitia penerimaan 

subsidi sekolah sebanyak 104 responden. 

Dari 104 responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

dapat diketahui masing-masing jabatan responden di sekolah, diantaranya 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Penanggung Jawab Program, dan 

Guru Pelaksana Program. Adapun masing-masing jumlah sampel 

berdasarkan jabatan di sekolah yang pernah mendapatkan subsidi sekolah 

(School Grant) tersebut diantaranya adalah sebagai berikut : 
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Tabel  3.3 :  Jumlah Responden Berdasarkan Sekolah Sampel  
 

No Sampel Kepala 
Sekolah

Wakil 
Kepala 
Sekolah

Penanggung 
Jawab 

Program 

Guru 
Pelaksana 
Program 

Jumlah 
Responden

1. SMPN 3 Boja 1 1 4 10 16 

2. SMPN 2 
Cepiring 1 1 3 9 14 

3. SMPN 4 
Cepiring 1 1 2 9 13 

4. SMPN 3 
Patebon 1 1 3 13 18 

5. SMPN 2 
Patebon 1 1 5 10 17 

6. SMPN 1 
Gemuh 1 1 3 5 10 

7. SMPN 2 
Patean 1 1 2 12 16 

Jumlah 104 
 

C. Variabel Penelitian  dan Definisi Operasional 

Adapun variabel penelitian dan definisi operasional masing-masing 

variabel yang diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Program subsidi sekolah (School Grant)  adalah dana stimulan 

dekonsentrasi yang disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi langsung 

ke sekolah dengan kategori sekolah potensial yang terpilih berdasarkan 

proposal yang diajukan dan diseleksi oleh Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota, yaitu Tim Teknis Kabupaten/Kota (TTK). Dimensi 

indikatornya meliputi : (1) Rehabilitasi ringan fisik gedung sekolah, (2) 

Pendanaan program kesiswaan, (3) pendanaan kegiatan peningkatan 

prestasi belajar, (4) Pendanaan program yang berkaitan dengan 

peningkatan kualitas guru, dan (5) Pendanaan Program yang Berkaitan 

dengan Pengembangan Sekolah (Modul School Grant, 2006 : 85). 
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2. Rencana Pengembangan Sekolah merupakan rencana yang komprehensif 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan 

yang mungkin diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan di masa 

yang akan datang. Dimensi indikatornya meliputi : (1) Visi, (2) Misi,  (3) 

Tujuan pengembangan sekolah, (4) Tantangan nyata, (5) Sasaran 

pengembangan sekolah, (6) Identifikasi fungsi-fungsi, (7) Analisis 

SWOT terhadap fungsi-fungsi, (8) Identifikasi alternatif langkah untuk 

mengatasi kelemahan dan ancaman, dan (9) Rencana dan program yang 

akan dikembangkan (Modul RPS, 2006 : 26). 

3. Mutu Pendidikan adalah terlaksana dengan baiknya visi dan misi 

pendidikan dalam rangka mencapai tujuan kelembagaan. Dimensi 

indikatornya meliputi : (1) Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan 

baik, (2) Manajemen pendidikan yang efektif dan efisien, (3) Buku dan 

sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, dan (4) 

Partisipasi aktif masyarakat (Bafadal, 2003 : 20). 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

penelitian, diperlukan suatu alat pengumpulan data yang disebut instrumen 

penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen yang berbentuk kuesioner, 

yang berisi butir-butir pertanyaan mengenai program subsidi sekolah (School 

Grant), rencana pengembangan sekolah (RPS), dan mutu pendidikan. 

Perumusan pertanyaan dalam kuesioner didasarkan pada indikator-indikator 

dari variabel penelitian, baik variabel bebas maupun variabel terikat. Untuk 
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mengetahui ruang lingkup variabel penelitian dan indikator yang diukur dapat 

dilihat pada kisi-kisi berikut ini : 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Angket Variabel Penelitian 
 

Variabel  Indikator  Jumlah  
Butir Angket 

Program Subsidi 
Sekolah (School 
Grant)  

1. Rehabilitasi ringan fisik gedung 
sekolah  

2. Pendanaan program kesiswaan  
3. pendanaan kegiatan peningkatan 

prestasi belajar  
4. Pendanaan program yang 

berkaitan dengan peningkatan 
kualitas guru  

5. Pendanaan Program yang 
Berkaitan dengan 
Pengembangan Sekolah. 

4 
 
4 
4 
 
4 
 
 
4 

Rencana 
Pengembangan 
Sekolah 

1. Visi sekolah 
2. Misi sekolah 
3. Tujuan pengembangan sekolah 
4. Tantangan nyata 
5. Sasaran pengembangan sekolah 
6. Identifikasi fungsi-fungsi yang 

berperan penting dalam 
penapaian sasaran tersebut. 

7. Analisis SWOT terhadap fungsi-
fungsi tersebut 

8. Identifiksi alternatif langkah 
untuk mengatasi kelemahan dan 
anaman dengan memanfaatkan 
kekuatan dan peluang yang 
dimiliki sekolah. 

9. Rencana dan program sekolah 
yang dikembangkan dari 
akternatif yang terpilih 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
 
 
3 
 
2 
 
 
 
 
2 

Mutu pendidikan 1. Kegiatan belajar mengajar 
berjalan dengan baik 

2. Manajemen pendidikan yang 
efektif dan efisien  

3. Buku dan sarana belajar yang 
memadai dan selalu dalam 
kondisi siap pakai  

4. Partisipasi aktif masyarakat 

5 
 
5 
 
5 
 
 
5 
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E. Instrumen Penelitian  

1. Ada tiga jenis instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dari lapangan, yaitu angket dan data mengenai subyek penelitian, 

hasil wawancara dengan narasumber dan hasil observasi di lapangan.  

2. Penskoran Jawaban Angket. 

Pada penelitian ini perolehan data dengan menggunakan penyebaran 

daftar pertanyaan atau angket diserahkan kepada responden yang 

menyangkut tentang variabel program subsidi sekolah (School Grant), 

rencana pengembangan sekolah dan mutu pendidikan. Tipe angket bentuk 

tertutup dengan 4 pilihan jawaban yaitu A, B, C dan D. Dari Jawaban 

responden tersebut kemudian dilakukan proses editing bilamana terdapat 

kekurangan atau kesalahan dalam menjawab atau mengisi daftar 

pertanyaan yang diberikan. Langkah selanjutnya adalah kode yaitu 

pemberian kode pada hasil jawaban responden dengan cara memberikan 

skor nilai pada alternatif jawaban seperti tersusun dibawah ini. Skala yang 

digunakan mengacu pada skala Likert dengan 4 pilihan jawaban. Untuk 

jawaban favourable tertinggi diberi skor 4, 3, 2 dan 1, untuk jawaban 

unfavourable diberi skor sebaliknya.  

Tabel 3.5.  Pedoman Penskoran Butir Angket  
 

Jawaban  Arti 
Skor 

Favourable Unfavourable 
SS Sangat Sesuai  4 1 
S Sesuai  3 2 

AS Agak Sesuai  2 3 
KS Kurang Sesuai  1 4 
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Langkah selanjutnya adalah tabulasi yaitu dari nilai-nilai hasil jawaban 

responden kemudian dimasukkan kedalam tabel distribusi nilai sesuai 

variabel penelitian ini.  

Untuk mendapatkan data tentang permasalahan penelitian selain 

pendistribusian  kuesioner, peneliti juga akan melakukan wawancara 

dengan beberapa responden yang menjadi stakeholder tentang 

permasalahan peningkatan mutu sekolah.  Selain wawancara juga akan 

dilakukan pengamatan (observasi) secara langsung pada obyek penelitian 

untuk memperoleh gambaran secara langsung tentang realitas peningkatan 

mutu sekolah yang terjadi pada sekolah-sekolah yang telah menerima 

school grant. Kedua metode tersebut digunakan untuk melengkapi dan 

memperkuat hasil jawaban responden yang dapat dilihat dari pengisian 

kuesioner. 

F. Teknik Analisis Data 

Berikut ini adalah teknik analisis data yang  digunakan yaitu sebagai 

berikut:  

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data 

Sebelum analisis data dilakukan, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan.  

a. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas, item-item yang dinyatakan valid 

adalah apabila nilai rhitung untuk seluruh pertanyaan lebih besar dari nilai 

rtabel 0,164 pada taraf signifikansi 0,05. Dari hasil perhitungan yang 
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diperoleh semua nilai rhitung > r table. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.6 

Hasil Uji Validitas  

Variabel r hitung Kesimpulan
Subsidi sekolah (X1) 
- Item 1.1 
- Item 1.2 
- Item 1.3 
- Item 1.4 
- Item 1.5 
- Item 1.6 
- Item 1.7 
- Item 1.8 
- Item 1.9 
- Item 1.10 
- Item 1.11 
- Item 1.12 
- Item 1.13 
- Item 1.14 
- Item 1.15 
- Item 1.16 
- Item 1.17 
- Item 1.18 
- Item 1.19 
- Item 1.20 

 
0,439 
0,437 
0,428 
0,614 
0,427 
0,413 
0,489 
0,311 
0,389 
0,640 
0,589 
0,376 
0,542 
0,444 
0,362 
0,542 
0,394 
0,427 
0,375 
0,273 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Rencana Pengembangan Sekolah (X2) 
- Item 2.1 
- Item 2.2 
- Item 2.3 
- Item 2.4 
- Item 2.5 
- Item 2.6 
- Item 2.7 
- Item 2.8 
- Item 2.9 
- Item 2.10 
- Item 2.11 
- Item 2.12 
- Item 2.13 
- Item 2.14 
- Item 2.15 
- Item 2.16 

 
0,355 
0,442 
0,418 
0,516 
0,343 
0,202 
0,433 
0,273 
0,263 
0,557 
0,579 
0,326 
0,510 
0,224 
0,235 
0,309 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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- Item 2.17 
- Item 2.18 
- Item 2.19 
- Item 2.20 

0,309 
0,302 
0,409 
0,286 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Mutu Pendidikan (Y) 
- Item 1 
- Item 2 
- Item 3 
- Item 4 
- Item 5 
- Item 6 
- Item 7 
- Item 8 
- Item 9 
- Item 10 
- Item 11 
- Item 12 
- Item 13 
- Item 14 
- Item 15 
- Item 16 
- Item 17 
- Item 18 
- Item 19 
- Item 20 

 
0,359 
0,428 
0,222 
0,502 
0,379 
0,382 
0,241 
0,346 
0,274 
0,549 
0,293 
0,279 
0,478 
0,267 
0,398 
0,426 
0,395 
0,487 
0,425 
0,317 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa item-item kuesioner 

memiliki nilai r hitung > r tabel (pada taraf signifikansi 5%), maka dapat 

dikatakan item kuesioner tersebut valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan uji reliabilitas, kuesioner dapat dikatakan realibitas 

apabila memiliki nilai Alpha Croanbach melebihi angka 0,6. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.7.  
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 Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

NO. VARIABEL CRONBACH ALPHA 

1. Subsidi sekolah (X1) 0,8534 

2. Rencana Pengembangan Sekolah (X2) 0,7695 

3. Mutu Pendidikan (Y) 0,8042 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari variabel-

variabel itu didapatkan bahwa masing-masing variabel tersebut didapatkan 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian ini 

dapat dikatakan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis Regresi 

a Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). 

Mendeteksi dengan melihat melalui grafik histogram jika puncak garis 

lengkung berada tepat ditengah maka data tersebut berdistribusi normal. 

b Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui homogenitas 

(kesamaan) varian dependent variable terhadap independent variable. Suatu 
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data dikatakan homogen apabila tebaran data pada grafik scatterplot terlihat 

titik-titik tebaran data merata dan tidak membentuk suatu pola. 

c Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2002: 54). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi adalah dengan menganalisis nilai Varian Inflation Factor (VIF) 

tidak melebihi angka 10. 

d Uji Linearitas  

 Uji linearitas menggunakan uji test for linearity. Kriteria yang 

digunakan untuk uji linearitas adalah dengan melihat arah tebaran data yang 

apabila ditarik garis lurus maka tebaran data tersebut mengikuti arah garis 

tersebut. 

 

3. Analisis Persamaan Regresi 

Analisis regresi dilakukan terhadap data yang terbebas dari uji persyaratan. 

Untuk mengetahui apakah suatu variabel dapat dipergunakan untuk memprediksi 

atau meramal variabel-variabel lain, peneliti menggunakan analisis regresi. Antara 

analisis regresi dan analisis korelasi mempunyai kaitan. Dalam melakukan analisis 

ini nantinya akan menggunakan alat bantu berupa program SPSS versi 11.5 Jika 

suatu variabel mempunyai hubungan dengan variabel-variabel lain, kiranya juga 

dapat mempertimbangkan bahwa keadaan variabel-variabel tersebut dapat 

dipergunakan untuk memprediksi variabel itu sehingga model persamaan Regresi 
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yang menggunakan satu variabel  dependen (Y) dan dua variabel independen (X1), 

(X2) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Gujarati, 1995: 75). 

Y = β0 + βlXl + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y : Mutu pendidikan 

β0 : Konstanta 

β1, β2 : Koefisien Regresi 

X1 : Variabel capaian program subsidi sekolah 

X2 : Variabel realisasi rencana pengembangan sekolah 

e : Residual/standar error 

 

4. Uji Hipotesis 

a. Pengujian secara parsial (Uji t) 

Pengukuran uji t dimaksudkan untuk mempengaruhi apakah secara 

individu ada pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. 

Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui 

pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat, dengan 

melihat tingkat signifikansi nilai t pada 5% rumus yang digunakan (Ghozali, 

2002): 

 

 

 

 

( )1

1
h S

t
β
β

e

=
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 Keterangan: 

th : t hitung. 

    i : parameter yang diestimasi 

Se : standar error. 

Pengujian setiap koefisien regresi dikatakan signifikan bila nilai 

mutlak th > tt maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 

diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai th < tt maka hipotesis 

nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

b. Pengujian secara simultan (Uji F) 

Untuk menguji secara bersama-sama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat dengan melihat tingkat signifikansi F pada α = 5% rumus 

yang digunakan (Ghozali, 2002): 

 

 

 

Keterangan: 

R  : koefisien korelasi ganda. 

Fh  : F hitung. 

K  : jumlah variabel bebas. 

N  : jumlah sampel yang dipakai. 

Pengujian setiap koefisien regresi bersama-sama dikatakan signifikan 

bila nilai mutlak Fh   >  Ft maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis 

alternatif (Ha) diterima, sebaliknya dikatakan tidak signifikan bila nilai Fh < 

Ft maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

K-N
R-1

1-K
R

F
2

2

h

β
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c. Uji Koefisien Determinan (R2)  

Koefisien determinan (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa baik 

sampel menggunakan data (Ghozali, 2002). R2  mengukur besarnya jumlah 

reduksi dalam variabel dependen yang diperoleh dari penggunaan variabel 

bebas. R2 mempunyai nilai antara 0 sampai 1, dengan nilai R2 yang tinggi 

berkisar antar 0,7 sampai 1.  

R2 yang digunakan adalah nilai adjusted R2 yang merupakan R2 yang 

telah disesuaikan. Adjusted R2 merupakan indikator untuk mengetahui 

pengaruh penambahan suatu variabel independen ke dalam persamaan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab ini berturut-turut akan diuraikan hasil penelitian sekaligus 

pembahasannya, baik yang berkaitan dengan analisis deskriptif maupun analisis 

korelasional. 

 
A. Hasil Penelitian 

1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Gambaran umum penelitian ini berisikan mengenai data-data dari ke-tujuh 

SMP yang menjadi objek penelitian yang berkaitan dengan program subsidi 

sekolah, rencana pengembangan serta mutu dan prestasi yang telah didapat oleh 

sekolah yang menjadi objek penelitian. Kondisi sebelum dan sesudah menerima 

subsidi sekolah dijelaskan sebagai berikut : 

a. SMP 3 Boja 

Jumlah siswa pada SMP 3 Boja ini adalah 497 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 12 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 27 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 3 Boja ini digunakan untuk pembiayaan pada tambahan kelas atau les, 

pelatihan pembuatan media pembelajaran, remedial dan pengayaan serta untuk 

mengintensifkan kegiatan olahraga. 

Sebelum menerima subsidi sekolah nilai rata-rata ujian nasional lulusan 

SMP 3 Boja hanya 6,00 dan tidak memiliki prestasi akademik, dibidang olahraga 
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SMP 3 Boja juga tidak memiliki prestasi baik di tingkat nasional, provinsi 

maupun kabupaten 

Dengan dana school grant yang telah didapatkan tiga kali tersebut, sekolah 

ini telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian 

nasional) pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 6,95 dan 7,26. Sementara itu 

prestasi akademik yang telah dapat diraih adalah Juara pertama untuk lomba fisika 

se-Kabupaten Kendal dan juara kedua untuk lomba matematiak se-Kabupaten 

Kendal.  

Pada prestasi non akademik sekolah ini meraih juara wawasan wiyata 

mandala karisidenan Semarang, juara 1 dan 2 lari 100 meter putra tingkat 

kabupaten. 

b. SMP 2 Cepiring 

Jumlah siswa pada SMP 2 Cepiring ini adalah 583 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 15 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 37 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 2 Cepiring ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau 

les, LCT semua bidang studi, pembuatan alat peraga biologi, fisika dan 

matematika, MGMP sekolah, pelatihan rebana bagi siswa kelas 7 dan 8 serta 

pengintensifan latihan sepak takraw. 

Sebelum menerima subsidi sekolah SMP 2 Cepiring termasuk sekolah 

biasa, dalam arti tidak memiliki prestasi yang menonjol di Kabupaten Kendal baik 

dalam bidang akademik dan non akademik. Sekolah tersebut hanya mempunyai 

potensi dibidang keagamaan karena sering melakukan kegiatan keagamaan.  



 

50 

Dengan dana school grant yang telah didapatkan tiga kali tersebut, sekolah 

ini telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian 

nasional) pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 6,24 dan 6,22. Sementara itu 

prestasi akademik yang telah dapat diraih dengan mengikuti olimpiade 

matematika dengan prestasi masuk 10 besar. Untuk prestasi non akademik adalah 

juara satu sepak takraw tingkat kabupaten, MTQ juara satu tingkat kecamatan dan 

juara 2 tingkat kabupaten, serta juara satu rebana tingkat kecamatan. 

c. SMP 4 Cepiring 

Jumlah siswa pada SMP 4 Cepiring ini adalah 647 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 16 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 37 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 4 Cepiring ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau 

les, MGMP sekolah, peningkatan mutu guru serta pengintensifan latihan bola voli. 

Sebelum menerima subsidi sekolah SMP 4 Cepiring memiliki nilai rata-

rata ujian yang tergolong kurang hanya berkisar 5 sampai 6. Tidak memiliki 

prestasi akademik dan non akademik. 

Namun setelah menerima dana school grant sebanyak tiga kali, sekolah ini 

telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian nasional) 

pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 6,36 dan 6,38. Sementara itu prestasi 

akademik yang telah dapat diraih dengan mengikuti olimpiade matematika dengan 

prestasi juara 2 pada tingkat kabupaten. Untuk prestasi non akademik adalah juara 

3 voli putra tingkat kabupaten. 
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d. SMP 3 Patebon 

Jumlah siswa pada SMP 3 Patebon ini adalah 703 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 18 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 40 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 3 Patebon ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau 

les, pengintensifan latihan basket, pengintesifan latihan band dan pengiriman 

Jumbara kontingen pramuka. 

Sebenarnya SMP 3 Patebon sebelum menerima subsidi sekolah termasuk 

sekolah yang memiliki potensi untuk berkembang. Nilai rata-rata ujian sebelum 

menerima subsidi sekolah sekitar 7,00. Tidak memiliki prestasi akademik namun 

memiliki prestasi non akademik sebagai juara tiga jumbara pramuka dan juara 

harapan grup band pelajar. 

Setelah mendapatkan dana school grant sebanyak tiga kali, sekolah ini 

telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian nasional) 

pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 7,26 dan 7,71. Sementara itu prestasi 

akademik yang telah dapat diraih adalah juara satu olimpiade matematika 

kabupaten kendal. Sementara itu untuk prestasi non akademik adalah juara 2 grup 

band pelajar dan juara satu jumbara pramuka kabupaten kendal. 

e. SMP 2 Patebon 

Jumlah siswa pada SMP 2 Patebon ini adalah 732 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 18 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 32 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 
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oleh SMP 2 Patebon ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau 

les, pengintensifan latihan basket, peningkatan mutu guru dan MGMP sekolah. 

Sebelum menerima subsidi sekolah SMP 2 Patebon tidak memiliki prestasi 

akademik, nilai rata-rata ujian sebesar 6,25 namun memiliki prestasi non 

akademik yaitu juara satu basket putri tingkat Kabupaten Kendal. 

Dengan menerima dana school grant sebanyak tiga kali tersebut, sekolah 

ini telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian 

nasional) pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 6,82 dan 7,17. Untuk prestasi 

non akademik yang telah dapat diraih adalah juara satu basket putri tingkat 

kabupaten dan juara tiga tingkat karesidenan. 

f. SMP 1 Gemuh 

Jumlah siswa pada SMP 1 Gemuh ini adalah 792 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 19 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 41 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 1 Gemuh ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau les, 

paket komputer untuk siswa, kegiatan keagamaan, pelatihan olah raga dan 

pelatihan komputer/multimedia bagi guru. 

Sebelum menerima subsidi sekolah SMP 1 Gemuh memang sudah 

memiliki nilai rata-rata ujian yang tergolong cukup yaitu sekitar 6,76 sampai 7,00. 

Namun tidak memiliki prestasi akademik baik di tingkat kabupaten maupun 

propinsi. Prestasi non akademik di bidang olah raga banyak diperoleh oleh SMP 1 

Gemuh tersebut. 
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Setelah mendapatkan dana school grant sebanyak tiga kali, sekolah ini 

telah dapat meningkatkan prestasi dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian 

nasional) pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 7,27 dan 7,31. Untuk prestasi 

non akademik meraih juara umum POPDA Kabupaten Kendal. 

g. SMP 2 Patean 

Jumlah siswa pada SMP 2 Patean ini adalah 521 siswa dengan jumlah 

ruangan kelas adalah sebanyak 13 buah. Sementara itu jumlah guru yang 

mengajar adalah sebanyak 22 orang guru. Dana school grant yang telah didapat 

oleh SMP 2 Patean ini digunakan untuk pembiayaan tambahan pelajaran atau les, 

MGMP sekolah dan IHT tentang KTSP. Selain itu juga digunakan untuk 

pengintensifan pelatihan grup band dan pelatihan basket dan voli. 

Sebelum mendapatkan subsidi sekolah nilai rata-rata SMP 2 Patean 

tergolong kurang yaitu sekitar 5,54 sampai 5,95. Tidak memiliki prestasi 

akademik dan non akademik baik di tingkat kabupaten, propinsi maupun nasional. 

Dana school grant yang telah didapatkan dua kali tersebut, sekolah ini 

telah dapat mewujudkannya dalam bentuk nilai rata-rata hasil UN (ujian nasional) 

pada tahun ajaran 2006 dan 2007 adalah 6,07 dan 6,88. Untuk prestasi non 

akademik yang telah dapat diraih adalah juara satu grup band tingkat kecamatan. 

 

2 Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis 

dengan statistik deskriptif menggunakan komputer sebagai berikut : 
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a). Program Subsidi Sekolah 

Dari 7 sekolah yang menjadi sampel penelitian didapatkan data 

mengenai program subsidi sekolah berdasarkan jawaban responden pada 

sekolah tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 Deskripsi 7 Sekolah Mengenai Program Subsidi 

No Nama Sekolah Jumlah responden Skor rata-rata 

1 SMPN 3 Boja 16 78,38 

2 SMPN 2 Cepiring 14 78,57 

3 SMPN 4 Cepiring 13 77,15 

4 SMPN 3 Patebon 18 77,50 

5 SMPN 2 Patebon 17 78,47 

6 SMPN 1 Gemuh 10 78,30 

7 SMPN 2 Patean 16 78,56 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban terendah 

berdasarkan skor rata-rata adalah pada SMPN 4 Cepiring yaitu sebesar 

77,15, sementara jawaban tertinggi pada SMPN 2 Cepiring yaitu 78,57. 

Tabel 4.2 Deskripsi Program Subsidi 
X1

104
0

78.14
79.00
2.51

19
61
80

Valid
Missing

N

Mean
Median
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum
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Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh data hasil penelitian 

mengenai program subsidi sekolah berdasarkan jawaban angket yang 

telah dikerjakan oleh para responden sampel penelitian secara 

keseluruhan yaitu 104 responden skor tertinggi 80 dan skor terendah 61, 

range 19. Skor rata-rata program subsidi sekolah 78,14 dan standar 

deviasi 2,51. 

 Setelah diketahui skor terendah, skor tertinggi dan range 

dapat digunakan untuk menentukan interval kelas (i) dengan rumus 

sebagai berikut (Irianto, 1988 :13): 

                    
kategori (empat) 4

 terendahskor total -  tertinggiskor total (i) Interval =  

               
4

  61 - 80  Interval =  5 menjadi dibulatkan 75,4
4

19
==  

 Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk 

membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Deskripsi program subsidi sekolah 

          Interval Frekuensi Presentase Kategori 
61 -65 
66 – 70 
71 - 75 
76 – 80 

1 
2 
5 
96 

1,0% 
2,0% 
4,9% 

92,1% 

Kurang  
Cukup  
Baik 

Baik Sekali 
Jumlah 104 100%  

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada 

rentangan skor 76 – 80 sebesar 96 orang atau 92,1% pada kategori baik 

sekali; urutan kedua pada rentangan skor 71 –75 sebanyak 5 orang atau 

4,9% pada kategori baik; urutan ketiga pada rentangan skor 66 – 70 
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sebanyak 2 orang atau 2,0% berada pada kategori cukup; dan urutan 

keempat pada kategori kurang pada rentangan skor 61-65 sebanyak 1 

orang atau 1,0%. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas, berdasarkan anggapan ketujuh 

sekolah yang menjadi sampel penelitian mengenai program subsidi 

sekolah adalah masuk dalam kategori baik. 

Pengalokasian program subsidi sekolah ini salah satunya adalah 

untuk dana rehabilitas gedung sekolah. Berdasarkan jawaban responden 

dana untuk rehabilitasi gedung ini berkisar 10 % dari dana yang 

diterima. Sementara itu pelaksanaan rehabilitasi ini sebagian besar telah 

mencapai 100 %, dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam 

pelaksanaan pembangunan gedung ini. 

Selain itu pendanaan ini dialokasikan untuk peningkatan pestasi 

belajar dengan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa dan untuk 

pengadaan sarana dan prasarana seperti peralatan yang mendukung 

kegiatan belajar mengajar. Kemudian usaha untuk peningkatan kualitas 

guru dilaksanakan dengan menyertakan para guru untuk mengikuti 

pelatihan-pelatihan serta seminar yang dibiayai oleh pihak sekolah. 

 

b). Rencana Pengembangan  

Dari 7 sekolah yang menjadi sampel penelitian didapatkan data 

mengenai program subsidi sekolah berdasarkan jawaban responden pada 

sekolah tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Deskripsi 7 Sekolah Mengenai Rencana Pengembangan 

No Nama Sekolah Jumlah responden Skor rata-rata 

1 SMPN 3 Boja 16 77,94 

2 SMPN 2 Cepiring 14 79,07 

3 SMPN 4 Cepiring 13 77,92 

4 SMPN 3 Patebon 18 77,39 

5 SMPN 2 Patebon 17 78,76 

6 SMPN 1 Gemuh 10 78,40 

7 SMPN 2 Patean 16 78,63 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban terendah 

berdasarkan skor rata-rata adalah pada SMPN 3 Patebon yaitu sebesar 

77,39, sementara jawaban tertinggi pada SMPN 2 Cepiring yaitu 79,07. 

Tabel 4.5 Deskripsi Program Subsidi 

104
0

78.28
79.00

2.89
20
60
80

Valid
Missing

N

Mean
Median
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

 

Berdasarkan tabel 4.5 diperoleh dData hasil penelitian mengenai 

rencana pengembangan berdasarkan jawaban angket yang telah 

dikerjakan oleh para responden sampel penelitian yang berjumlah 104, 

skor tertinggi adalah 80 dan skor terendah 60, range 20. Skor rata-rata 

rencana pengembangan sekolah 78,28 dan standar deviasi 2,89. 
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 Setelah diketahui skor terendah, skor tertinggi dan range 

dapat digunakan untuk menentukan interval kelas (i) dengan rumus 

sebagai berikut (Irianto, 1988 :13): 

                    
kategori (empat) 4

 terendahskor total -  tertinggiskor total (i) Interval =  

               
4

  60 - 80  Interval=  5
4

20
==  

Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Deskripsi rencana pengembangan 

          Interval Frekuensi Presentase Kategori 
60 -65 
66 – 70 
71 – 75 
76 – 80 

1 
2 
9 
92 

1,0% 
1,9% 
8,7% 

88,4% 

Kurang  
Cukup  
Baik 

Baik Sekali 
Jumlah 104 100%  

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada 

rentangan 76 – 80 sebesar 92 orang atau 88,4% pada kategori baik 

sekali; urutan kedua pada rentangan skor 71 –75 sebanyak 9 orang atau 

8,7% berada pada kategori baik; urutan ketiga pada rentangan skor 66 –

70 sebanyak 2 orang atau 1,9% berada pada kategori cukup; dan urutan 

keempat pada kategori kurang pada rentangan skor 60-65 sebanyak 1 

orang atau 1,0%. 

Berdasarkan hasil tersebut di atas, berdasarkan anggapan ketujuh 

sekolah yang menjadi sampel penelitian mengenai rencana 

pengembangan adalah masuk dalam kategori baik. 
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Rencana pengembangan sekolah ini didasarkan pada visi dan 

misi sekolah agar tujuan dari rencana pengembangan tidak bergeser. 

Setiap rencana pengembangan yang didasarkan pada visi dan misi ibi 

senata-mata untuk dapat memberikan kenyamanan dalam kegiatan 

belajar mengajar di kalangan sekolah. Dari setiap sarana dan prasarana 

yang direncanakan dalam rencana pengembangan dapat dimanfaatkan 

dengan baik oleh seluruh warga sekolah.  

Selain itu rencana pengembangan sekolah ini dimaksudkan untuk 

dapat meningkatkan kinerja dari para guru. Penilaian terhadap kinerja 

para guru ini akan dievaluasi secara langsung oleh kepala sekolah serta 

oleh pengawas sekolah. Namun bukan berarti upaya rencana 

pengembangan ini tidak terlepas dari hambatan-hambatan, dalam hal ini 

yang sering ditemui adalah berasal dari fasilitas dan prasarana sekolah 

yang kurang memadai. 

 

c). Mutu Pendidikan  

Dari 7 sekolah yang menjadi sampel penelitian didapatkan data 

mengenai program subsidi sekolah berdasarkan jawaban responden pada 

sekolah tersebut adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Deskripsi 7 Sekolah Mengenai Mutu Pendidikan 

No Nama Sekolah Jumlah responden Skor rata-rata 

1 SMPN 3 Boja 16 78,56 

2 SMPN 2 Cepiring 14 78,57 

3 SMPN 4 Cepiring 13 77,85 

4 SMPN 3 Patebon 18 79.00 

5 SMPN 2 Patebon 17 78,50 

6 SMPN 1 Gemuh 10 78,50 

7 SMPN 2 Patean 16 78,50 

  

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban terendah 

berdasarkan skor rata-rata adalah pada SMPN 4 Cepiring yaitu sebesar 

77,85, sementara jawaban tertinggi pada SMPN 3 Patebon yaitu 79,00. 

Tabel 4.8 Deskripsi Program Subsidi 

104
0

78.38
79.00
2.52

18
62
80

Valid
Missing

N

Mean
Median
Std. Deviation
Range
Minimum
Maximum

 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh data hasil penelitian mengenai 

mutu pendidikan berdasarkan jawaban angket yang telah dikerjakan oleh 

para responden sampel penelitian yang berjumlah 104, skor tertinggi 

adalah 80 dan skor terendah 62, range 18. Skor rata-rata mutu 

pendidikan sekolah 78,38 dan standar deviasi 2,52. 
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 Setelah diketahui skor terendah, skor tertinggi dan range 

dapat digunakan untuk menentukan interval kelas (i) dengan rumus 

sebagai berikut (Irianto, 1988 :13): 

                    
kategori (empat) 4

 terendahskor total -  tertinggiskor total (i) Interval =  

               
4

  62 - 80  Interval=  ==
4

18
4,5 dibulatkan menjadi 4 

Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat 

tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Deskripsi mutu pendidikan 

          Interval Frekuensi Presentase Kategori 
62 - 66 
67 – 71 
72 – 76 
77 – 80 

1 
2 
14 
87 

1,0% 
1,9% 

13,5% 
83,6% 

Kurang  
Cukup  
Baik 

Baik Sekali 
Jumlah 104 100%  

 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa skor terbanyak pada 

rentangan skor 77 – 80 sebanyak 87 orang atau 83,6% pada kategori baik 

sekali; urutan kedua pada rentangan skor 72 –76 sebanyak 14 orang atau 

13,5% berada pada kategori baik; urutan ketiga pada rentangan skor 67 –

71 sebanyak 2 orang atau 1,9% berada pada kategori cukup; dan urutan 

keempat pada kategori kurang pada rentangan skor 62-66 sebanyak 1 

orang atau 1,0%.  

Dengan demikian, anggapan ketujuh sekolah yang menjadi 

sampel penelitian mengenai rencana pengembangan adalah masuk dalam 

kategori baik. 
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Berdasarkan jawaban responden kegiatan belajar mengajar telah 

berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Sementara kegiatan 

belajar mengajar sendiri telah dapat dipahami dan dimengerti oleh para 

siswa dengan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan buku 

panduan. Kedisiplinan yang diterapkan disekolah juga sangat dipatuhi 

oleh baik para guru maupun siswanya dengan melakukan proses belajar 

mengajar tepat waktu.   

Sarana dan prasarana sekolah seperti perpustakaan pun sangat 

mendukung dalam proses belajar mengajar yaitu dengan tersedianya 

perpustakaan yang bersih dan rapi, buku-buku pelajaran yang memadai, 

serta perawatan dan penangan sarana dan prasarana sekolah yang lain 

dengan baik. 

 

3 Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Sebagai mana telah ditegaskan pada Bab III bahwa sebelum data dianalisis 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan tehnik regresi ganda, maka data 

hasil penelitian harus diuji lebih dahulu apakah data berdistribusi normal atau 

tidak, homogen atau tidak,terjadi multikolinaritas antar variabel independen atau 

tidak, serta linier atau tidak. 

Untuk itu ada 4 macam yang digunakan untuk uji persyaratan analisis 

regresi yaitu : (1) uji normalitas, (2) uji homogenitas, (3) uji multikolinearitas, dan 

(4) uji lineaitas. Adapun hasil uji pernyataan analisis adalah sebagai berikut. 
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a). Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya 

distribusi data masing-masing variabel penelitian yaitu variabel program 

subsidi sekolah (X1), variabel rencana pengembangan (X2), dan variabel 

mutu pendidikan (Y). Tehnik analisisi uji normalitas data penelitian 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 11.5. hasil uji 

normalitas data secara lengkap terlampir dan berikut ini adalah 

rangkumannya. 

Distribusi data hasil analisis deskriptif mengenai program subsidi 

sekolah, rencana pengembangan dan mutu pendidikan dari jawaban 

responden yang menjadi sampel penelitian dapat ditampilkan dalam 

bentuk grafik Normal P-Plot sebagai berikut : 

Normal P-P Plot of Regression Standardize

Dependent Variable: Mutu pendidikan

Observed Cum Prob
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Gambar 4.1  Grafik Normal P-Plot 
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Berdasarkan grafik tersebut diatas menunjukkan bahwa sebaran 

data mengikuti arah garis diagonal sehingga dapat dikatakan bahwa data 

tersebut adalah normal.  

b). Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas dengan menggunakan uji Lavenne untuk 

mengetahui homogenitas ( kesamaan) varian Y atas X1 dan varians Y 

atas X2. Pengujian homogenitas menggunakan bantuan komputer 

program SPSS versi 11.5. Hasil analisis uji homogenitas secara lengkap 

terlampir, dan grafik berikut ini adalah rangkumannya. 

Scatterplot
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Gambar 4.2  Grafik Scatterplot uji homogenitas 
 

 
Dengan melihat tebaran data dari grafik diatas dimana data 

menyebar di semua titik secara merata maka dapat dikatan bahwa telah 

terjadi homogenitas. 
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c). Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas  antara variabel independen (X1 dengan X2) 

bisa menggunakan uji Varience inflation Factor (VIF),  eigenvalue atau 

condition index pada analisis regresi ganda 

Hasil analisis uji multikolinearitas antar variabel bebas yaitu X1 

dengan X2 secara lengkap terlampir dan tabel berikut ini adalah 

rangkumannya. 

Tabel 4.10 Rangkuman hasil Uji multikolinearitas antar variabel Independen 

Jenis uji hasil kriteria Keterangan 

VIF X1 = 9,189 
X2 = 9,189 Tidak melebihi angka 10 Tidak terjadi multikolinear 

antara X1 dengan X2 
 

Berdasarkan rangkuman hasil analisis uji multikolinearitas 

sebagaimana tersaji pada tabel 4.4 di atas dapat disimpulkan bahwa pada 

nilai VIF tidak terjadi multikolinearitas antara variabel program subsidi 

sekolah (X1) dengan variabel rencana pengembangan (X2). dengan 

demikian tehnik analisis regresi ganda dapat digunakan untuk 

menganalisis data hasil penelitian. 

d). Uji Linearitas 

Uji linearitas menggunakan uji statistik test for linearity 

menggunakan bantuan komputer SPSS 11.0 for windows 2000. Kriteria 

yang digunakan untuk uji linearitas adalah dengan melihat arah tebaran 

data yang yang apabila ditarik garis lurus maka tebaran data tersebut 

mengikuti arah garis tersebut. 
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Out put hasil uji linearitas data dapat disajikan pada grafik 

berikut : 

Y

X1

90807060

90

80

70

60

Observed

Linear

 
 

 
Gambar 4.3  Grafik Linearitas antara variabel X1 terhadap Y 
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Gambar 4.4  Grafik Linearitas antara variabel X2 terhadap Y 
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Dari hasil analisis grafik diatas dimana tebaran data mengikuti 

arah garis lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar maka dapat 

dikatakan telah terjadi linearitas antara variabel X1 terhadap Y dan 

variabel X2 terhadap Y . 

 

4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi sederhana dan 

regresi berganda. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang hubungan antar variabel bivariate, sedangkan analisis regresi ganda 

digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel multivariate. 

Kriteria yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah apabila skor 

probabilitas lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi 5 % atau skor α = 

0,05. Berikut disajikan hasil penghitungan analisis regresi dan pengujian hipotesis  

 

a). Pengaruh Program Subsidi Sekolah  (X1) terhadap  Mutu Pendidikan (Y) 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistika 

mempersyaratkan pengubahan hipotesis alternatif (Ha) menjadi hipotesis 

nihil (Ho). Rumusan hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Ha : p < 0,05 (Ada pengaruh signifikan program subsidi sekolah 

terhadap mutu pendidikan di SMP Kendal) 

Ho : p > 0,05 (Tidak  ada pengaruh signifikan program subsidi sekolah 

terhadap mutu pendidikan di SMP Kendal) 

Hasil perhitungan koefisien dirangkum didalam tabel berikut: 
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Tabel 4.11  Coefficients Program Subsidi Sekolah 

Coefficientsa

4.248 2.552 1.665 .099
.949 .033 .945 29.059 .000

(Constant)
X1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

1) Koefisien regresi 

Berdasarkan tabel  4. 8  tersebut dapat diketahui hasil perhitungan 

koefisien regresi sederhana adalah sebesar Y = 4,248 + 0,949  X1 

2) Kebermaknaan koefisien regresi  

Untuk menganalisis kebermaknaan koefisien regresi digunakan 

kriteria yaitu apabila p > α = 0,05 maka hipotesis nihil diterima. Dari 

tabel 4.8, tersebut tampak bahwa skor probabilitas sebesar 0,000 dan 

hasil sebesar itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan skor α = 

0,05 atau p = 0,000 < α = 0,05, sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi adalah 

bermakna. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan uji kebermaknaan koefisien 

korelasi dirangkum di dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.12  Model Summary Program Subsidi Sekolah 

Model Summary

.945a .892 .891 .83
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X1a. 
 

Tabel 4.13  Anova Program Subsidi Sekolah 

ANOVAb

585.634 1 585.634 844.411 .000a

70.741 102 .694
656.375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari tabel 4.10 diperoleh hasil perhitungan probabilitas sebesar 

0,000 dan hasil sebesar itu ternyata jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan α = 0,05, sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak. Oleh karena 

itu dapat disimpulkan bahwa program subsidi sekolah berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh skor koefisien 

determinasi R2 (tabel 4.9)  sebesar 0,892.  Berarti mutu pendidikan 

dapat dijelaskan oleh variabel program subsidi sekolah sebesar 89,2 

%., sedangkan sisanya sebesar 10,8 dijelaskan oleh variabel lain.                                    
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b). Pengaruh Rencana Pengembangan Sekolah (X2) terhadap  Mutu 

Pendidikan (Y) 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistika 

mempersyaratkan pengubahan hipotesis alternatif (Ha) menjadi hipotesis 

nihil (Ho). Rumusan hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Ha : p < 0,05 (Ada pengaruh signifikan rencana pengembangan sekolah 

terhadap mutu pendidikan di SMP Kendal) 

Ho : p > 0,05 (Tidak  ada pengaruh signifikan rencana pengembangan 

sekolah terhadap mutu pendidikan di SMP Kendal) 

Hasil perhitungan koefisien dirangkum didalam tabel berikut:  

Tabel 4.14  Coefficients Rencana Pengembangan Sekolah 

Coefficientsa

12.380 1.793 6.906 .000
.843 .023 .964 36.838 .000

(Constant)
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

1) Koefisien regresi 

Berdasarkan tabel 4. 11 tersebut dapat diketahui hasil perhitungan 

koefisien regresi sederhana adalah sebesar Y = 12,380 + 0,843 X2 

2) Kebermaknaan koefisien regresi  

Untuk menganalisis kebermaknaan koefisien regresi digunakan 

kriteria yaitu apabila p > α = 0,05 maka hipotesis nihil diterima. Dari 

tabel 4.11, tersebut terlihat bahwa skor probabilitas sebesar 0,000 . 
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Apabila skor probabilitas ini dibandingkan dengan skor α = 0,05,  

ternyata lebih kecil dibandingkan dengan α = 0,05 atau p = 0,000 < 

α = 0,05, sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi adalah bermakna. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan uji kebermaknaan koefisien 

korelasi dirangkum di dalam tabel berikut: 

Tabel 4.15  Model Summary Rencana Pengembangan Sekolah 

Model Summary

.964a .930 .929 .67
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2a. 
 

Tabel 4.16  Anova Rencana Pengembangan Sekolah 

ANOVAb

610.489 1 610.489 1357.049 .000a

45.886 102 .450
656.375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Dari tabel 4.13 diperoleh hasil perhitungan probabilitas sebesar 

0,000. Besarnya skor probabilitas itu ternyata jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan α = 0,05 atau p = 0,000 < α = 0,05, sehingga 

hipotesis nihil (Ho) ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa rencana pengembangan sekolah berpengaruh terhadap mutu 

pendidikan. 
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Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh skor koefisien 

determinasi R2 (tabel 4.12)  sebesar 0,930.  Berarti mutu pendidikan 

dapat dijelaskan oleh variabel rencana pengembangan sekolah 

sebesar 93,0 %., sedangkan sisanya sebesar 7,0 dijelaskan oleh 

variabel lain. 

 

c). Pengaruh Program Subsidi Sekolah (X1) dan Rencana Pengembangan 

Sekolah (X2) terhadap  Mutu Pendidikan (Y) 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis statistika 

mempersyaratkan pengubahan hipotesis alternatif (Ha) menjadi hipotesis 

nihil (Ho). Rumusan hipotesis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Ha : p < 0,05 (Ada pengaruh signifikan program subsidi sekolah dan 

rencana pengembangan sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SMP Kendal) 

Ho : p > 0,05 (Tidak  ada pengaruh signifikan program subsidi sekolah 

dan rencana pengembangan sekolah terhadap mutu 

pendidikan di SMP Kendal) 

Hasil perhitungan koefisien dirangkum didalam tabel berikut: 
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Tabel 4.17  Coefficients Program Subsidi Sekolah dan Rencana 

Pengembangan Sekolah 

Coefficientsa

8.026 1.946 4.125 .000
.315 .074 .314 4.276 .000
.584 .064 .668 9.105 .000

(Constant)
Program subsidi sekolah
Rencana pengembangan

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Mutu pendidikana. 
 

1) Koefisien regresi 

Berdasarkan tabel 4. 14 tersebut dapat diketahui hasil perhitungan 

koefisien regresi ganda adalah sebesar 

Y = 8,026 + 0,315 X1 + 0,584 X2 

2) Kebermaknaan koefisien regresi  

Untuk menganalisis kebermaknaan koefisien regresi digunakan 

kriteria yaitu apabila p > α = 0,05, maka hipotesis nihil (Ho)  

diterima. Hasil perhitungan yang dirangkum di dalam tabel 4.14 

dapat diketahui bahwa: 

a). Skor probabilitas koefisien regresi variabel program subsidi 

sekolah terhadap mutu pendidikan adalah sebesar 0,000 dan 

hasil sebesar itu ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan 

α = 0,05 atau p =  0,000 < α = 0,05, sehingga hipotesis nihil 

(Ho) ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

koefisien regresi varaibel program subsidi sekolah terhadap 

mutu pendidikan adalah bermakna 
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b). Skor probabilitas koefisien regresi variabel rencana 

pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan adalah 

sebesar 0,000 dan hasil sebesar itu ternyata jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan α = 0,05 atau p =  0,000 < α = 0,05, 

sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa koefisien regresi varaibel rencana 

pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan adalah 

bermakna 

Hasil perhitungan koefisien korelasi dan uji kebermaknaan 

koefisien korelasi dirangkum didalam tabel berikut 

Tabel 4.18  Model Summary Program Subsidi Sekolah dan 

Rencana Pengembangan Sekolah 

Model Summaryb

.970a .941 .940 .62
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rencana pengembangan,
Program subsidi sekolah

a. 

Dependent Variable: Mutu pendidikanb. 
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Tabel 4.19  Anova Program Subsidi Sekolah dan Rencana 

Pengembangan Sekolah 

ANOVAb

617.523 2 308.762 802.662 .000a

38.852 101 .385
656.375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rencana pengembangan, Program subsidi sekolaha. 

Dependent Variable: Mutu pendidikanb. 
 

Dari tabel 4.16 diperoleh hasil perhitungan probabilitas sebesar 

0,000, dan sebesar itu ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan α = 

0,05 atau p = 0,000 < α = 0,05, sehingga hipotesis nihil (Ho) ditolak. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa program subsidi sekolah dan 

rencana pengembangan sekolah secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap mutu pendidikan. 

Hasil perhitungan koefisien korelasi diperoleh skor koefisien 

determinasi R2 (tabel 4.15)  sebesar 0,941.  Berarti mutu pendidikan 

dapat dijelaskan oleh variabel program subsidi sekolah dan rencana 

pengembangan sekolah secara bersama-sama sebesar 94,1 %., sedangkan 

sisanya sebesar 5,9 dijelaskan oleh variabel lain. 

Untuk mengetahui sumbangan efektif dari masing-masing 

ubahan bebas maka dilakukan analisis parsial. Hasil perhitungan korelasi 

parsial untuk ry1-2 adalah sebesar 0,945: untuk ry2-1 adalah sebesar 

0,964. Untuk menguji keberartian/kebermaknaan korelasi parsial 

digunakan uji statistik t student. Hasil perhitungan uji t atau t-hitung 
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diperoleh: t1 sebesar 4,276 dan t2 sebesar 9,105. Kemudian 

dikonsultasikan ke tabel t pada taraf signifikansi 5% dengan db 104 

sebesar 1,98. Oleh karena t hitung lebih besar dari t tabel (t-hitung > t-

tabel) maka dapat disimpulkan bahwa koefisien parsial untuk Y atas X1 

dan X2, jika ubahan lainnya dikendalikan tidak dapat diabaikan untuk 

membentuk atau meramalkan terjadinya peningkatan mutu pendidikan 

SMP se-Kabupaten Kendal. 

 

B. Pembahasan  

1.  Pengaruh Capaian Program Subsidi Sekolah Terhadap Mutu pendidikan 

Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel program 

subsidi sekolah dengan mutu pendidikan, menunjukkan bahwa jika tingkat 

program subsidi sekolahnya ditingkatkan maka mutu pendidikan juga akan 

meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara program subsidi sekolah dengan 

mutu pendidikan. Hal tersebut dapat diterima karena dengan semakin tinggi 

program subsidi sekolah yang diberikan maka mutu pendidikan pun akan semakin 

meningkat.  Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Suryadi, 1994 : 

36) yang menyatakan bahwa salah satu sumber penunjang peningkatan mutu 

pendidikan itu adalah program subsidi sekolah, dimana tujuan pemberian subsidi 

sekolah (School Grant) adalah dana stimulan bagi sekolah dalam rangka 

meningkatkan mutu sekolah. Apabila pemberian subsidi sekolah (School Grant) 
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dikelola dengan baik yaitu untuk perbaikan sarana sekolah dan memprasaranai 

kebutuhan fasilitas-fasilitas belajar mengajar seperti adanya buku-buku panduan 

yang lengkap dan alat-alat yang memadai maka mutu pendidikan akan meningkat 

dikarenakan siswa akan merasa nyaman dalam kegiatan belajar mengajar sehingga 

mudah menyerap ilmu pengetahuan yang diberikan dan juga siswa akan semakin 

paham akan pelajaran yang diajarkan karena didukung dangan kelengkapan 

fasilitas belajar mengajar. Dari hal-hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

program subsidi sekolah berpengaruh terhadap mutu pendidikan 

 

2. Pengaruh Realisasi Rencana Pengembangan Terhadap Mutu pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara 

variabel rencana pengembangan kerja dengan Mutu pendidikan, menujukkan 

bahwa semakin tinggi rencana pengembangan yang didapat para guru, maka akan 

semakin meningkat pula kinerja para guru SMP Negeri se-Kabupaten Kendal. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara rencana pengembangan terhadap 

mutu pendidikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa apabila sekolah yang tidak memiliki Rencana 

Pengembangan Sekolah maka akan sulit untuk bisa meningkatkan mutu 

pendidikan karena tidak memiliki prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Oleh 

karena itu sekolah yang ingin meningkatkan mutu pendidikan harus direncanakan 

terlebih dahulu dengan Rencana Pengembangan Sekolah. 

Pada dasarnya rencana pengembangan sekolah merupakan rencana 

program yang disusun oleh manajemen (kepala sekolah, komite sekolah dan 
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stakeholder) dalam rangka pengembangan sekolah yang berisi prioritas sasaran-

sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang disesuaikan dengan potensi dan 

kondisi sekolah. Sekolah yang tidak mempunyai rencana pengembangan akan 

terhambat untuk maju disebabkan adanya perkembangan zaman yang semakin 

pesat salah satunya yaitu perkembangan teknologi. Oleh karena itu rencana 

pengembangan sekolah harus berorientasi ke depan dan secara jelas mampu 

menjembatani antara kondisi saat ini dan harapan yang ingin dicapai di masa 

depan. Jika harapan tersebut dilakukan secara konsisten, maka ketercapaian 

sasaran demi peningkatan mutu pendidikan akan dapat terwujud. 

Untuk itu para pihak yang terkait dengan rencana pengembangan 

seharusnya dapat memprioritaskan hal-hal yang bersifat mendesak untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekolahnya agar mutu pendidikan 

di sekolah yang dikelola dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga 

tercipta lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dengan sekolah-

sekolah lain. 

 

3. Pengaruh Secara Bersama-sama Antara Capaian Program Subsidi 

Sekolah dan Realisasi Rencana Pengembangan Sekolah Terhadap Mutu 

Pendidikan 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien regresi tersebut 

memberi pengaruh yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian 

semakin tinggi capaian program subsidi sekolah dan semakin tinggi realisasi 

rencana pengembangan sekolah maka semakin tinggi mutu pendidikan, baik 

secara parsial maupun secara bersama-sama.  
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Namun demikian pemberian subsidi kepada sekolah ini didasarkan pada 

kategori sekolah yang potensial yang terpilih berdasarkan proposal yang diajukan 

dan diseleksi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta disertakan penyusunan 

Rencana Pengembangan Sekolah yang komprehensif untuk mengoptimalkan 

pemanfaatan segala sumber daya yang ada sehingga diharapkan akan dapat 

berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan. 

Pengelolaan penggunaan subsidi sekolah dan penyusunan serta 

pelaksanaan rencana pengembangan sekolah bersifat sangat situasional hal ini 

terjadi karena tiap sekolah memiliki potensi kekuatan, kelemahan dan peluang 

pengembangan yang berbeda-beda yang dipengeruhi oleh kondisi intern dan 

ekstern sekolah. Kebebasan dalam pengelolaan subsidi sekolah dan keterampilan 

para manajer dalam menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan sekolah 

sangat berperan pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini secara berturut-turut disampaikan : (a) simpulan, dan (b) 

saran. 

A. Simpulan 

Bertolak dari hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan 

yang telah dipaparkan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Sebelum menerima subsidi sekolah SMP 3 Boja, SMP 2 Cepiring, SMP 4 

Cepiring, SMP 3 Patebon, SMP 2 Patebon, SMP 1 Gemuh dan SMP 2 

Patean kurang berprestasi baik di bidang akademik maupun non 

akademik. Namun setelah menerima subsidi sekolah ternyata sekolah-

sekolah tersebut dapat meningkatkan nilai rata-rata ujian nasional. 

Prestasi di bidang akademik adalah dengan menjuarai olimpiade 

matematika dan fisika tingkat Kabupaten, sementara prestasi dibidang non 

akademik adalah dengan juara pramuka, group band, basket, sepak takraw 

dan atletik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan program subsidi sekolah terhadap mutu pendidikan  

2. Sebelum menerima subsidi sekolah, SMP 3 Boja, SMP 2 Cepiring, SMP 4 

Cepiring, SMP 3 Patebon, SMP 2 Patebon, SMP 1 Gemuh dan SMP 2 

Patean jarang membuat rencana pengembangan sekolah. Rencana 

pengembangan sekolah dibuat karena sebagai salah satu syarat 

penerimaan subsidi sekolah. Namun sekarang sekolah-sekolah tersebut 
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sering membuat program perencanaan kegiatan sekolah untuk tahun 

mendatang sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan realisasi rencana pengembangan sekolah terhadap mutu 

pendidikan.  

3. Setelah diberikannya subsidi sekolah dan pembuatan rencana 

pengembangan sekolah yang dilakukan sekolah-sekolah tersebut maka 

sekolah-sekolah tersebut dapat meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini 

dibuktikan dengan diperolehnya prestasi dibidang akademik maupun non 

akademik sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama ada 

pengaruh yang signifikan program subsidi sekolah dan rencana 

pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal: 

a. Agar peningkatan mutu manajemen sekolah dapat tercapai hendaknya 

memperhatikan keterkaitan antara program subsidi sekolah (school grant) 

dan realisasi rencana pengembangan sekolah terhadap mutu pendidikan. 

b. Hendaknya melakukan penataan dan pengembangan yang strategis guna 

meningkatkan mutu manajemen pendidikan dan prestasi melalui 

pemberian program subsidi sekolah (school grant) dan  penyusunan 

rencana pengembangan sekolah. 
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2. Kepala Sekolah 

Para kepala sekolah diharapkan mampu bersama para guru yang menjadi 

anak buahnya membuat rencana pengembangan sekolah yang baik dan 

merealisasikannya sehingga mampu meningkatkan mutu sekolah yang terwujud 

dengan peningkatan prestasi anak didiknya baik dari segi nilai rata-rata UN 

maupun prestasi akademik lainnya serta pretasi non akademiknya. 

3. Para Guru 

Terlepas adanya pemberian program subsidi sekolah (school grant) atau 

tidak, seorang guru adalah seorang pendidik, disamping itu para guru juga dapat 

meningkatkan mutu sekolah dengan meningkatkan profesionalisme guru dalam 

mengajar. Dalam hal ini tanggung jawab moral sebagai seorang pendidikan sangat 

dipertaruhkan, karena jika anak didik yang dihasilkan dari produk sekolah 

tidaklah berkualitas maka masa depan bangsa akan ikut hancur. 
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Kendal,   Januari  2008 

 
Kepada Yth, 
Calon Responden Penelitian 
Di Tempat 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : Rr. INTAN NOOR CAHYANTI 

 
NIM : 1103504024 
 
Adalah mahasiswa pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang sedang melakukan penelitian dengan judul : 

“ Pengaruh Capaian Program Subsidi Sekolah (School Grant) dan Realisasi 

Rencana Pengembangan Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan 

SMP se-Kabupaten Kendal“ 

Guna keperluan penelitian tersebut, penulis mohon kesediaanya untuk 

mengisi/menjawab kuesioner (daftar pertanyaan) yang penulis ajukan. Jawaban 

Bapak/Ibu akan kami jamin kerahasiaannya. Oleh karena itu jawaban yang terbaik 

adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan kondisi keadaan yang 

sebenarnya. 

Harapan dari penelitian ini adalah dapat terbuktinya hipotesis penelitian  

pengaruh capaian program subsidi sekolah (School Grant) dan realisasi rencana 

pengembangan sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan SMP se-

Kabupaten Kendal yang nantinya akan dapat dirasakan bersama bagi 

pengembangan sekolah. 

Demikian atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak/Ibu dalam membantu 

kelancaran  penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

    Rr.INTAN NOOR CAHYANTI 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 
Petunjuk pengisian: 
• Identitas responden diisi dengan keterangan diri. 
• Lingkari ataupun silang pada salah satu jawaban, yaitu a, b atau c, sesuai 

dengan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara anggap benar. 
• Untuk jawaban yang tidak tersedia pada pilihan, dapat diisi dengan 

menambahkan jawaban pada tempat yang tersedia. 
 
 
A.  Profil Responden 

1. Nama  : ……………………………………………………… 

2. Alamat  : ……………………………………………………… 

3. Jenis Kelamin : ……………………………………………………… 

4. Tempat Mengajar : ……………………………………………………… 

 

PERTANYAAN 

PROGRAM SUBSIDI SEKOLAH 

I. REHABILITASI RINGAN FISIK GEDUNG SEKOLAH 

1. Bagaimana pengalokasian dana program subsidi sekolah untuk rehabilitasi 

sekolah? 

a. 10 %     c.   25 % 

b. 20 %     d.   30 % 

2. Sudah berapa persen pelaksanaan rehabilitasi ringan perbaikan gedung 

sejak penerimaan subsidi sekolah tahun 2006 dilaksanakan hingga saat 

ini? 

a. 100 %     c.   50 % 

b. 75 %     d.   25 % 

3. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi di sekolah? 

a. Dilaksanakan tenaga tukang dari sekitar sekolah  

b. Dilaksanakan secara kerja bakti oleh warga sekitar  

c. Dilaksanakan oleh warga dan penjaga sekolah 

d. Dilaksanakan oleh semua siswa 
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4. Kapan rehabilitasi ringan sekolah dilakukan? 

a. Pada saat liburan sekolah  c.   Setiap hari kerja 

b. Setiap hari Sabtu dan Minggu d.   Setiap hari 

 

II. PENDANAAN PROGRAM KESISWAAN 

5. Berapa kecukupan dana untuk program kesiswaan? 

a. 100 %      c.   50 % 

b. 75 %    d.   25 % 

6. Bagaimana kondisi kegiatan kesiswaan di sekolah? 

a.   Diperhatian sepenuhnya oleh pihak sekolah  

b.   Diperhatikan sebagian sekolah dan diserahkan oleh orang tua siswa 

c.   Diserahkan sepenuhnya ke orang tua 

d.   Tidak diperhatikan 

7. Bagaimana pemanfaatan dana subsidi untuk program kesiswaan? 

a. Untuk penyediaan sarana sekolah        

b. Untuk membantu siswa miskin 

c. Untuk perbaikan meja dan bangku       

d. Untuk membeli keperluan pembina OSIS 

8. Bagaimana pemberian subsidi yang diberikan untuk kegiatan kesiswaan? 

a. Ada yang diprioritaskan    

b. Setelah adanya permintaan dana 

c. Dibagi rata pada semua kegiatan  

d. Diberikan hanya 50 %  dari alokasi dana 

 
III. PENDANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR 

9. Bagaimana pengelolaan anggaran untuk meningkatkan prestasi belajar? 

a. Mengadakan pelajaran tambahan   

b. Menyediakan buku paket 

c. Melengkapi alat peraga 

d. Mengadakan ekstrakurikuler 
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10. Kapan kegiatan pelajaran tambahan dilaksanakan? 

a. Sore hari  aA  c.   Pada hari Sabtu dan Minggu 

b. Sesudah jam pelajaran selesai d.   Tidak tentu 

11. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk mendukung peningkatan 

prestasi belajar siswa di sekolah? 

a.   Menyediakan peralatan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar 

b.   Memberikan intensif pada guru 

c.   Memberikan banyak tugas kepada siswa 

d.   Mengharuskan siswa membaca di perpustakaan 

12. Berapa persen kelengkapan peralatan yang mendukung kegiatan belajar 

mengajar di sekolah? 

a. 100 %    c.   50 % 

b. 75 %    d.   25 % 

 
IV. PENDANAAN PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN 

PENINGKATAN KUALITAS GURU 

13. Bagaimana agar kualitas guru dalam mengajar dapat meningkat? 

a.   Menyediakan waktu, sarana dan dana untuk peningkatan kualitas guru 

b.   Memantau cara mengajar guru 

c.   Mendisiplinkan guru 

d.   Menyiapkan intensif terhadap guru 

14. Bagaimana cara meningkatkan kualitas guru dalam kegiatan belajar 

mengajar? 

a.   Menyediakan fasilitas dan memantau proses belajar mengajar 

b.   Memberikan fasilitas 

c.   Memberikan target pada guru  

d.   Memperhatikan laporan kerja guru 
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15. Bagaimana mengelola guru agar dapat menambah keahlian dan 

pengetahuannya dalam mengajar? 

a.  Memberikan kesempatan pada guru untuk mengikuti pelatihan dan 

seminar pendidikan 

b.   Memberikan buku pada guru untuk dipelajari 

c.   Memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus 

d.   Memberikan wewenang untuk melakukan kunjungan ke rumah siswa 

16. Apa yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas 

mengajarnya? 

a.   Menerapkan cara mengajar PAKEM   

b.   Mengembangkan ide-ide dalam mengajar 

c.   Mengadakan studi keluar dengan siswa    

d.   Mengajar sesuai kurikulum yang berlaku 

 

V. PENDANAAN PROGRAM YANG BERKAITAN DENGAN 

PENGEMBANGAN SEKOLAH 

17. Bagaimana agar program pengembangan sekolah dapat berkembang? 

a.   Menyediakan dana untuk program pengembangan sekolah  

b.   Membuat rencana pengembangan sekolah 

c.   Melaksanakan pendidikan seperti biasanya 

d.   Tidak membuat rencana pengembangan sekolah 

18. Siapa yang menyiapkan program pengembangan sekolah? 

a.   Tim khusus   c.   guru 

b.   Kepala Sekolah   d.   siswa 

19. Bagaimana anggaran yang disediakan untuk pengadaan fasilitas belajar 

mengajar di sekolah? 

a.   100 %   c.   50 % 

b.   75 %   d.   25 % 
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20. Bagaimana pengelolaan dana anggaran untuk melengkapi fasilitas kegiatan 

ekstrakurikuler? 

a.   Membeli alat-alat untuk kegiatan ekstrakurikuler 

b.   Membeli fasilitas sesuai prioritas yang dibutuhkan 

c.   Memperbaiki alat yang sudah ada 

d.   Tidak membeli fasilitas sebelum adanya permintaan 

 

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH 

I. VISI SEKOLAH 

21. Bagaimana pengembangan sekolah dilaksanakan? 

a.   Menerapkan visi sekolah sepenuhnya   

b.   Sebagian menerapkan visi sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah 

c.  Sebagaian menerapkan visi sekolah tetapi tidak disesuaikan kondisi 

sekolah 

d.   Tidak menerapkan visi sekolah 

22. Kenapa visi sekolah harus dijalankan dalam pengembangan sekolah?  

a.   Karena visi sekolah merupakan dasar pelaksanaan semua kegiatan 

b.   Sesuai dengan petunjuk dari Dinas Pendidikan 

c.   Sesuai dengan keinginan kepala sekolah 

d.   Sesuai dengan keinginan guru 

 

II. MISI SEKOLAH 

23. Bagaimana pelaksanaan setiap kegiatan sekolah? 

a.   Sesuai dengan misi sekolah  

b.   Disesuaikan  dengan harapan kepala sekolah 

c.   Disesuaikan dengan harapan guru 

d.   Disesuaikan denga harapan siswa 
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24. Bagaimana misi pengembangan sekolah di sekolah Saudara? 

a.   Mendapatkan prioritas utama  

b.   Dilaksanakan saat diperlukan 

c.   Tidak mendapatkan perhatian 

d.   Hanya sebagai sampingan 

 

III. TUJUAN PENGEMBANGAN SEKOLAH 

25. Bagaimana peningkatan sarana dan prasarana di sekolah saudara ? 

a.   Dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh warga sekolah 

b.   Hanya dapat dinikmati oleh kepala sekolah saja 

c.   Kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal    

d.   Tidak berpengaruh pada kegiatan di sekolah 

26. Bagaimana buku-buku pelajaran yang disediakan sekolah ?  

a. Selalu jadi panduan belajar bagi murid dan guru 

b. Jadi panduan belajar bagi siswa saja 

c. Jadi panduan belajar bagi guru saja 

d. Tidak digunakan sebagai buku panduan belajar baik guru ataupun 

siswa 

27. Bagaimana dengan adanya perbaikan sarana dan fasilitas di sekolah 

saudara ? 

a. Dapat memberi kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar bagi 

semua kalangan di sekolah 

b. Memberi kenyamanan bagi guru saja 

c. Memberi kenyamanan bagi murid saja 

d. Tidak ada perubahan yang berarti 
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IV. TANTANGAN NYATA 

28. Bagaimanakah dengan tantangan yang dihadapi sekolah Saudara ?  

a. Menjadi motivasi untuk melangkah maju lebih baik 

b. Hanya sebagai gangguan yang harus dihadapi 

c. Tidak perlu ditanggapi dengan serius 

d. Tidak usah dipedulikan 

29. Bagaimana sekolah Saudara dalam menghadapi tantangan yang dapat 

mengganggu kegiatan belajar mengajar? 

a. Dapat menyelesaikan dengan baik  

b. Dapat menyelesaikan sebagian tantangan 

c. Tidak terlalu direspon  

d. Mengabaikan 

 

V. SASARAN PENGEMBANGAN SEKOLAH 

30. Bagaimankah sasaran pengembangan sekolah saudara? 

a. Dapat tercapai dengan baik 

b. Hampir tercapai sesuai harapan 

c. Sebagian tercapai sesuai harapan 

d. Selalu gagal dalam mencapainya 

31. Bagaimanakah potensi sumber daya manusia di daerah sekolah Saudara ?  

a. Menjadi sasaran utama dalam pengembangan sekolah 

b. Dimanfaatkan sesuai standar 

c. Tidak dikembangkan 

d. Tidak dimanfaatkan secara maksimal 
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VI. IDENTIFIKASI FUNGSI-FUNGSI YANG BERPERAN PENTING DALAM 

PENCAPAIAN SASARAN TERSEBUT 

32. Bagaimanakah kinerja guru selama ini dalam proses belajar mengajar di 

sekolah Saudara ? 

a. Kinerja semua guru  sangat baik 

b. Hanya sebagian guru saja yang mampu mempertahankan kinerjanya 

dengan baik 

c. Tergantung pada kondisi guru pada saat proses belajar mengajar 

d. Kinerja semua guru tidak dapat diharapkan 

33. Bagaimana penilaian mengenai kinerja guru di sekolah Saudara ? 

a. Dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas secara langsung 

b. Dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung 

c. Dilakukan oleh perwakilan pihak sekolah 

d. Dilakukan berdasarkan penilaian semua siswa 

 

VII. ANALISIS SWOT TERHADAP FUNGSI-FUNGSI TERSEBUT 

34. Bagaimanakah keluaran sumber daya manusia yang dihasilkan oleh 

sekolah Saudara ? 

a. Sekolah dapat menghasilkan SDM yang berkualitas 

b. Hanya sebagian SDM yang dihasilkan sekolah berkualitas 

c. Kadang-kadang saja SDM yang dihasilkan sekolah berkualitas 

d. SDM yang dihasilkan tidak dapat diharapkan 

35. Hambatan apakah yang dialami dalam pengembangan sekolah Saudara ? 

a. Berasal dari fasilitas dan prasarana sekolah yang kurang memadai 

b. Berasal dari SDM yang kurang profesional 

c. Berasal dari komite sekolah yang kurang memadai 

d. Berasal dari lingkungan di sekitar sekolah yang kurang mendukung 
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36. Bagaimana sekolah Saudara dalam memanfaatkan sumber daya yang ada 

sebagai peluang pengembangan sekolah? 

a. Mengikuti pelatihan dan seminar   

b. Mengadakan kegiatan lomba 

c. Menjalankan kurikulum   

d. Tidak memanfaatkan apapun 

 

VIII. IDENTITAS ALTERNATIF LANGKAH UNTUK MENGATASI 

KELEMAHAN DAN ANCAMAN DENGAN MEMANFAATKAN 

KEKUATAN DAN PELUANG YANG DIMILIKI SEKOLAH 

37. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang dimiliki sekolah Saudara? 

a.   Meningkatkan kinerja  c.   Melakukan pembagian tugas 

b.   Dengan melakukan koordinasi d.   Melengkapi fasilitas sekolah 

38. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi ancaman dari perkembangan 

sekolah? 

a. Dengan memanfaatkan peluang sebaik-baiknya   

b. Meningkatkan sumber daya secara maksimal 

c. Memanfaatkan fasilitas yang ada 

d. Tidak berbuat apa-apa 

 

IX. RENCANA DAN PROGRAM SEKOLAH YANG DIKEMBANGKAN 

DARI ALTERNATIF YANG TERPILIH 

39. Bagaimanakah rencana dalam pengembangan sekolah di sekolah saudara ? 

a. Menyediakan beberapa rencana alternatif  yang sesuai dengan tujuan 

b. Hanya membuat rencana yang utama yang ingin di capai 

c. Kadang-kadang saja membuat rencana bila diperlukan 

d. Tidak pernah membuat perencanaan sebelumnya 

40. Bagaimana pelaksanaan rencana-rencana program sekolah yang telah 

dibuat sekolah? 

a. Dilaksanakan dengan seleksi  c.   Tidak diprioritaskan 

b. Semua dilaksanakan bersamaan  d.   Tidak dapat dilaksanakan 
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MUTU PENDIDIKAN 

I. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BERJALAN DENGAN BAIK 

41. Bagaimanakah jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah Saudara ? 

a. Berjalan dengan baik sesuai jadwal 

b. Sebagian guru tidak disiplin 

c. Sebagian siswa tidak disiplin 

d. Sebagian besar guru dan siswa tidak disiplin  

42. Bagaimana proses belajar mengajar di sekolah Saudara ? 

a. Dapat dipahami dan dimengerti oleh semua siswa yang ada 

b. Hanya sebagian siswa saja yang dapat memahami dan mengerti 

c. Kurang dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa 

d. Tidak dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa 

43. Bagaimana pembelajaran yang diberikan kepada siswa di sekolah 

Saudara? 

a. Selalu disertai dengan buku panduan dan media pembelajaran 

b.   Hanya menggunakan buku panduan 

c.   Hanya berdasarkan dari keterangan guru 

d.   Siswa dituntut membaca buku  

44. Bagaimana siswa di sekolah Saudara dalam mengikuti pelajaran? 

a.   Disiplin dalam kegiatan belajar mengajar 

b.   Hanya senang dengan pelajaran yang memakai media pembelajaran 

c.   Kurang merespon pelajaran 

d.   Tidak tertarik 

45. Bagaimana kedisiplinan guru di sekolah Saudara dalam memberikan 

pelajaran? 

a.   Tepat waktu dalam mengadakan kegiatan pembelajaran 

b.   Tepat waktu walaupun kadang beristirahat dalam kelas  

c.   Terlambat dalam memberikan pelajaran     

d.   Tidak disiplin waktu dalam segala kegiatan 
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II. MANAJEMEN PENDIDIKAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN 

46. Bagaimana manajemen pendidikan di sekolah Saudara? 

a.   Efektif untuk diterapkan pada semua warga sekolah 

b.   Efektif untuk kepala sekolah 

c.   Efektif untuk guru 

d.   Efektif untuk siswa 

47. Bagaimana kegiatan belajar mengajar di sekolah Saudara? 

a.   Disertai kegiatan lapangan 

b.   Selalu dilakukan di dalam kelas 

c.   Guru memberi tugas yang banyak 

d.   Guru tidak pernah memberi tugas 

48. Bagaimana guru dalam menyampaikan pelajaran? 

a.   Dapat dimengerti dan dipahami 

b.   Sebagian dapat dimengerti dan dipahami 

c.   Terlalu berbelit-belit 

d.   Menggunakan bahasa yang kurang jelas 

49. Bagaimana cara guru dalam penyampaian pelajaran guru agar siswa tidak 

merasa bosan? 

a.   Disertai dengan media pembelajaran yang menarik  

b.   Disertai dengan humor 

c.   Disertai dengan cerita 

d.   Siswa disuruh membaca buku 

50. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di sekolah Saudara? 

a.   Tepat sesuai dengan jadwal 

b.   Tergantung kebijakan Kepala Sekolah 

c.   Tergantung keinginan guru 

d.   Tidak sesuai dengan jadwal 
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III. BUKU DAN SARANA BELAJAR YANG MEMADAI DAN SELALU 

DALAM KONDISI SIAP PAKAI 

51. Bagaimana kondisi perpustakaan di sekolah Saudara? 

a.   Kebersihan dan kerapiannya terjaga dengan baik 

b.   Bersih namun tidak rapi 

c.   Rapi namun tidak bersih 

d.   Kebersihan dan kerapiannya tidak terjaga dengan baik 

52. Bagaimana buku pelajaran yang ada di perpustakaan di sekolah Saudara? 

a.   Memadai untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

b.   Memadai tetapi kodisinya banyak yang rusak  

c.   Memadai terapi materi buku kurang sesuai kurikulum 

d.   Tidak memadai 

53. Bagaimana kondisi sarana belajar mengajar untuk siswa di sekolah 

Saudara? 

a.   Sarana kelengkapan kelas terawat baik 

b.   Sarana kelengkapan kelas kurang terawat baik 

c.   Sarana kelengkapan kelas tidak terawat baik 

d.   Sarana tidak memadai 

54. Bagaimana perbaikan sarana belajar mengajar di sekolah Saudara? 

a.   Pemeliharaan dilakukan secara rutin 

b.   Perbaikan untuk yang rusak parah 

c.   Perbaikan bersifat sementara 

d.   Dibiarkan begitu saja 

55. Bagaimana pengelolaan setiap ada kerusakan buku atau sarana belajar 

mengajar? 

a.   Mendapat penanganan dengan baik 

b.   Diperbaiki secara bersamaan 

c.   Menunggu setiap ada keluhan dari guru kelas    

d.   Tidak diprioritaskan 
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IV. PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT 

56. Bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah 

Saudara? 

a.   Masyarakat berperan dan mendukung kegiatan belajar mengajar 

b.   Memperhatikan perkembangan sekolah 

c.   Respon masyarakat masih kecil  

d.   Tidak berpartisipasi dan kurang mendukung 

57. Bagaimana dalam perencanaan pengembangan sekolah? 

a.   Komite sekolah ikut merencanakan pengembangan sekolah  

b.   Komite sekolah mendukung perencanaan pengembangan sekolah  

c.   Komite sekolah tidak ikut merencanakan pengembangan sekolah  

d.   Komite sekolah tidak mendukung perencanaan pengembangan sekolah 

58. Bagaimana kegiatan pembangunan atau perbaikan di sekolah Saudara? 

a.   Dilaksanakan sesuai rencana pengembangan sekolah 

b.   Dilaksanakan sebagian sesuai rencana 

c.   Dilaksanakan tetapi tidak sesuai rencana 

d.   Tidak dilaksanakan 

59. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah ? 

a.   Dilakukan secara rutin sesuai program 

b.   Dilakukan tidak rutin namun sesuai program 

c.   Dilakukan rutin, tidak sesuai program  

d.   Tidak pernah dilakukan 

60. Bagaimana peran komite sekolah dalam kegiatan-kegiatan khusus yang 

diadakan sekolah? 

a.   Komite sekolah berperan dan mendukung  

b.   Komite sekolah tidak berperan tetapi mendukung 

c.   Komite sekolah kurang mendukung 

d.   Komite sekolah tidak mendukung 
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Validity & Reliability X1 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E 
(A L P H A) 

 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X1.1              3,8846          ,3210       104,0 
  2.     X1.2              3,9327          ,2518       104,0 
  3.     X1.3              3,8846          ,3210       104,0 
  4.     X1.4              3,9327          ,2518       104,0 
  5.     X1.5              3,9135          ,2825       104,0 
  6.     X1.6              3,9038          ,2962       104,0 
  7.     X1.7              3,9038          ,2962       104,0 
  8.     X1.8              3,9135          ,2825       104,0 
  9.     X1.9              3,9038          ,2962       104,0 
 10.     X1.10             3,9231          ,2678       104,0 
 11.     X1.11             3,9423          ,2343       104,0 
 12.     X1.12             3,9231          ,2678       104,0 
 13.     X1.13             3,9423          ,2343       104,0 
 14.     X1.14             3,9231          ,2678       104,0 
 15.     X1.15             3,9135          ,2825       104,0 
 16.     X1.16             3,9423          ,2343       104,0 
 17.     X1.17             3,9327          ,2518       104,0 
 18.     X1.18             3,9135          ,2825       104,0 
 19.     X1.19             3,8558          ,3530       104,0 
 20.     X1.20             3,8942          ,3090       104,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       78,2788     8,3390     2,8877         20 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   

A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          74,3942         7,4644        ,4398           ,8469 
X1.2          74,3462         7,6654        ,4377           ,8469 
X1.3          74,3942         7,4838        ,4282           ,8474 
X1.4          74,3462         7,4324        ,6142           ,8404 
X1.5          74,3654         7,5934        ,4276           ,8472 
X1.6          74,3750         7,5765        ,4138           ,8478 
X1.7          74,3750         7,4600        ,4890           ,8446 
X1.8          74,3654         7,7681        ,3118           ,8519 
X1.9          74,3750         7,6153        ,3890           ,8489 
X1.10         74,3558         7,3382        ,6404           ,8388 
X1.11         74,3365         7,5264        ,5894           ,8418 
X1.12         74,3558         7,7072        ,3768           ,8492 
X1.13         74,3365         7,5847        ,5420           ,8435 
X1.14         74,3558         7,6101        ,4449           ,8465 
X1.15         74,3654         7,6904        ,3629           ,8498 
X1.16         74,3365         7,5847        ,5420           ,8435 
X1.17         74,3462         7,7237        ,3944           ,8485 
X1.18         74,3654         7,5934        ,4276           ,8472 
X1.19         74,4231         7,4892        ,3753           ,8506 
X1.20         74,3846         7,7730        ,2730           ,8541 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    104,0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    ,8534 
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Validity & Reliability X2 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E  
(A L P H A) 

 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X2.1              3,8654          ,3430       104,0 
  2.     X2.2              3,9327          ,2518       104,0 
  3.     X2.3              3,9038          ,2962       104,0 
  4.     X2.4              3,9231          ,2678       104,0 
  5.     X2.5              3,9135          ,2825       104,0 
  6.     X2.6              3,8942          ,3090       104,0 
  7.     X2.7              3,9038          ,2962       104,0 
  8.     X2.8              3,8846          ,3210       104,0 
  9.     X2.9              3,8846          ,3210       104,0 
 10.     X2.10             3,9135          ,2825       104,0 
 11.     X2.11             3,9423          ,2343       104,0 
 12.     X2.12             3,9231          ,2678       104,0 
 13.     X2.13             3,9327          ,2518       104,0 
 14.     X2.14             3,8846          ,3210       104,0 
 15.     X2.15             3,9038          ,2962       104,0 
 16.     X2.16             3,9423          ,2343       104,0 
 17.     X2.17             3,9327          ,2518       104,0 
 18.     X2.18             3,8846          ,3210       104,0 
 19.     X2.19             3,8846          ,3210       104,0 
 20.     X2.20             3,8846          ,3210       104,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       78,1346     6,3118     2,5123         20 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E 

A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1          74,2692         5,6161        ,3556           ,7586 
X2.2          74,2019         5,7161        ,4422           ,7538 
X2.3          74,2308         5,6355        ,4184           ,7540 
X2.4          74,2115         5,5859        ,5169           ,7483 
X2.5          74,2212         5,7662        ,3433           ,7594 
X2.6          74,2404         5,9125        ,2021           ,7695 
X2.7          74,2308         5,6161        ,4330           ,7530 
X2.8          74,2500         5,9369        ,2738           ,7720 
X2.9          74,2500         5,8010        ,2637           ,7654 
X2.10         74,2212         5,4943        ,5570           ,7447 
X2.11         74,1923         5,6131        ,5799           ,7466 
X2.12         74,2115         5,8189        ,3261           ,7606 
X2.13         74,2019         5,6384        ,5102           ,7496 
X2.14         74,2500         5,8592        ,2249           ,7683 
X2.15         74,2308         6,2763        ,2352           ,7848 
X2.16         74,1923         5,9044        ,3096           ,7619 
X2.17         74,2019         5,8715        ,3090           ,7617 
X2.18         74,2500         5,7427        ,3029           ,7624 
X2.19         74,2500         5,5874        ,4094           ,7543 
X2.20         74,2500         5,9175        ,2865           ,7711 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    104,0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    ,7695 
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Validity & Reliability Y 
 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E 

(A L P H A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Y1                3,8462          ,3625       104,0 
  2.     Y2                3,9327          ,2518       104,0 
  3.     Y3                3,9135          ,2825       104,0 
  4.     Y4                3,9038          ,2962       104,0 
  5.     Y5                3,9231          ,2678       104,0 
  6.     Y6                3,9135          ,2825       104,0 
  7.     Y7                3,9423          ,2343       104,0 
  8.     Y8                3,9327          ,2518       104,0 
  9.     Y9                3,9038          ,2962       104,0 
 10.     Y10               3,9135          ,2825       104,0 
 11.     Y11               3,9423          ,2343       104,0 
 12.     Y12               3,9135          ,2825       104,0 
 13.     Y13               3,9327          ,2518       104,0 
 14.     Y14               3,8846          ,3210       104,0 
 15.     Y15               3,9423          ,2343       104,0 
 16.     Y16               3,9231          ,2678       104,0 
 17.     Y17               3,9327          ,2518       104,0 
 18.     Y18               3,9423          ,2343       104,0 
 19.     Y19               3,8846          ,3210       104,0 
 20.     Y20               3,9231          ,2678       104,0 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       78,3462     6,4421     2,5381         20 
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R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E  

A L P H A) 
 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1            74,5000         5,6893        ,3593           ,7978 
Y2            74,4135         5,8565        ,4286           ,7929 
Y3            74,4327         6,0537        ,2220           ,8043 
Y4            74,4423         5,6471        ,5023           ,7877 
Y5            74,4231         5,8775        ,3797           ,7954 
Y6            74,4327         5,8401        ,3824           ,7952 
Y7            74,4038         6,1072        ,2419           ,8022 
Y8            74,4135         5,9536        ,3460           ,7972 
Y9            74,4423         5,9578        ,2742           ,8017 
Y10           74,4327         5,6265        ,5490           ,7853 
Y11           74,4038         6,0489        ,2936           ,7998 
Y12           74,4327         5,9760        ,2797           ,8011 
Y13           74,4135         5,7983        ,4787           ,7903 
Y14           74,4615         5,9208        ,2677           ,8029 
Y15           74,4038         5,9324        ,3985           ,7948 
Y16           74,4231         5,8193        ,4266           ,7928 
Y17           74,4135         5,8954        ,3954           ,7947 
Y18           74,4038         5,8353        ,4876           ,7904 
Y19           74,4615         5,6878        ,4253           ,7925 
Y20           74,4231         5,9552        ,3177           ,7987 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    104,0                    N of Items = 20 
 
Alpha =    ,8042 
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Curve Fit 
 
 
MODEL:  MOD_5. 
 
Dependent variable.. Y                 Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .94458 
R Square             .89222 
Adjusted R Square    .89117 
Standard Error       .83279 
 
            Analysis of Variance: 
 
                DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression       1        585.63382        585.63382 
Residuals      102         70.74118           .69354 
 
F =     844.41132       Signif F =  .0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------
- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 
X1                  .948587     .032644    .944576    29.059  
.0000 
(Constant)         4.248408    2.552228                1.665  
.0991 
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Curve Fit 
 
 
MODEL:  MOD_6. 
 
Dependent variable.. Y                 Method.. LINEAR 
 
Listwise Deletion of Missing Data 
 
Multiple R           .96441 
R Square             .93009 
Adjusted R Square    .92941 
Standard Error       .67072 
 
            Analysis of Variance: 
 
                DF   Sum of Squares      Mean Square 
 
Regression       1        610.48876        610.48876 
Residuals      102         45.88624           .44987 
 
F =    1357.04856       Signif F =  .0000 
 
-------------------- Variables in the Equation -------------------
- 
 
Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig 
T 
 
X2                  .843071     .022886    .964412    36.838  
.0000 
(Constant)        12.380378    1.792682                6.906  
.0000 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

.945a .892 .891 .83
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X1a. 
 

ANOVAb

585.634 1 585.634 844.411 .000a

70.741 102 .694
656.375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

4.248 2.552 1.665 .099
.949 .033 .945 29.059 .000

(Constant)
X1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

X2a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summary

.964a .930 .929 .67
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X2a. 
 

ANOVAb

610.489 1 610.489 1357.049 .000a

45.886 102 .450
656.375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

12.380 1.793 6.906 .000
.843 .023 .964 36.838 .000

(Constant)
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Correlations 
 

Correlations

1.000 .944** .945**
. .000 .000

104 104 104
.944** 1.000 .964**
.000 . .000
104 104 104
.945** .964** 1.000
.000 .000 .
104 104 104

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1

X2

Y

X1 X2 Y

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

 
 
 
Regression 
 

Variables Entered/Removedb

X2, X1a , Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Model Summaryb

,970a ,941 ,940 ,62 ,941 802,662 2 101 ,000 2,281
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics
Durbin-W

atson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
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ANOVAb

617,523 2 308,762 802,662 ,000a

38,852 101 ,385
656,375 103

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Coefficientsa

8,026 1,946 4,125 ,000
,315 ,074 ,314 4,276 ,000 ,109 9,189
,584 ,064 ,668 9,105 ,000 ,109 9,189

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Collinearity Diagnosticsa

2,999 1,000 ,00 ,00 ,00
7,769E-04 62,131 ,82 ,01 ,05
6,436E-05 215,877 ,18 ,99 ,95

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
 

Residuals Statisticsa

62,30 79,97 78,38 2,45 104
-6,567 ,649 ,000 1,000 104

6,14E-02 ,42 9,58E-02 4,39E-02 104

62,55 79,98 78,38 2,43 104
-1,37 ,93 6,42E-15 ,61 104

-2,206 1,506 ,000 ,990 104
-2,225 1,515 -,003 1,000 104

-1,39 ,94 -4,33E-03 ,63 104
-2,270 1,524 -,004 1,004 104

,020 46,624 1,981 4,858 104
,000 ,121 ,007 ,012 104
,000 ,453 ,019 ,047 104

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Ya. 
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Charts 
 

Regression Standardized Residual
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Histogram
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Scatterplot

Dependent Variable: Y
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