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 Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas mata pelajaran ekonomi 

didapatkan bahwa kinerja guru di Kabupaten Kebumen masih belum optimal 

padahal kinerja guru yang optimal adalah yang memenuhi kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Upaya untuk meningkatkan kinerja guru 

diduga dapat dilakukan dengan kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis ada tidaknya pengaruh simultan dan parsial persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu guru ekonomi  SMA se-

Kabupaten Kebumen sebanyak 38 guru. Variabel penelitiannya yaitu variabel 

terikat adalah kinerja guru dan variabel bebas adalah persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode angket. Metode analisis data adalah analisis 

deskriptif dan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana 

terhadap kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen secara simultan 

sebesar 50% dan secara parsial untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah 

sebesar 15,52%, disiplin sebesar 17,05% dan pemanfaatan sarana prasarana 

sebesar 11,56%. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa 

ada pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen 

baik secara simultan maupun parsial. Saran yang dapat diberikan yaitu guru 

ekonomi seharusnya melakukan penelitian tindakan kelas, kepala sekolah kepala 

sekolah sebaiknya meningkatkan lagi kompetensi terutama kunjungan kelas, guru 

hendaknya lebih taat lagi dalam mematuhi peraturan sekolah, serta guru 

hendaknya lebih sering memanfaatkan laboratorium IPS untuk kepentingan 

belajar siswa 
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ABSTRACT 
 

Sawitri, Dewi. 2012. "The Influence of Perceptions of Headmaster Leadership, 

Discipline, and Using of Utilization od Infrastructure toward Teachers 

Performance of Economics of SMA Kebumen District". Final Project. Department 

of Economics Education. Faculty of Economics. Semarang State University. First 

Advisor: Rediana Setiyani, S.Pd,M.Si. Second Advisor: Lyna Latifah, S.Pd., S.E., 

M.Si. 

 

Keywords: Teachers Performance, Perceptions of Headmaster Leadership, 

Discipline and Utilization of Infrastructure 

 

Based on the interview with economics supervisor, it was found that 

teachers performance in Kebumen District was still not optimal. Besides the 

optimal teachers performance must be fulfill the competences like pedagogic 

competence, personal competence, social competence and professional 

competence. However there is not all of those economics teachers have completed 

all of the competences yet. To increase teachers performance can be done by 

doing head master leadership, discipline, and utilization infrastructure.  The 

purpose of this research is analyze whether there is influence simultaneously and 

partially of perceptions of headmaster leadership, discipline, and utilization of 

infrastructure toward teachers performance of economics of SMA Kebumen 

District. 

This research is population research with economics teachers of SMA 

Kebumen District as many as 38 teachers. This research’s variables are dependent 

variable (teachers performance) and independent variable include perceptions of 

headmaster leadership, discipline, and utilization of infrastructure. Collecting data 

method is using questionnaire. Analyzing data method is descriptive and the 

multiple linear regression analysis. 

The result of the research shows there is the influence of perceptions of 

headmaster leadership, discipline, and utilization of infrastructure toward teachers 

performance of economics of SMA Kebumen District simultaneously 54% and 

partially for variable perceptions of headmaster leadership’s amount is 15,52%, 

discipline’s amount is 17,05% and  utilization of infrastructure’s amount is 

11,56%. 

According to the analysis and discussion, the conclusion is there is 

influence of perceptions of headmaster leadership, discipline, and utilization of 

infrastucture toward teachers performance of economics of SMA Kebumen 

District simultaneously and partially. The suggestions that can be delivered that 

economics teachers must do class action research, the perceptions of headmaster 

should increase supervision competence by visiting classes, teachers should obey 

the school rules and teachers should use social laboratory more often to students’s 

concern. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan sebuah alat untuk mencerdaskan bangsa. Manusia 

membutuhkan pendidikan untuk kehidupannya. Manusia dapat menggunakan 

pendidikan yang telah dia dapatkan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Setiap 

insan yang mengikuti pendidikan diharapkan dapat mencapai semua cita-cita yang 

mereka inginkan serta diakui oleh masyarakat lainnya. Penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur 

secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003).  

Sekolah adalah organisasi formal yang memiliki unsur dan berfungsi 

saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Unsur-

unsur tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, karyawan, 

supervisor dan siswa. Ada pula unsur sarana dan prasarana, termasuk fasilitas dan 

finansial sekolah, disamping komponen kurikulum pendidikan sebagai pedoman 

bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 
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20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenjang dalam pendidikan 

dibedakan menjadi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

tinggi. Adapun bentuk dari pendidikan dasar adalah Sekolah Dasar (SD) dan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain 

yang sederajat, sedangkan bentuk pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, 

serta pendidikan tinggi yang berbentuk perguruan tinggi.  

SMA( Sekolah Menengah Atas) merupakan sekolah menengah yang siswa 

lulusannya diharapkan dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi 

yakni jenjang perguruan tinggi. Pentingnya peran SMA dalam mencetak kuliatas 

lulusan untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi berhubungan 

pula dengan pentingnya peran guru yang bertugas di SMA tersebut. Peran guru 

sangat penting yakni sebagai agen pembelajaran. Agen pembelajaran terdiri peran 

guru sebagai fasilitator, guru sebagai motivator, guru sebagai pengajar, guru 

sebagai pembimbing, guru sebagai pemacu, dan guru sebagai pemberi inspirasi 

(Mulyasa, 2009:53). 

Peran guru yang sangat penting ini menentukan keberhasilan pendidikan 

kedepannya. Guru adalah orang pertama di sekolah yang langsung berurusan 

dengan penyampaian ilmu ke siswa. Guru yang profesional diharapkan 

menghasilkan lulusan yang berkualitas sehingga kualitas sumber daya manusia 
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pun menjadi lebih baik. Profesionalisme guru sebagai ujung tombak di dalam 

implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat perhatian.  

Sekarang ini bahkan telah diadakan uji kompetensi guru, hal ini 

memperlihatkan betapa pentingnya kinerja guru untuk kelangsungan pendidikan. 

Seorang guru harusnya selalu berusaha meningkatkan kinerjanya untuk dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peningkatan 

mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang terlibat 

dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi 

rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi strategis maka setiap usaha 

peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada 

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. 

Guru yang profesional hendaknya memenuhi kualifikasi akademik dan 

kompetensi. Menurut Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 pasal (1) Setiap guru 

wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru secara 

nasional. Kualifikasi akademik yaitu profesi guru untuk PAUD (Pendidikan Anak 

Usia Dini) sampai tingkat SMA dan sederajat harus diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S-1). Guru juga harus menguasai kompetensi yang merupakan 

pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial untuk 
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menjadi guru berkualitas yang mempunyai kinerja baik untuk mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Kinerja (prestasi kerja) merupakan sebuah merupakan hasil yang dicapai 

oleh seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan padanya yang 

didasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta penggunaan 

waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kinerja terdapat standar yang harus 

dicapai oleh seseorang, apabila mereka telah melebihi standar tersebut maka dapat 

dikatakan bahwa prestasi orang tersebut baik. Berkaitan dengan kinerja guru, 

maka seharusnya kinerja guru lebih dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas 

lulusan yang akan berdampak pada perbaikan sumber daya manusia nantinya. 

Kinerja guru pada penelitian ini adalah kinerja guru ekonomi dimana mereka 

harus memenuhi semua tugas dan kewajibannya dalam perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasinya khususnya dibidang 

mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pengawas mata 

pelajaran ekonomi SMA di Kabupaten Kebumen Sunardi,S.Pd. didapatkan hasil 

bahwa kinerja guru ekonomi masih belum optimal. Hal ini terlihat pada faktor 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan pemanfaatan sarana 

prasarana. Masalah kepemimpinan kepala sekolah terlihat dari perbedaan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang berbeda tiap sekolah. Cara tiap kepala sekolah 

dalam memimpin sekolahnya menjadi sekolah yang berbeda dengan sekolah 

lainnya juga mempengaruhi kinerja guru yang ada dalam pengawasannya. Kepala 

sekolah yang mampu mempengaruhi bawahannya untuk bekerja lebih baik dan 
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lebih keras sangat diperlukan di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil 

wawancara masih terdapat kepala sekolah yang belum optimal dalam 

mengarahkan orang-orang di bawahnya untuk bekerja lebih optimal. Masih ada 

beberapa kepala sekolah yang bersikap seenaknya sendiri dalam bekerja. 

Informasi tersebut didapatkan dari guru ekonomi yang kadang bercerita kepada 

pengawas ekonomi.  

 Selain faktor persepsi kepemimpinan kepala sekolah, masih terdapat 

faktor disiplin guru yang masih kurang baik, hal ini dapat dilihat dari kompetensi 

pedagogik guru seperti analisis butir soal, menganalisis hasil belajar siswa, dan 

menyalin Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tahun sebelumnya. Masih 

terdapat guru yang kurang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran untuk 

pembelajaran siswa, sehingga terkadang siswa menjadi jenuh. Dilihat dari 

kompetensi profesional, masih terdapat banyak guru yang belum melakukan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Hal ini akan berdampak pada kinerja guru yang 

tidak optimal. Padahal dengan melakukan PTK, guru akan mampu merefleksikan 

dirinya sehingga mengetahui sejauh mana guru tersebut bekerja. Selain itu masih 

terdapat guru yang kurang tepat waktu dalam memulai pelajaran, hal ini membuat 

porsi belajar siswa menjadi lebih sedikit yang akan mengakibatkan pencapaian 

materi menjadi terlambat. Guru harus mematuhi berbagai peraturan dan tata tertib 

secara konsisten, atas kesadaran professional, karena mereka bertugas untuk 

mendisiplinkan para siswa di sekolah, terutama dalam pembelajaran. Oleh karena 

itu, dalam menanamkan disiplin guru harus memulai dari dirinya sendiri, dalam 

berbagai tindakan dan perilakunya (Mulyasa, 2011:37-38). Sehingga patut 
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disadari bahwa faktor disiplin sangat penting karena apabila guru tidak disiplin 

maka akan berakibat pada kualitas kerjanya. Disiplin yang dilaksanakan terus 

menerus akan menjadi sebuah kebiasaan yang akan melekat pada diri seseorang. 

Kedisiplinan seorang guru juga dapat memberikan inspirasi kepada siswanya 

untuk berlaku disiplin pula.  

Selain kedua faktor tersebut masih ada faktor sarana prasarana yang masih 

menjadi kendala dalam pembelajaran ekonomi yang menyebabkan kinerja guru 

ekonomi kurang optimal. Sarana prasarana yang berbeda di sekolah negeri dan 

swasta menyebabkan kinerja guru kurang optimal. Cara guru memanfaatkan 

sarana prasarana di sekolah untuk mengoptimalkan kinerja mereka yang menjadi 

masalah dalam meningkatkan kinerjanya. Masih terdapat guru yang kurang 

memaksimalkan pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk 

mengoptimalkan kinerjanya. Di sebuah sekolah bahkan ada yang sarana prasarana 

telah lengkap, namun pemanfaatannya kurang dilakukan oleh guru sehingga 

kinerja guru tersebut belum optimal. Masih terdapat guru yang masih 

menggunakan media konvensional dalam proses pembelajaran padahal di sekolah 

sudah terdapat media pembelajaran modern. Sehingga pemanfaatan sarana 

prasarana lebih ditekankan pada bagaimana cara sumber daya manusia yang 

menggunakan sarana prasarana tersebut untuk memudahkan kerjanya. 

Kinerja guru yang belum optimal akan sangat berpengaruh terhadap 

kualitas lulusan siswa yang pada akhirnya berpengaruh pada pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Kinerja guru dikatakan baik jika telah melakukan unsur-

unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, 
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menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar 

dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan 

semua warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian 

yang baik, jujur, dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab 

terhadap tugasnya. Kualitas kinerja guru tidak terlepas dari pencapaian hasil 

belajar. Hal ini karena kinerja guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar 

yang efektif dan efisien sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dari hasil 

belajar siswa yang baik pada akhirnya dapat mencetak lulusan yang berkualitas. 

Kinerja guru tidak muncul begitu saja, terdapat banyak faktor yang dapat 

mempengaruhinya. Menurut Saondi (2010:24) menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yaitu kepribadian dan dedikasi, pengembangan 

profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat luas, 

kedisiplinan, kesejahteraan, iklim kerja. Sedarmayanti (2001) menyebutkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (1) sikap mental (motivasi 

kerja, disiplin kerja, etika kerja); (2) pendidikan; (3) ketrampilan; (4) manajemen 

kepemimpinan; (5) tingkat penghasilan; (6) gaji dan kesehatan; (7) jaminan sosial; 

(8) iklim kerja; (9) sarana prasarana; (10) teknologi; (11) kesempatan berprestasi. 

Dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja guru yang telah disebutkan, 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan pemanfaatan sarana prasarana 

diduga berpengaruh lebih dominan dibandingkan dengan faktor lainnya. 

Tinggi rendahnya kinerja guru dipengaruhi oleh persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin dan pemanfaatan sarana prasarana. Persespi guru menurut 

Kartono dalam Levonia (2009:5) adalah proses dimana seseorang menjadi sadar 
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akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya, 

pengetahuan yang diperolehnya melalui interpretasi data indra. Untuk menjadi 

guru yang mempunyai kinerja yang baik harus memiliki semua kompetensi yang 

telah ditetapkan.  

Kepala sekolah merupakan pemimpin yang akan dapat membawa 

bawahannya untuk bekerja lebih giat. Kepala sekolah merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Kepala sekolah bertanggungjawab atas manajemen pendidikan secara 

mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah 

(Mulyasa, 2009:24-25). Keberhasilan dari pendidikan sangat ditentukan oleh 

keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan mengoptimalkan 

keberadaan tenaga pendidik yang ada di sekolahnya. Penelitian yang dilakukan 

oleh Irawan dengan judul “Pengaruh Persepsi Guru Mengenai Persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah dan Iklim Organisasi Sekolah terhadap Kinerja 

Guru SMKN di Kabupaten Brebes” mendapatkan hasil temuan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah yang 

dipersepsikan oleh guru terhadap kinerja guru. Kontribusinya sebesar 58,1%. 

Penelitian Enueme dan Egwunyega (2008) yang berjudul ”principals’ 

instructional leadership roles and effect on teachers’ job performance : a case of 

secondary schools in adaba metropolis, delta state, Nigeria”  menunjukkan 

bahwa peran kepemimpinan instruksional kepala sekolah berpengaruh terhadap 

kinerja dari pekerjaan guru. Berdasarkan hal tersebut kepala sekolah selain harus 

memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, juga harus mampu memberikan 
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inspirasi kepada orang lain agar mereka proaktif untuk melakukan berbagai 

tindakan demi tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi.  

Berkaitan dengan kinerja guru maka tidak akan terlepas dari disiplin. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2010) tentang “Pengaruh 

Disiplin dan Persepsi kepemimpinan kepala sekolah terhadap Kinerja Guru 

Akuntansi di SMK Program Bisnis dan Manajemen Se-Kota Semarang” 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara disiplin kerja dan persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru akuntansi. Menurut Hasibuan 

(2009, 193-194) ketidakdisiplinan dalam diri pegawai dapat disebabkan karena 

kurangnya kesadaran pada diri seseorang tersebut akan arti pentingnya disiplin 

sebagai pendukung dalam kelancaran bekerja. Sementara kesadaran pada diri 

sendiri memiliki arti bahwa seseorang tersebut secara sukarela menaati semua 

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya beserta kesediaan akan 

melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak. 

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan 

mampu membangun kinerja yang profesional sebab pemahaman disiplin yang 

baik guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kemampuan guru dalam 

memahami aturan dan melaksanakan aturan yang tepat, baik dalam hubungan 

dengan personalia lain di sekolah maupun dalam proses belajar mengajar di kelas 

sangat membantu upaya membelajarkan siswa ke arah yang lebih baik. 

Kedisiplinan bagi para guru merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian kedisiplinan seorang 

guru menjadi tuntutan yang sangat penting untuk dimiliki dalam upaya menunjang 

dan meningkatkan kinerja dan disisi lain akan memberikan teladan bagi siswa 

bahwa disiplin sangat penting bagi siapapun apabila ingin sukses.  

Keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran akan lebih optimal lagi 

apabila ditunjang oleh pemanfaatan sarana prasarana di sekolah. Cara guru 

memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah dapat mengoptimalkan 

hasilnya terhadap pembelajaran siswa. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan, mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan sarana prasarana di tiap 

SMA di Kabupaten Kebumen. Menurut Sunardi, S.Pd. yang merupakan pengawas 

ekonomi SMA di Kabupaten Kebumen, menyatakan bahwa perbedaan sarana 

prasarana yang mencolok terlihat pada sekolah negeri dan sekolah swasta. 

Sekolah negeri lebih banyak mempunyai sarana prasarana yang modern dan 

canggih daripada sekolah swasta. Bentuk perbedaan sarana prasarana tersebut ada 

pada perangkat dan peralatan yang digunakan untuk media pembelajaran, seperti 

LCD dan laptop. Adapula sekolah yang masih belum mempunyai ruang khusus 

mata pelajaran secara terpisah. Sarana prasarana yang memadai akan berfungsi 

optimal apabila digunakan dengan optimal pula. Oleh karena itu guru diharapkan 

dapat memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah demi meningkatkan 

kinerjanya.  

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 
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pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Jika 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman 

sekolah untuk pelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan 

olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2002:49).  

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi penting karena mutu pendidikan 

dapat ditingkatkan melalui pengadaan sarana dan prasarana. Pemerintah melalui 

Menteri Pendidikan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2007 tentang 

standar sarana dan prasarana pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal 

tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, 

laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, 

serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 

termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Setyowati (2010) yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan 

Sarana Prasarana terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA se Kota Pati” yang 

memberi hasil bahwa kompensasi dan sarana prasarana berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja guru Ekonomi/Akuntnsi se-Kota Pati. Hal ini dipertegas 

dengan penelitian Ruhayati, dkk (2009) yang menunjukkan hasil bahwa faktor-

faktor yang meningkatkan kinerja guru diperlukan layanan supervisi, persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, dan ketersediaan fasilitas pembelajaran. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

tempat yakni Kabupaten Kebumen dan variabel bebas yang terdiri atas persepsi  
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persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan pemanfaatan sarana prasarana 

yang diduga akan meningkatkan kinerja guru. Subjek penelitian yang dipilih 

adalah guru Ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen. Diharapkan dengan adanya 

penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi guru untuk meningkatkan kinerjanya 

supaya dapat memperbaiki kualitas pendidikan Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ”PENGARUH PERSEPSI PERSEPSI KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN, DAN PEMANFAATAN SARANA 

PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI SMA SE-

KABUPATEN KEBUMEN”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan 

pemanfaatan sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja guru ekonomi 

SMA se-Kabupaten Kebumen? 

2. Adakah pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah secara parsial 

terhadap kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen ? 

3. Adakah pengaruh faktor disiplin secara parsial terhadap kinerja guru Ekonomi 

SMA se-Kabupaten Kebumen ? 

4. Adakah pengaruh faktor pemanfaatan sarana prasarana secara parsial terhadap 

kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin dan 

pemanfaatan sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja guru Ekonomi 

SMA se-Kabupaten Kebumen. 

2. Mengetahui pengaruh persepsi kepemimpinan sepala sekolah secara parsial 

terhadap kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

3. Mengetahui pengaruh disiplin secara parsial terhadap kinerja guru Ekonomi 

SMA se-Kabupaten Kebumen. 

4. Mengetahui pengaruh pemanfaatan sarana prasarana secara parsial terhadap 

kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai alat untuk memperkaya pengetahuan mengenai 

kinerja guru dan faktor yang mempengaruhinya. 

2. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, sarana prasarana, dan 

kinerja guru. 
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1.4.2 Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil yang di dapat dari penelitian ini dapat memberikan 

kegunaan sebagai berikut :  

1. Bagi kepala sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kinerja guru Ekonomi 

di sekolahnya sehingga dapat memantau perkembangan dari kinerja guru 

Ekonomi di sekolah mereka. Dengan mengetahui kinerja gurunya, kepala 

sekolah dapat melakukan tindakan pencegahan apabila ada penurunan kinerja 

guru. Selain itu juga untuk mengetahui sarana prasarana pendidikan yang tepat 

untuk meningkatkan kinerja guru sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

2. Bagi guru dapat meningkatkan kinerjanya dengan disiplin yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas, mengoptimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah 

dan memanfaatkan keberadaan kepala sekolah untuk disupervisi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Karyawan yang baik akan sangat menentukan kelanjutan suatu organisasi 

beserta kualitasnya. Kualitas sebuah organisasi dapat dilihat dari kinerja 

karyawannya. Menurut Mangkunegara (2012:9) kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Kinerja menurut Sulistyorini dalam Saondi (2010:20) adalah tingkat 

keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanaka tugas dan tanggung 

jawabnya serta kemampuannya untuk mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Selain itu pengertian kinerja juga Lacham dan Wexley dalam Mulyasa 

(2009:135) dapat diartikan sebagai berikut ”performance appraisals are crucial to 

the efectifity management of an organization’s human resources, and the proper 

management of human resources is a critical variable afectuing an organization’s 

productivity”.  

Mulyasa (2009:136) mengutip beberapa pendapat menurut pengertian 

operasional tentang kinerja tenaga kependidikan yaitu : 

1. Model Vroomian 

 Menurut model ini kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian antara 

kemampuan dan motivasi. Hubungan perkalian tersebut mengandung arti bahwa : 
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jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi kerjanya akan 

rendah pula. Kinerja seseorang yang rendah merupakan hasil dari motivasi yang 

rendah dengan kemampuan yang rendah. 

2. Model Lawler dan Porter 

Lawler dan Porter mengemukakan bahwa kinerja merupakan perkalian 

antara usaha (effort), kemampuan (ability) dan persepsi peran (role perceptions). 

Effort adalah banyaknya energi yang dikeluarkan seseorang dalam situasi tertentu, 

abilities adalah karakteristik individu seperti intelegensi, keterampilan, sifat 

sebagai kekuatan potensial untuk berbuat dan melakukan sesuatu. Sedangkan role 

perceptions  adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan seseorang dengan 

pandangan atasan langsung tentang tugas yang seharusnya dikerjakan. Hal yang 

baru dalam model ini adalah “role perceptions”, sebagai jenis perilaku yang 

paling cocok dilakukan individu untuk mencapai sukses. 

3. Model Ander dan Butzin 

Ander dan Butzin mengemukakan bahwa kinerja masa depan adalah 

penggabungan antara kinerja sebelumnya dengan perkalian antara motivasi dan 

kemampuan. Jika semua teori tentang kinerja dikaji, maka didalamnya melibatkan 

dua komponen utama yakni “ability” dan motivasi. Perkalian antara ability dan 

motivasi menjadi sangat populer, sehingga banyak sekali dikutip para ahli dalam 

membicarakan kinerja. Mitchell dalam Mulyasa (2009:137) mengadakan 

pengukuran terhadap kinerja berdasarkan suatu formula : “Performance = Ability 

x Motivation”. Formula terakhir menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil 

interaksi antara motivasi dengan ability-nya tetapi rendah motivasinya, akan 
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menghasilkan kinerja kinerja yang rendah, demikian halnya orang yang 

bermotivasi tinggi tetapi ability-nya rendah. 

Dari beberapa pengertian kinerja menurut para ahli tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja guru yang 

telah melakukan suatu pekerjaan mulai dari awal proses sampai akhir dimana 

mereka menunjukkan kemampuan optimal untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik 

dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Standar digunakan untuk membandingkan kinerja guru apakah sudah 

lebih baik atau belum.  

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Mangkunegara dalam Ariani (2011:13) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja, antara lain sebagai berikut : 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri atas kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.  

b. Faktor motivasi 

Faktor ini terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan pegawai ke arah 

pencapaian tujuan kerja. 
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c. Sikap mental 

Kondisi yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja 

secara maksimal. 

Sementara itu Gibson dalam Umam (2010:190) memberikan gambaran 

lebih rinci dan komprehensif tentang faktor–faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja, yaitu :  

a. Variabel Individu, meliputi kemampuan, keterampilan, mental fisik, latar 

belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, demografi (umur, asal – usul, 

jenis kelamin). 

b. Variabel Organisasi, meliputi sumber daya, kepemimpinan, imbalan, 

struktur desain pekerjaan. 

c. Variabel Psikologis yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan 

motivasi.  

Menurut Saondi (2010:24) menyebutkan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yaitu kepribadian dan dedikasi, pengembangan 

profesi, kemampuan mengajar, komunikasi,hubungan dengan masyarakat luas, 

kedisiplinan, kesejahteraan, iklim kerja. Sementara itu Sedarmayanti (2001) 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (1) sikap 

mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja); (2) pendidikan; (3) 

ketrampilan; (4) manajemen kepemimpinan; (5) tingkat penghasilan; (6) gaji dan 

kesehatan; (7) jaminan sosial; (8) iklim kerja; (9) sarana prasarana; (10) teknologi; 

(11) kesempatan berprestasi. 
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Dari berbagai teori yang telah disebutkan, dalam penelitian ini penyusun 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Saondi (2010:24) dan Sedarmayanti 

(2001). Dari faktor-faktor yang telah disebutkan, penyusun menggunakan tiga 

faktor yaitu persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan 

sarana prasarana. 

2.1.3 Penilaian Kinerja Guru 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses evaluasi seberapa 

baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu 

set standar, dan kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. 

Penilaian kinerja karyawan memiliki dua penggunaan yang umum didalam 

organisasi dan keduanya bisa merupakan konflik yang potensial. Salah satu 

kegunaan adalah mengukur kinerja untuk tujuan memberikan penghargaan atau 

dengan kata lain untuk membuat keputusan administratif mengenai karyawan. 

Promosi atau pemecatan karyawan dapat bergantung pada hasil penilaian ini, yang 

sering membuat hal ini menjadi sulit untuk dilakukan oleh manajer. Kegunaan 

lain adalah untuk pengembangan potensi individu. Para manajer ditampilkan 

dengan peran yang lebih sebagai seorang konselor daripada seorang hakim dan 

atmosfernya sering kali berbeda. Penekanannya dalah pada pengidentifikasian 

potensi dan perencanaan terhadap arah dan kesempatan pertumbuhan karyawan 

(Mathis dalam Ariani, 2011:13) 

Handoko (2001:135) mengemukakan bahwa penilaian prestasi kerja 

adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki keputusan-
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keputusan personalia dan memberkan umpan balik kepada para karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka.  

 Guru sebagai pihak yang secara langsung bersentuhan dengan pendidikan 

siswa di sekolah diwajibkan mempunyai keprofesionalan yang baik supaya dapat 

meningkatkan kualitas lulusan. Sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 

2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan guru berkewajiban : merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dalam 

penelitian ini kinerja yang dinilai adalah kinerja guru Ekonomi. Penilaian kinerja 

guru harus senantiasa dilakukan untuk dapat memonitor kerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Dilihat dari peran penting seorang guru yang akan 

berhubungan dengan kualitas siswanya. 

2.1.4 Tujuan Penilaian Kinerja Guru 

Penilaian prestasi karyawan berguna untuk perusahaan serta harus 

bermanfaat bagi karyawan. Tujuan dan kegunaan penilaian kinerja menurut 

Hasibuan (2009:89-90) sebagai berikut: 

1) Dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, 

pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. 

2) Mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan dapat sukses dalam 

pekerjaannya. 

3) Dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam 

perusahaan. 
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4) Dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, 

metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan 

peralatan kerja.  

5) Indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang 

berada di dalam organisasi. 

6) Alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan 

untuk mendapatkan performance yang baik 

7) Alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (supervisor, 

manager, administrator) untuk mengobservasi perilaku bawahan supaya 

diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. 

8) Alat untuk bias melihat kekurangan di masa lampau dan meningkatkan 

kemampuan karyawan selanjutnya. 

9) Kriteria dalam memutuskan seleksi dan penempatan karyawan. 

10) Alat untuk mengidentifikasi kelemahan personel sehingga bias sebagai 

bahan pertimbangan agar bias diikutsertakan dalam program latihan kerja 

tambahan. 

11) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

karyawan. 

12) Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan 

(job description). 

Menurut Sikula dalam Mangkunegara (2012:10) penilaian pegawai 

merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang 

dapat dikembangkan, penilaian dalam proses penafsiran atau penentuan nilai, 
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kualitas atau status dari beberapa obyek orang maupun barang. Sehingga penilaian 

kinerja guru digunakan untuk mengetahui hasil pekerjaan guru di sekolah. 

Penilaian kerja guru menjadi penting karena penilaian bermanfaat untuk 

mengetahui masalah yang dihadapi dan untuk meningkatkan kinerja organisasi. 

2.1.5 Indikator Kinerja Guru 

Berdasarkan Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa kualifikasi Akademik Guru 

SMA/MA adalah Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus 

memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau 

sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang 

diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. Sementara 

itu kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki dan dikuasainya dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, 

emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus 

mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki 

karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan 

kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kompetensi 

kepribadian yaitu kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan, kestabilan, 
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kedewasaan, kearifan, kewibawaan, dan akhlak yang mulia supaya dapat 

dijadikan teladan bagi siswa. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 

dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.  

Standar kompetensi guru mata pelajaran menurut Permendiknas Nomor 16 

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru adalah 

sebagai berikut : 

1. Kompetensi pedagogik terdiri dari menguasai karakteristik peserta didik 

dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual; menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik; mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu; menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran; memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki; berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; menyelenggarakan 

penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 
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2. Kompetensi kepribadian terdiri dari bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; menampilkan diri 

sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik 

dan masyarakat; menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, dan berwibawa; menunjukkan etos kerja, tanggung jawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; menjunjung 

tinggi kode etik profesi guru. 

3. Kompetensi profesional terdiri dari menguasai materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu; 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 

mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mengembangkan diri. 

4. Kompetensi sosial terdiri dari bersikap inklusif, bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi 

fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi; berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua, dan masyarakat, beradaptasi di tempat bertugas 

di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial 

budaya; berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

Dalam penelitian ini indikator kinerja guru mengacu pada Permendiknas 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 
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Guru yaitu : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. 

2.2 Persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

2.2.1 Persepsi Guru 

Robbins dalam Levonia (2009:27) menyatakan bahwa persepsi adalah 

suatu proses dengan mana individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan-

kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan mereka. 

Menurut Prihernandi dalam Wahyudi (2006:12) menyatakan bahwa persepsi 

adalah suatu proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang 

melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu 

pengalaman psikologis. Persepsi terjadi karena hal-hal sebagai berikut yakni 

indera penangkap fakta disekitar, fakta-fakta yang tertangkap diorganisasikan dan 

ditafsirkan, kesimpulan yang diperoleh diwujudkan dengan tindakan maupun 

sikap sebagai respon terhadap lingkungan. 

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang cukup besar 

sumbangannya terhadap tingkah laku seseorang. Persepsi seseorang mengenai 

suatu objek atau peristiwa yang sama akan berbeda sehingga tingkah laku yang 

ditampilkan seseorang tidak sama dengan orang lain karena persepsinya berbeda. 

Ada tiga hal yang mempengaruhi persepsi yaitu pelaku persepsi, situasi, dan objek 

persepsi. Faktor-faktor ini dapat membentuk persepsi yang sesuai dengan apa 

yang seharusnya, namun kadang justru sebaliknya.  

Faktor pelaku persepsi yaitu faktor yang sangat dominan hal ini 

dimungkinkan karena akhir langkah persepsi adalah berpulang pada kesimpulan 
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pelaku persepsi. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Persepsi 

guru dengan latar belakang dari lingkungan pedagang terhadap kepala sekolahnya 

cenderung melihat sisi pengelolaan keuangan, namun bagi seorang guru dari 

lingkungan demokratis akan melihar sisi hubungan antara kepala sekolah dengan 

komponen yang lain. Fakta ini menunjukkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh 

pengalaman masa lalu atau latar belakang dari pelaku persepsi. 

Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap pribadi orang tersebut. 

Seorang guru yang menginginkan suasana tenang maka dalam memandang 

perilaku persepsi kepemimpinan kepala sekolah cenderung menerima apa adanya, 

sedangkan guru yang memiliki sikap inovatif cenderung menginginkan sikap 

kepala sekolah sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Disamping sikap dan 

pengalaman masa lalu, pada karakeristik pribadi persepsi juga dipengaruhi oleh 

motif, kepentingan dan pengharapan. Menurut Robbins dalam Levonia (2009) 

diantara karakteristik pribadi yang lebih relevan yang mempengaruhi persepsi 

adalah sikap, motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan 

pengharapan. 

Motif atau kebutuhan seseorang guru diantara guru yang datud engan yang 

lain berbeda. Ini yang kadang membedakan dalam mempersepsikan perilaku 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah maupun kebijakan pemerintah. Kebutuhan 

itu bisa menyangkut materi maupun non materi. Bila ia golongan IV/a lama tidak 

mampu naik ke IV/b maka ia mempersepsikan kebijakan pemerintah tentang 

kenaikan pangkat sangatlah merugikan. Demikian juga faktor kepentingan atau 

minat seseorang untuk memajukan sekolah sangatlah berbeda dengan guru yang 
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acuh tak acuh dalam persepsinya terhadap lingkungan . pengharapan seorang guru 

terhadap persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan kebijakan pemerintah 

seringkali menimbilkan persepsi yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. 

Target atau objek serupa membuat penyamaan persepsi pada objek 

tersebut dengan berorientasi pada objek yang telah diketahui sebelumnya, atau 

yang dilihat saat itu. Situasi juga berpengaruh dala persepsi walau pemersepsi dan 

objek sama. Persepsi seorang guru terhadap sikap kepala sekolah pada saat 

pertama kali datang dengan setelah sekian lama memimpin dirinya akan berbeda. 

Kesimpulan dari uraian diatas, persepsi adalah tanggapan langsung seseorang 

terhadap sesuatu. Pada penelitian ini persepsi guru berarti tanggapan guru 

terhadap sikap seseorang melalui indera yang dimilikinya. 

2.2.2 Pengertian Persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang 

sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Pada hakikatnya kepemimpinan 

merupakan berasal dari pribadi pemimpin itu agar bisa mempengaruhi orang lain. 

Dengan mempengaruhi bawahannya, seorang pemimpin berharap bawahannya 

bisa bergerak dalam suatu ikatan tertentu, aktivitas terarah, sadar dan bekerja 

sama dengan penuh tanggung jawab atas pekerjaannya tersebut. Tannebaum 

dalam Wahjosumidjo (2002:17) mengemukakan definisi kepemimpinan sebagai 

berikut “ Leadership is interpersonal influence exercised in a situation, and 

directed, through the communication process, towards the attainment of a 

specified goal or goals”. Fiedler dan Chamers dalam kata pengantar bukunya 

yang berjudul Leadership and Effective Management mengemukakan, bahwa 
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menjadi seorang pemimpin dihadapi dengan tiga persoalan utama yakni 

bagaimana seseorang dapat menjadi seorang pemimpin, bagaimana para 

pemimpin itu berperilaku, dan apa yang membuat pemimpin itu berhasil.  

Selain itu Wahjosumidjo (2002:17) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

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

hubungan kerja antar peran, dan kedudukan dari satu jabatan administratif. 

Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok 

sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. Tujuan itu merupakan 

tujuan bersama (Indrafachrudi, 2006:2). 

Berdasarkan pengertian tersebut menjadi seorang pemimpin sangat 

dibutuhkan kemampuan dalam hal mengelola perilaku orang lain. Kepemimpinan 

berkenaan dengan bagaimana cara mempengaruhi orang lain dan mengarahkan 

orang lain untuk menjadi patuh,setia dan mampu bekerja sama dengan orang lain 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepala sekolah merupakan pemimpin di 

lingkungan sekolah. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2002:83). Kepala 

sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah. 

Selain itu dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 dikemukakan bahwa “Kepala 

sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana.” 
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Berdasarkan pengertian para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pengertian persepsi kepemimpinan kepala sekolah adalah tanggapan guru 

terhadap sikap seseorang melalui indera yang dimilikinya mengenai usaha, 

tindakan, perilaku kepala sekolah, untuk mengatur, mempengaruhi, 

mempersatukan dan menggerakan bawahannya secara bersama mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

2.2.3 Tipe kepemimpinan kepala sekolah 

Dalam setiap realitasnya bahwa pemimpin dalam melaksanakan proses 

kepemimpinannya ada perbedaan antara pemimpin yang satu dengan yang 

lainnya. Gaya kepemimpinan merupakan salah satu posisi kunci dimana seorang 

pemimpin harus bisa mempengaruhi, mengarahkan, dan menunjukkan 

kemampuannya agar semua tujuan perusahaan bisa tercapai sesuai dengan yang 

telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan menurut Thoha dalam Mulyasa (2002:108) 

gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang  lain seperti yang ia lihat. 

Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas 

pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih pemimpin untuk 

dikerjakan, dan cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota kelompok 

membentuk gaya kepemimpinnya. Menurut Indrafachrudi (2006:17) berdasarkan 

cara pelaksanaannya, tipe kepemimpinan pendidikan yaitu : 

a. Kepemimpinan otokratis 

 Seorang pemimpin yang otokratis ingin memperlihatkan kekuasaannya dan 

ingin berkuasa. Ia berpendapat bahwa tanggung jawabnya sebagai pemimpin 
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besar sekali. Hanya dialah yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya. 

Maju mundurnya sekolah yang dipimpinnya sangat bergantung kepadanya. 

Sehubungan dengan itu, dengan bekerja keras, teliti, dan tertib, ia menghendaki 

dan mengharapkan agar bahawannya juga harus bekerja keras dan bersungguh-

sungguh. Ia takut dan merasa cemas kalau-kalau pekerjaan yang dilakukan 

bawahannya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Oleh karena itu 

pengawasannya sangat ketat. 

b. Kepemimpinan pseudo-demokratis 

 Seorang pemimpin yang bersifat pseudo-demokratis sering memakai 

“topeng”. Ia pura-pura memperlihatkan sifat demokratis didalam 

kepemimpinannya. Ia memberi hak dan kuasa kepada guru-guru untuk 

menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan 

perhitungan. Ia mengatur siasat agar kemauannya terwujud kelak. 

c. Kepemimpinan Laissez-Faire 

 Pemimpin yang bersifat laissez-faire menghendaki supaya kepada 

bawahannya diberikan banyak kebebasan. Pemimpin tipe ini bekerja tanpa 

rencana. Dia berpendapat bahwa suatu rencana akan mengekang kebebasan guru, 

oleh karena itu bimbingan pun tidak diberikan kepada mereka. Pemimpin bersikap 

acuh tak acuh terhadap tugas dan kewajibannya di sekolah dan bersikap masa 

bodoh. 

d. Kepemimpinan demokratis 

 Dalam tipe kepemimpinan ini kepala sekolah bertindak sangat demokratis. 

Semua putusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus ditaati. 
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Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat tiap-tiap guru dan memberi 

kesempatan kepada guru-guru untuk mengembangkan inisiatif dan gaya 

kreatifnya. Pemimpin demokratis tidak melaksanakan tugasnya sendiri. Ia 

bijaksana dalam pembagian pekerjaan dan tanggung jawab. Banyak perhatian 

yang dicurahkan untuk tugas pendidikan dan pengajaran. Di dalam kepemimpinan 

ini, pemimpin berusaha supaya bawahannya kelak dapat menjalankan tugasnya 

sebagai pemimpin. 

2.2.4 Tugas dan Fungsi kepemimpinan kepala sekolah 

Sebagai seorang pemimpin kepala sekolah harus mempunyai dedikasi 

yang tinggi untuk menjadikan sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah yang 

berkualitas. Sehingga kepala sekolah perlu melakukan tugas dan fungsi 

sebagaimana mestinya. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional terdapat 

tujuh fungsi utama kepala sekolah (Mulyasa, 2009:98). 

a. Kepala sekolah sebagai educator, kepala sekolah yang menunjukkan 

komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan kegiatan 

belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat 

kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus 

meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan efisien.  

b. Kepala sekolah sebagai manager, dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat 

untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui persaingan yang 
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membuahkan kerja sama (cooperation), memberikan kesempatan kepada 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah. Sebagai manajer, kepala sekolah mau dan 

mampu mendayagunakan sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan 

visi, misi, dan mencapai tujuannya. 

c. Kepala sekolah sebagai administrator, memiliki hubungan erat dengan 

berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik 

kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, 

mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi kearsipan, 

mengelola asministrasi sarana prasarana, mengelola administrasi personalia, 

dan administrasi keuangan. 

d. Kepala sekolah sebagai supervisor, secara berkala kepala sekolah perlu 

melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan 

kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung, 

terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan 

dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 

e. Kepala sekolah sebagai leader, mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas.   

f. Kepala sekolah sebagai innovator, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang 

tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 
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gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada 

tenaga kependidikan dan mengembangkan model-model pembelajaran yang 

inovatif.  

g. Kepala sekolah sebagai motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar. 

2.2.5 Indikator kepemimpinan kepala sekolah 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 

tentang standar kepala sekolah / madrasah. Kepala sekolah harus mempunyai 5 

kompetensi kemampuan sebagi berikut : 

1. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi dalam diri seseorang yang 

menentukan kekhasan sifatnya dalam melakukan penyesuaian terhadap 

lingkungannya. Kompetensi ini terdiri atas berakhlak mulia, mengembangkan 

budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi 

komunitas di sekolah/madrasah; memiliki integritas kepribadian sebagai 

pemimpin; memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai 

kepala sekolah/madrasah; bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi; mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai 

kepala sekolah/ madrasah; dan memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan. 
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2. Kompetensi manajerial merupakan kemampuan manajemen kepala sekolah 

seperti perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pendayagunaan semua 

sumber daya yang ada. Kompetensi ini terdiri atas menyusun perencanaan 

sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan 

organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, memimpin 

sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah 

secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, 

mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal, mengelola hubungan sekolah/madrasah dan 

masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/ madrasah, mengelola peserta didik dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, mengelola keuangan 

sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, 

dan efisien, mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah, mengelola unit layanan khusus sekolah/ 

madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah, mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, memanfaatkan 



 

 

 

35 

kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen 

sekolah/madrasah, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, 

serta merencanakan tindak lanjutnya.  

3. Kompetensi kewirausahaan merupakan kemampuan kepala sekolah sebagai 

pemrakarsa perancang perubahan dan kemampuan wirausaha. Kompetensi ini 

terdiri atas menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah 

sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk 

sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, dan memiliki naluri 

kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai 

sumber belajar peserta didik.  

4. Kompetensi supervisi merupakan kemmapuan dalam menyusun dan 

melaksanakan progam supervisi serta memanfaatkan hasil supervisi. Kompetensi 

ini terdiri atas merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap 

guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, dan 

menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

5. Kompetensi sosial merupakan kemapuan kepala sekolah sebagai bagian dari 

masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kompetensi ini terdiri atas 
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bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, 

berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

 Pada penelitian ini, yang menjadi indikator persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah adalah kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi 

kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 tentang standar 

kepala sekolah / madrasah. 

2.3 Disiplin  

2.3.1 Pengertian Disiplin 

Penegakan disiplin dalam bekerja pada bawahan sudah menjadi perhatian 

bagi setiap pemimpin, karena pengaruh dari kedisiplinan sangatlah besar pada 

setiap aspek dalam perusahaan. Kata disiplin selalu menjadi ukuran yang positif 

dan biasanya dijadikan sebagai indikasi seseorang yang sukses mencapai 

tujuannya. Disiplin memperlihatkan tingkat tanggung jawab dari tiap orang dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugasnya. 

Disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang 

secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang 

yang sesuai dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak 

(Hasibuan, 2009:h.193-194). Selain itu menurut Handoko (2001:208) “Disiplin 

adalah kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional”.  
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Menurut Anoraga (2005:46) pada disiplin terdapat 2 faktor penting yakni 

faktor waktu dan faktor kegiatan atau perbuatan. Seorang pekerja yang berdisiplin 

tinggi, masuk kerja tepat waktunya, demikian juga pulang tepat pada waktunya, 

selalu taat pada tata tertib diharapkan kinerjanya baik. Aritonang (2005) 

mengatakan bahwa guru yang berdisiplin diartikan sebagai guru yang selalu 

datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan 

baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku.  

Davis dalam Mangkunegara (2011:129) menyebutkan bahwa disiplin kerja 

dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman 

organisasi. Disiplin pada hakekatnya adalah kemampuan untuk mengendalikan 

diri dalam bentuk tidak melakukan sesuatu tindakan yang tidak bertentangan 

dengan sesuatu yang telah ditetapkan dan melakukan sesuatu yang mendukung 

yang telah ditetapkan. Hal ini terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang 

menyesuaikan internnya dan mengendalikan dirinya agar sesuai dengan norma, 

aturan, hukum, kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan sosial budaya setempat. 

Disiplin merupakan suatu tindakan yang berasal dari kesadaran seseorang 

melakukan sesuatu yang ada pada norma kehidupan dengan berusaha melakukan 

sesuatu berdasarkan peraturan dan menghindari sesuatu yang dilarang. Disiplin 

kinerja guru adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki guru dalam 

bekerja di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya, teman sejawatnya, dan 

terhadap sekolah secara keseluruhan. Pentingnya peran dan fungsi guru 

membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan 
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kewajibannya. Wujud kinerja guru dapat dilihat dari disiplin kerja. Guru yang 

dapat menghasilkan kinerja yang baik. Apabila seorang guru mempunyai 

kemampuan, kemauan, dan usaha dalam kegiatan proses belajar mengajar yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. 

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin 

merupakan suatu tindakan yang berasal dari kesadaran seseorang melakukan 

sesuatu yang ada pada norma kehidupan dengan berusaha melakukan sesuatu 

berdasarkan peraturan dan menghindari sesuatu yang dilarang. 

2.3.2 Tipe dan Prinsip Pendisipllinan 

Menurut Handoko (2001 :208) tipe-tipe kegiatan pendisiplinan ada tiga, 

yaitu : 

a. Disiplin preventif yaitu kegiatan yang mendorong pada karyawan untuk 

mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat 

dicegah. Sasaran pokok dari kegiatan ini adalah untuk mendorong disiplin 

antara karyawan/pegawai. Dengan cara ini karyawan/pegawai diharapkan 

dapat bekerja dengan ikhlas bukan karena paksaan manajemen. 

b. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran 

yang dilakukan karyawan/pegawai terhadap peraturan yang berlaku dan 

mencegah terjadinya pelanggaran lebih lanjut. Kegiatan korektif sering berupa 

bentuk hukuman dan disebut tindakan pendisiplinan. Contohnya dengan 

tindakan skorsing terhadap karyawan. 

c. Disiplin progresif adalah tindakan memberikan hukuman berat terhadap 

pelanggaran yang berulang.  



 

 

 

39 

Menurut Ranupandoyo dalam Prabowo (2010:19) untuk mengkondisikan 

pegawai agar bersikap disiplin, maka dikemukakan prinsip pendisiplinan sebagai 

berikut: 

a. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi, dilakukan dengan menghindari 

menegur kesalahan dihadapan banyak orang, karena bila hal ini dilakukan 

menyebabkan karyawan yang bersangkutan malu dan tidak menutup 

kemungkinan akan sakit hati. 

b. Pendisiplinan  yang bersifat membangun, menunjukkan kesalahan yang 

dilakukan, haruslah disertai dengan memberi petunjuk penyelesaiannya, 

sehingga karyawan tidak merasa bingung dalam menghadapi kesalahan yang 

dilakukan. 

c. Keadilan dalam pendisiplinan, dalam melakukan tindakan pendisiplinan 

hendaknya dilakukan secara adil tanpa pilih kasih serta tidak membedakan 

antar karyawan. 

d. Pendisiplinan dilakukan pada waktu karyawan tidak absen, pimpinan 

hendaknya melakukan pendisiplinan ketika karyawan yang melakukan 

kesalahan hadir, sehingga secara pribadi mengetahui kesalahannya. 

e. Setelah pendisiplinan hendaknya bersikap wajar, hal itu agar proses kerja 

dapat berjalan lancar seperti biasa dan tidak kaku dalam bekerja. 

2.3.3 Indikator Disiplin 

Menurut Soejono dalam Purnamasari (2011), syarat disiplin kerja dikatakan 

baik sekaligus sebagai indikator disiplin yaitu: 
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1. Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu seorang guru dapat dilihat dari datang ke kantor tepat waktu, 

teratur dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketepatan waktu dalam 

menyelesaikan pekerjaan adalah penting bagi guru. Untuk dapat menjadi guru 

teladan, guru berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum batas waktu yang 

ditentukan berakhir. Sub indikator dari ketepatan waktu adalah waktu masuk, 

waktu pulang sekolah, ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri pelajaran. 

2. Pemanfaatan sarana prasarana 

Pemanfaatan sarana yang maksimal dapat membantu kelancaran jalannya 

kegiatan. Dalam hal pembelajaran di sekolah, mendayagunakan sarana yang 

maksimal oleh guru sangat membantu siswa dalam menyerap materi pelajaran. 

Guru yang mampu memaksimalkan sarana yang tersedia di sekolah untuk 

menciptakan pembelajaran yang berkualitas dikelas merupakan indikator guru 

yang disiplin. Sub indikator dari pemanfaatan sarana prasarana adalah 

pemanfaatan sarana sekolah dengan baik. 

3. Tanggung jawab yang tinggi 

Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya 

sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya dapat pula 

dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Dalam hal melaksanakan tugas 

pokoknya sebagai pendidik, guru selalu menunjukkan etos kerja dan tanggung 

jawab yang tinggi. Sub indikator dari tanggungjawab yang tinggi adalah 

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan izin ketika tidak masuk. 
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4. Ketaatan pada peraturan 

Ketaatan memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang telah 

ditetapkan. Ketaatan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan 

mewujudkan ketertiban dalam suatu organisasi. Ketaatan dalam aturan kantor 

dapat dilihat dari pegawai memakai segam kantor, menggunakan kartu tanda 

pengenal, membuat izin apabila tidak masuk kantor juga merupakan cerminan dari 

disiplin yang tinggi. Sub indikator dari ketaatan terhadap aturan adalah mematuhi 

aturan sekolah. 

2.4      Pemanfaatan Sarana Prasarana  

2.4.1 Pengertian Pemanfaatan Sarana Prasarana  

Setiap satuan pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana 

dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan 

dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan 

kejiwaan peserta didik (Depdiknas, 2003:pasal 45). Setiap satuan pendidikan 

wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media 

pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta 

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. Dalam Badan Standar Nasional Pendidikan disebutkan 

bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan,ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata 

usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit 

produksi, ruang kantin, ruang instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat 
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beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, ruang/tempat lainnya yang 

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjuran. 

Manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009) adalah “guna atau 

faedah”. Sedangkan pemanfaatan merupakan kata benda yang berarti proses, cara, 

perbuatan memanfaatkan sumber daya untuk pembangunan. Dalam menjalankan 

profesinya sebagai guru haruslah menggunakan sarana prasarana yang ada di 

sekolah untuk memudahkan proses kerjanya. Dengan adanya sarana dan prasarana 

akan dapat memudahkan proses pembelajaran. Sarana adalah perlengkapan yang 

diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. 

Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan 

pendidikan. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Jika 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman 

sekolah untuk pelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan 

olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2002:49).  

Standar sarana prasarana minimum yang harus dimiliki oleh sekolah 

selanjutnya diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar 

Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Menurut beberapa 

teori dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana 
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adalah proses memanfaatkan/menggunakan segala peralatan, perlengkapan dan 

fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses 

pendidikan. 

2.4.2 Macam Sarana Prasarana 

Sarana pendidikan menurut Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 

Pendidik Tenaga Kependidikan dalam Setyowati (2010) dibedakan menjadi 3 

macam bila ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar, yaitu : 

a. Alat pengajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses 

belajar mengajar, misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. 

b. Alat peraga  adalah alat pembantu yang digunakan dan pengajaran, dapat 

berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberi 

pengertian kepada anak didik berturut-turut dari yang abstrak sampai dengan 

yang konkret. 

c. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara 

dalam proses belajara mengajar, untuk lebih mempertinggi efektivitas dan 

efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media , yaitu media 

audio, media visual, dan media audiovisual. 

 Adapun prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk 

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

keterampilan, dan ruang laboratorium. Prasarana sekolah yang keberadaannya 

tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat 

menunjang terjadinya proses belajar mengajar, misalnya ruang kantor, kantin 
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sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Proses 

administrasi meliputi lima hal, yaitu 1) penentuan kebutuhan, 2) pengadaan, 3) 

pemakaian, 4) pengurusan dan pencatatan, 5) pertanggungjawaban. 

Mengacu pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana 

dan prasarana untuk SMA/MA adalah sebagai berikut : 

a. Satuan Pendidikan 

1. Satu SMA/MA memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani 

minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 

2. Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 

6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat 

dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada 

atau pembangunan SMA/MA baru. 

3. Minimum satu SMA/MA disediakan untuk satu kecamatan. 

b. Lahan 

1. Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik.  

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 

banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga 

memenuhi ketentuan luas minimum. 

3. Luas lahan adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk 

membangun prasarana sekolah berupa bangunan gedung dan tempat 

bermain/berolahraga.  
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4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan 

keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam 

keadaan darurat. 

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada dalam garis 

sempadan sungai dan jalur kereta api. 

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan: (a) Pencemaran air; (b) 

Kebisingan; dan (c) Pencemaran Udara. 

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi dan mendapat izin pemanfaatan 

tanah dari Pemerintah Daerah setempat. 

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 

tahun. 

c. Bangunan 

1. Memenuhi ketentuan rasio minimum luas lantai terhadap peserta didik. 

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan 

banyak peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai 

bangunan juga memenuhi ketentuan luas minimum. 

3. Memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri atas (a) koefisien dasar 

bangunan maksimum 30 %, (b) koefisien lantai bangunan dan 

ketinggian maksimum bangunan gedung yangditetapkan dalam 

Peraturan Daerah, dan (c) jarak bebas bangunan gedung yang meliputi 

garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi 
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pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara 

bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan 

dan  pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 

4. Memenuhi persyaratan keselamatan: yang terdiri atas (a) Memiliki 

struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi 

pembebananmaksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan 

beban muatan mati, serta untuk daerah tertentu kemampuan untuk 

menahan gempa dankekuatan alam lainnya, (b) Dilengkapi sistem 

proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah 

danmenanggulangi bahaya kebakaran dan petir.  

5. Memenuhi persyaratan kesehatan yang terdiri atas (a) Mempunyai 

fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang 

memadai, (b) Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung 

untuk memenuhikebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau 

air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan, dan 

(c) Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan 

gedung dantidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. 

6. Menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, nyaman, dan aman 

termasuk bagi penyandang cacat. 

7. Memenuhi persyaratan kenyamanan yang terdiri atas (a) Bangunan 

gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu 

kegiatan pembelajaran, (b) Setiap ruangan memiliki temperatur dan 
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kelembaban yang tidak melebihi kondisi di luar ruangan, dan (c) setiap 

ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan. 

8. Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan yang terdiri atas 

maksimum terdiri atas tiga lantai dan dilengkapi tangga yang 

mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan 

kesehatan pengguna.  

9. Dilengkapi sistem keamanan yang terdiri atas (a) peringatan bahaya 

bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika terjadi 

bencana kebakaran dan/atau bencana lain, (b) Akses evakuasi yang 

dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk arah yang  jelas. 

10. Dilengkapi intstalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt. 

11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, 

dan diawasi secara profesional. 

12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan 

PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU. 

13. Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun. 

14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah yang terdiri atas (a) 

pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian 

daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air 

dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun, (b) pemeliharaan 

berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka kayu, 

kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimumsekali dalam 20 

tahun. 
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15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin 

penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Kelengkapan Sarana Prasarana 

Sebuah SMA/MA sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:  

1. Ruang kelas. 

2. Ruang perpustakaan. 

3. Ruang laboratorium biologi. 

4. Ruang laboratorium fisika 

5. Ruang laboratorium kimia. 

6. Ruang laboratorium komputer. 

7. Ruang laboratorium bahasa. 

8. Ruang pimpinan 

9. Ruang guru 

10. Ruang tata usaha. 

11. Tempat beribadah. 

12. Ruang konseling. 

13. Ruang UKS. 

14. Ruang organisasi kesiswaan. 

15. Jamban. 

16. Gudang. 

17. Ruang sirkulasi. 

18. Tempat bermain/berolahraga. 
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2.4.3 Indikator Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Dalam penelitian ini indikator yang hendak digunakan mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 point d mengenai 

kelengkapan sarana prasarana yakni ruang belajar, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, ruang tata usaha, laboratorium IPS, tempat berolahraga, tempat 

beribadah, perpustakaan,  tempat bermain, koridor sekolah. 

2.5   Kerangka Berpikir 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan. Guru adalah pihak yang secara langsung bersentuhan 

dengan pendidikan siswa di sekolah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 yang dimaksud dengan guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi murid pada anak usia dini pada jalur pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Menurut Mulyasa (2009:37) guru adalah pendidik, 

yang menjadi tokoh panutan dan identifikasi bagi para murid dan lingkungannya. 

Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang 

mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. 

Peran guru yang sangat penting inilah yang menjadikan seorang guru 

harus bekerja lebih baik untuk dapat mencetak siswa yang berkualitas untuk 

memperbaiki sumber daya manusia di Indonesia. Untuk merealisasikan hal 

tersebut diperlukan guru yang profesional. Profesionalisme guru sebagai ujung 

tombak di dalam implementasi kurikulum di kelas yang perlu mendapat 
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perhatian (Depdiknas, 2005). Sehingga kinerja guru yang optimal sangat 

diperlukan untuk memaksimalkan pendidikan nasional.  

Pendidikan yang bermutu diawali dengan kinerja guru yang optimal. 

Kinerja guru yang baik terlihat dari proses guru melaksanakan proses belajar 

mengajar, bagaimana seorang guru mempersiapkan semua kebutuhan untuk 

mentransferkan ilmunya dalam bentuk perangkat pembelajaran. Undang-Undang 

No 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan guru berkewajiban : merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran. Selain itu guru sebagai pekerja harus berkemampuan yang 

meliputi penguasaan materi pelajaran, penguasaan profesional keguruan dan 

pendidikan, penguasaan cara-cara menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk 

melaksanakan tugasnya, disamping itu guru harus merupakan pribadi yang 

berkembang dan bersifat dinamis. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) 

mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan 

dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan 

sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.  

Kinerja guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja guru yang telah 

melakukan suatu pekerjaan mulai dari awal proses sampai akhir dimana mereka 

menunjukkan kemampuan optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 
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Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Standar digunakan untuk membandingkan kinerja 

guru apakah sudah lebih baik atau belum. Untuk melihat apakah kinerja dari 

seseorang sudah baik atau belum diperlukan adanya penilaian kinerja. Hal ini juga 

berlaku pada kinerja guru yang memerlukan penilaian untuk dijadikan tolak ukur 

dari proses guru menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Penilaian kinerja guru 

juga merupakan salah satu kegiatan yang penting karena data dari penilaian guru 

tersebut dapat digunakan untuk melihat kendala guru dalam proses pembelajaran. 

Menurut Saondi (2010:24) disebutkan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yaitu kepribadian dan dedikasi, pengembangan 

profesi, kemampuan mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat luas, 

kedisiplinan, kesejahteraan, iklim kerja. Sementara itu Sedarmayanti (2001) 

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (1) sikap 

mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja); (2) pendidikan; (3) 

ketrampilan; (4) manajemen kepemimpinan; (5) tingkat penghasilan; (6) gaji dan 

kesehatan; (7) jaminan sosial; (8) iklim kerja; (9) sarana prasarana; (10) teknologi; 

(11) kesempatan berprestasi. Pada dasarnya kinerja guru tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor yang telah disebutkan. Dari berbagai faktor yang telah disebutkan, 

faktor persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana 

prasarana diduga mempunyai pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan 

faktor lainnya.  

Persepsi kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh 
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keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia 

di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam lingkungan 

sekolah, karena nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya bawahannya 

bekerja. Kepala sekolah juga merupakan seorang pemimpin. Tannebaum dalam 

Wahjosumidjo (2002:17) mengemukakan definisi kepemimpinan sebagai berikut 

“ Leadership is interpersonal influence exercised in a situation, and directed, 

through the communication process, towards the attainment of a specified goal or 

goals”. Kepala sekolah merupakan pemimpin di lingkungan sekolah. 

Wahjosumidjo (2002:83) mengemukakan bahwa kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 

Profesi sebagai pemimpin merupakan sebuah seni dalam mempengaruhi 

orang lain untuk dapat bekerjasama dalam sebuah tim untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Menjadi pemimpin tidaklah mudah, kepala 

sekolah merupakan pemimpin dalam sektor pendidikan yang bertanggung jawab 

secara penuh terhadap kualitas sekolah yang berada dalam pengawasannya. 

Menurut Mulyasa (2009:159) kepemimpinan yang terdapat dalam setiap 

organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas organisasi 

dan efektivitas organisasi.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru yaitu disiplin. Disiplin adalah 

kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma 

sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela 
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menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Kesediaan 

adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan 

peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak (Hasibuan, 2009: h.193-

194). Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan 

mampu membangun kinerja yang profesional sebab pemahaman disiplin yang 

baik guru mampu mencermati aturan-aturan dan langkah strategis dalam 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kata disiplin selalu menjadi 

ukuran yang positif dan biasanya dijadikan sebagai indikasi  seseorang yang 

sukses mencapai tujuannya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, disiplin 

sangatlah penting untuk diperhatikan karena disiplin guru akan mempengaruhi 

siswa dan berimbas pada hasil kinerja guru itu sendiri. 

Pemanfaatan sarana prasarana juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru. Pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2009) adalah “guna atau faedah”. Sedangkan pemanfaatan 

merupakan kata benda yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan sumber 

daya untuk pembangunan. Dalam menjalankan profesinya sebagai guru haruslah 

menggunakan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk memudahkan proses 

kerjanya. Dengan adanya sarana dan prasarana akan dapat memudahkan proses 

pembelajaran. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah 

fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 
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dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media 

pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas 

yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau 

pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah. Jika 

dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman 

sekolah untuk pelajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan 

olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan (Mulyasa, 2002:49).  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sarana prasarana adalah 

proses memanfaatkan/menggunakan segala peralatan, perlengkapan dan fasilitas 

yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses pendidikan. 

Sekolah yang telah memiliki sarana prasarana yang baik kemungkinan kinerja 

gurunya baik. Sarana prasarana yang lengkap dan baik akan dapat termanfaatkan 

dengan baik apabila sumber daya manusia yang menggunakannya dapat 

mengoptimalkan fungsi sarana prasarana tersebut. Namun akan berdampak 

sebaliknya apabila guru yang menggunakan sarana prasarana tersebut belum 

mampu mengoptimalkan fungsi dari sarana prasarana tersebut. Guru yang dapat 

memanfaatkan sarana prasarana dengan baik dapat meningkatkan kinerjanya. 

Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang dikelola oleh guru dapat 

dikatakan bahwa kinerja guru tersebut baik.  

2.6   Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kinerja telah dilakukan 

oleh Djatmiko (2006) yang meneliti tentang pengaruh kepemimpinan kepala 
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sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru. Dari penelitian tersebut 

diperoleh hasil adanya pengaruh yang cukup besar dari kepemimpinan kepala 

sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru. Penelitian lain mengenai 

kepemimpinan juga telah dilakukan oleh Irawan dengan judul “Pengaruh Persepsi 

Guru Mengenai Persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan Iklim Organisasi 

Sekolah terhadap Kinerja Guru SMKN di Kabupaten Brebes” mendapatkan hasil 

temuan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah yang dipersepsikan oleh guru terhadap kinerja guru. Kontribusinya 

sebesar 58,1%. 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Mardjono (2007) yang meneliti 

tentang pengaruh disiplin dan supervisi terhadap kinerja guru memberikan hasil 

bahwa variabel disiplin lebih berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru 

dari pada variabel supervisi. Selain itu Aritonang (2005) dalam penelitiannya yang 

menguji tentang pengaruh kompensasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

guru SMP Kristen BPK Penabur Jakarta memberikan hasil bahwa terdapat 

hubungan positif antara kompensasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru 

SMP Kristen BPK Penabur Jakarta.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

dengan menghilangkan beberapa variabel yakni variabel kompensasi pada 

penelitian Aritonang (2005) dan variabel supervisi yang digunakan pada 

penelitian Mardjono (2007). Dengan demikian, maka variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini ada 4 yaitu persepsi persepsi kepemimpinan kepala sekolah, 

disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana sebagai variabel bebas sedangkan 
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Persepsi Kepemimpinan KepSek 

Indikator : 

1. Kompetensi kepribadian, 

2. Kompetensi manajerial, 

3. Kompetensi kewirausahaan, 

4. Kompetensi supervisi, 

5. Kompetensi sosial.  

(Permendiknas No.13 tahun 2007) 

Disiplin 

Indikator : 

1. Ketepatan waktu 

2. Pemanfaatan sarana 

3. Tanggung jawab yang tinggi 

4. Ketaatan  

(Menurut Soejono tahun 1997 ) 

Kinerja Guru 

Indikator : 

1. Kompetensi profesional 

2. Kompetensi kepribadian 

3. Kompetensi sosial 

4. Kompetensi pedagogik 

(Permendiknas No 16 tahun 2007 

Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Indikator kelengkapan sarana : ruang 

belajar, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, ruang tata usaha, Laboratorium 

IPS, tempat berolahraga, tempat 

beribadah, perpustakaan, tempat 

bermain, koridor sekolah. 

(Permendiknas No 24 tahun 2007) 

 

variabel kinerja guru sebagai variabel terikat. Berdasarkan uraian di atas, maka 

kerangka berpikir penelitian ini dapat disederhanakan pada gambar 2.1 sebagai 

berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.7 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan oleh peneliti 

adalah: 

1) Hipotesis 1 (Ha)1 : Ada pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, 

disiplin dan pemanfaatan sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja 

guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

2) Hipotesis 2 (Ha)2 : Ada pengaruh persepsi persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah secara parsial terhadap kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten 

Kebumen. 

3) Hipotesis 3 (Ha)3 : Ada pengaruh disiplin secara parsial terhadap kinerja guru 

Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

4) Hipotesis 4 (Ha)4 : Ada pengaruh pemanfaatan sarana prasarana secara parsial 

terhadap kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2006:130). 

Menurut Sugiyono (2010:117) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Ekonomi di SMA se-Kabupaten 

Kebumen yang berjumlah 38 orang yang terdapat di 19 sekolah. Adapun rincian 

populasi dalam penelitian ini terdapat dalam lampiran 1. 

3.1.2 Sampel Peneltian 

Sampel merupakan sebagian dari elemen-elemen populasi yang 

dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya diharapkan dapat menjelaskan seluruh 

elemen populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2010:118). Sampel yang diambil 

diharapkan dapat mewakili 100% populasi yang diteliti. Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi (Arikunto, 2006:131). Dikarenakan jumlah guru Ekonomi di 

Kabupaten Kebumen kurang dari 100 orang maka sampel yang diambil adalah 

semua guru Ekonomi yang ada di Kabupaten Kebumen sejumlah 38 orang. 
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3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja guru yakni prestasi kerja 

atau hasil kerja guru yang telah melakukan suatu pekerjaan mulai dari awal proses 

sampai akhir dimana mereka menunjukkan kemampuan optimal untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Adapun indikator untuk kinerja guru berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 

2007, yaitu : 

1) Kompetensi Profesional 

2) Kompetensi kepribadian 

3) Kompetensi sosial 

4) Kompetensi pedagogik 

3.2.2. Variabel Bebas (X)  

Variabel bebas dalam penelitian ini ada tiga yaitu persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana. persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah adalah tanggapan guru terhadap sikap seseorang 

melalui indera yang dimilikinya mengenai usaha, tindakan, perilaku kepala 

sekolah, untuk mengatur, mempengaruhi, mempersatukan dan menggerakan 

bawahannya secara bersama mencapai tujuan pendidikan nasional. Indikator dari 

variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007 adalah kompetensi kepribadian, 

kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan 

kompetensi sosial. 
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Disiplin (X2) sebagai variabel bebas kedua adalah suatu tindakan yang 

berasal dari kesadaran seseorang melakukan sesuatu yang ada pada norma 

kehidupan dengan berusaha melakukan sesuatu berdasarkan peraturan dan 

menghindari sesuatu yang dilarang. Indikator dari disiplin menurut Soejono 

adalah ketepatan waktu, pemanfaatan sarana prasarana, tanggung jawab yang 

tinggi, dan ketaatan. Sedangkan variabel bebas ketiga (X3) adalah pemanfaatan 

sarana prasarana yang berarti proses memanfaatkan/menggunakan segala 

peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang secara langsung maupun tidak langsung 

mendukung proses pendidikan. Indikator pemanfaatan sarana prasarana menurut 

Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 point d  mengenai kelengkapan sarana 

prasarana yang terdiri atas ruang belajar, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang 

tata usaha, laboratorium IPS, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,  

tempat bermain, koridor sekolah,. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah satu cara untuk memperoleh keterangan 

atau kenyataan yang benar mengenai obyek yang diteliti sehingga dapat 

dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuesioner atau angket. Kuesioner (angket) adalah 

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui 

(Arikunto, 2006:151). Metode angket (kuesioner) ini digunakan untuk 

memperoleh informasi mengenai seluruh variabel yang akan diteliti dalam 
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penelitian ini yaitu  persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, pemanfaatan 

sarana prasarana, dan kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

atau close form quesioner. Angket disusun dengan menyediakan pilihan jawaban 

yang tertutup, artinya alternatif jawaban sudah disediakan dan responden tinggal 

memilih salah satu butir dari 5 pernyataan yang telah disediakan. Dalm penelitian 

ini menggunakan skala likert dengan 5 opsi pernyataan dimana masing-masing 

jawaban mempunyai skor sendiri. Berikut adalah penskoran jawaban kuesioner 

untuk variabel kinerja guru, persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana: 

Tabel 3.1 Skor Pernyataan untuk Variabel Kinerja Guru, Persepsi 

Kepemimpinan kepala sekolah, Disiplin, Pemanfaatan Sarana 

Prasarana 

 

Jenis Jawaban Skor 

Selalu (SL) 5 

Sering (SR) 4 

Kadang-kadang (KK) 3 

Jarang (JR) 2 

Tidak Pernah (TP) 1 

 

3.4 Metode Analisis Uji Instrumen 

Sebelum dilakukan penelitian yang sebenarnya perlu dilakukan uji 

instrumen yang dilakukan pada 22 responden uji coba. Tujuan dilakukannya uji 

coba instrumen ini adalah untuk menghilangkan pertanyaan yang tidak relevan, 

mengevaluasi pertanyaan mudah dimengerti oleh responden atau tidak.  Instrumen 
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yang akan digunakan dalam penelitian ditentukan oleh tingkat kesahihan dan 

keterandalan. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian diperlukan uji coba 

instrumen dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas. 

3.4.1  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu (Arikunto, 2006:168). Instrumen dikatakan valid 

apabila benar-benar dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur apa yang akan 

diukur. Peneliti menggunakan bantuan program komputer SPSS (Statistical 

Package for Sosial Science) versi 16 untuk membantu pengolahan data.  Uji 

validitas dalam penelitian yang menggunakan uji dua sisi (2-tailed) dengan taraf 

signifikansi 0,05 memiliki kriteria pengujian jika nilai sig (2-tailed) kurang dari 

5%, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid. Kemudian jika lebih dari 5%, 

maka item-item pertanyaan dinyatakan tidak valid. (Priyatno, 2010:21). 

Berdasarkan uji validitas dengan menggunakan Statistical Product Service 

Solution (SPSS) 16 for windows Hasil uji coba validitas instrumen tentang 

Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Disiplin, dan Pemanfaatan 

Sarana Prasarana terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen 

yang diujicobakan kepada 22 responden uji coba terangkum dalam lampiran 6. 

Dari tabel uji validitas yang terdapat menunjukkan bahwa dari 75 item 

pernyataan mengenai instrumen yang diujicobakan, terdapat 11 item pernyataan 

yang tidak valid karena memiliki nilai signifikansi > 0,05 (5%). Item tersebut 

adalah nomor 2, 7, 8, 14, 15, 28 untuk variabel persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah. Item dengan nomor 50 untuk variabel pemanfaatan sarana prasarana, dan 
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item nomor 57, 68, 73, dan 74 untuk variabel kinerja guru ekonomi.  Hal ini 

berarti 11 item tersebut tidak dapat digunakan untuk instrumen, sedangkan 

selebihnya, 64 item pernyataan dapat digunakan untuk instrumen penelitian. 

Nomor item yang tidak valid dibuang karena sudah ada sub indikator yang 

mewakili.  

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2006:178). Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 16. Hasil analisis menunjukkan tampilan output SPSS 

yang akan diperoleh melalui Cronbach’s Alpha. Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6 (60%). Jika nilai Alpha < 0,6 

hal ini mengindikasikan bahwa ada beberapa responden yang menjawab tidak 

konsisten dan harus kita lihat satu persatu jawaban responden yang tidak 

konsisten harus dibuang dari analisis dan alpha akan meningkat (Ghozali, 

2006:42).  

Berdasarkan uji coba instrumen yang telah dilakukan, hasil uji reliabilitas 

untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut 

Table 3.2 Tabel Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha 

 Persepsi kepemimpinan kepala sekolah(X1) 0,904 

Disiplin (X2) 0,810 

Pemanfaatan Sarana Prasarana (X3) 0,830 

Kinerja Guru Ekonomi (Y) 0,811 
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Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk variabel persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, pemanfaatan sarana prasarana dan kinerja 

guru diperoleh nilai Cronbach Alpha masing-masing 0,904, 0,810, 0,830, dan 

0,811. Dilihat dari nilai Cronbach Alpha pada masing-masing variabel yang 

bernilai lebih dari 0,6 maka dapat dijelaskan bahwa instrumen penelitian ini 

reliabel.  

3.5 Metode Analisis Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik 

karena proses pengumpulan data, penarikan kesimpulan dan pembuatan keputusan 

disusun secara sistematis. Sementara itu, fungsi statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

3.5.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan hasil penelitian 

berdasarkan semua variabel yang ada dalam penelitian, baik variabel bebas yakni 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, pemanfaatan sarana prasarana 

maupun variabel terikat yakni kinerja guru. Dalam analisis deskriptif ini masing-

masing butir penyataan dijumlah untuk nantinya akan dibuat tabel kriteria tiap 

variabel. Dalam kriteria ini tiap variabel akan dibuatkan daftar agihan frekuensi 

yang dibuat dengan menentukan interval dan jumlah frekuensi setiap kelas. 

Berikut adalah cara yang dapat digunakan untuk menyusun agihan frekuensi 

menurut Tarmudji (1992:23) 

1. Menentukan jangkauan yaitu data terbesar dikurangi data terkecil 

2. Menentukan cacah kelas yang diperlukan yaitu 5, jadi k=5 
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3. Menentukan lebar setiap kelas,  

4. Menghitung sisa kurangan bilangan dengan rumus (k x i) – jumlah 

bilangan. Sisa kekurangan bilangan sebaiknya tidak hanya ditambahkan 

pada satu sisi saja tetapi pada dua sisi yaitu sisi kanan dan kiri. 

Penelitian ini mengklasifikasikan deskripsi ke dalam 5 tingkat kriteria, 

yaitu “Sangat Baik”, “Baik”, “Cukup Baik”, “Kurang Baik”, “Tidak Baik”. 

Berikut adalah kriteria agihan frekuensi berdasarkan variabel: 

Tabel 3.3 Kriteria Skor Masing-Masing Variabel 

Variabel Interval Skor Kriteria 

Kinerja Guru 82 – 97 Sangat Baik 

66 – 81 Baik 

50 – 65 Cukup Baik 

34 – 49 Kurang Baik 

18 – 33 Tidak Baik 

Persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah 

115 – 136 Sangat Baik 

93 – 114 Baik 

71 – 92 Cukup Baik 

49 – 70 Kurang Baik 

27 – 48 Tidak Baik 

Disiplin 40 – 47 Sangat Baik 

32 – 39 Baik 

24 – 31 Cukup Baik 

16 – 23 Kurang Baik 

8 – 15 Tidak Baik 

Pemanfaatan Sarana 

Prasarana 

40 – 47 Sangat Baik 

32 – 39 Baik 

24 – 31 Cukup Baik 

16 – 23 Kurang Baik 

8 – 15 Tidak Baik 

Untuk lebih jelasnya penyusunan tabel kriteria untuk setiap variabel dan 

indikator dapat dilihat pada lampiran 11. 
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3.5.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas 

dapat dilakukan dengan melihat grafik Normal Probability Plots. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Uji normalitas dapat pula menggunakan uji normalitas kolmogrof-smirnof, 

data dianalisis dengan bantuan SPSS 16 for windows. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. 

3.5.2.2 Uji Linieritas 

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris 

sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan 

diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik 

(Ghozali, 2006:115). Untuk mendeteksi adanya keberkaitan persamaan regresi 

dan uji kelinearan garis regresi dibutuhkan bantuan dengan melihat linierity pada 

tabel anova progam SPSS for windows release 16.00 . Apabila signifikansi pada 

linierity < 0,05 maka persamaan dinyatakan linier. 
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3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum menentukan persamaan atau model regresinya harus memenuhi 

uji asumsi klasik terlebih dahulu karena akan dijadikan sebagai alat prediksi. Uji 

asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan 

untuk menganalisis dalam penelitian ini BLUE (best linier unbias and estimate) 

memenuhi asumsi klasik atau tidak. Uji asumsi klasik meliputi: 

3.5.3.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam 

model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Salah satu 

cara untuk mendeteksi kolinieritas dilakukan dengan mengkolerasikan antar 

variabel dan apabila korelasinya signifikan, maka antar variabel bebas tersebut 

terjadi multikolinieritas. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi 

(umumnya diatas 90%), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. 

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation 

Faktor (VIF). Nilai yang umum digunakan untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama dengan nilai VIF <10. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas, 

dengan kata lain tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006:91) 
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3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Uji heteroskedastisitas secara grafis dapat dilihat dari multivariate standarized 

scatterplot. Dasar pengambilan keputusannya apabila sebaran nilai residual 

terstandar tidak membentuk pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan 

bahwa model regresi bersifat homogen atau tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105). Gujarati dalam Ghozali 

(2006:108) menyebutkan untuk mengetahui heteroskedastisitas dapat dilakukan 

melalui uji glejser yaitu dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independent. Jika probabilitas signifikansi >0,05 maka dapat disimpulkan tidak 

mengandung heteroskedastisitas. 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dalam 

analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 

lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Analisis regresi yang dapat digunakan adalah analisis regresi 

berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier dua atau 

lebih variabel bebas (X1, X2,X3 …,Xn) dengan variabel terikat (Y). Metode ini 

digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana secara 
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bersama – sama terhadap kinerja guru Ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen. 

Analisis regresi berganda diperlukan bantuan dengan menggunakan progam SPSS 

for windows release 16.00. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat adalah : 

 
2211 XbXbaY +b3X3 

Keterangan: 

Y= Variabel dependent (kinerja guru ekonomi) 

a  = Koefisien regresi (konstanta) 

1b = Koefisien regresi persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

2b = Koefisien regresi disiplin 

b3= Koefisien regresi pemanfaatan sarana prasarana 

X1= Variabel independent (persepsi kepemimpinan kepala sekolah) 

X2= Variabel independent (disiplin) 

X3= Variabel independent (pemanfaatan sarana prasarana) (Sudjana, 2005 : 312). 

3.5.5 Uji Hipotesis Penelitian 

3.5.5.1 Uji Simultan (Uji F) 

 Uji F statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2006:84), yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi SMA 

Se-Kabupaten Kebumen.  Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan bantuan 

program SPSS for windows release 16.00. 
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Kaidah pengambilan keputusan: 

1) Jika probabilitas >0,05 maka  H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana 

prasarana secara simultan terhadap kinerja guru Ekonomi SMA Se-Kabupaten 

Kebumen. 

2) Sebaliknya jika probabilitas <0,05 maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh 

pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan 

sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja guru Ekonomi SMA Se-

Kabupaten Kebumen. 

3.5.5.2 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

 Selain melakukan uji F perlu juga dicari besarnya koefisien determinasi  

simultannya (R
2
) untuk tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien 

determinasi berganda (R
2
) digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 

dari analisis regresi berganda. Koefisien determinasi simultan atau R
2 

digunakan 

untuk mengetahui besar pengaruh variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

(X1), disiplin (X2), dan pemanfaatan sarana prasarana (X3) terhadap kinerja guru 

Ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen (Y).  R² pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen 

atau variabel terikat. Nilai R² adalah antara nol dan satu. R² mendekati 1 (satu) 

maka dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas dalam model 

regresi tersebut dalam menerangkan variabel terikat. Sebaliknya jika R² mendekati 

0 (nol) maka semakin lemah variabel bebas menerangkan variasi variabel terikat 
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(Ghozali, 2006:83). Untuk membantu proses pengolahan data secara tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui program SPSS for windows release 16.00. 

3.5.5.3 Uji Parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat dengan 

bantuan program SPSS for windows release 16.00. Caranya adalah dengan 

melakukan pengujian terhadap koefisien regresi setiap variabel independent yaitu 

dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan. Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial maka digunakan uji t 

dengan taraf signifikansi 5%. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

1) Apabila dalam uji t diperoleh probabilitas <0,05 maka Ho ditolak dan 

menerima Ha yang berarti bahwa ada pengaruh antara persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana 

secara parsial terhadap kinerja guru ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen. 

2) Dan sebaliknya apabila dalam uji t diperoleh probabilitas >0,05 maka Ho 

diterima dan menolak Ha yang berarti bahwa tidak ada pengaruh antara 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana 

prasarana secara parsial terhadap kinerja guru ekonomi SMA Se-Kabupaten 

Kebumen. 

3.5.5.4 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial (r
2
) untuk mengetahui sejauh mana 

sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. 
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Koefisien ini menunjukkan sebesar variasi variabel bebas yang digunakan dalam 

model mampu menjelaskan variasi variabel terikat. Caranya adalah dengan 

mengkuadratkan nilai correlations partial pada output SPSS. Apabila r
2 

mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut 

menerangkan vasiasi variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial  dan 

sebaliknya apabila r
2 

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasI variabel 

bebas dalam menerangkan variabel terikat secara parsial.  Dalam penelitian ini, 

analisis determinasi parsial menggunakan bantuan program SPSS for windows 

release 16.00. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Kinerja Guru 

Kinerja guru mempunyai empat indikator yakni kompetensi professional, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada guru ekonomi se-

Kabupaten Kebumen didapatkan hasil bahwa hasil analisis deskriptif untuk 

kinerja guru rata-rata dalam kriteria sangat baik. Hasil penelitian secara deskriptif 

untuk variabel kinerja guru dapt dilihat pada tabel 4.1 berikut: 

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Guru 

No. Skor F % Kriteria 

1 82 – 97 26 68.42% Sangat Baik 

2 66 – 81 12 31.58% Baik 

3 50 – 65 0 0.00% Cukup Baik 

4 34 – 49 0 0.00% Kurang Baik 

5 18 – 33 0 0.00% Tidak Baik 

Jumlah 38 100.00%   

Rata-rata : 84,18 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa sebesar 68,42% guru 

ekonomi kinerjanya sangat baik dan sebesar 31,58% kinerja guru ekonomi berada 

dalam kriteria baik. Pada lampiran 12 dapat disimpulkan bahwa untuk kompetensi 

profesional berada dalam kriteria baik, kompetensi kepribadian berada dalam 
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kriteria sangat baik, kompetensi sosial berada dalam kriteria baik, sedangkan 

kompetensi pedagogik berada dalam kriteria baik.  

4.1.2 Deskripsi Persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

 Dalam variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah ini terdapat lima 

indikator yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah berada dalam kriteria yang sangat baik. Berikut adalah analisis 

deskriptif untuk variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah. 

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Kepemimpinan KepSek 

No. Skor F % Kriteria 

1 115 – 136 28 73.68% Sangat Baik 

2 93 – 114 10 26.32% Baik 

3 71 – 92 0 0.00% Cukup 

4 49 – 70 0 0.00% Kurang Baik 

5 27 – 48 0 0.00% Tidak Baik 

Jumlah 38 100.00%   

Rata-rata : 120.00 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa 73,68% persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah dalam kriteria sangat baik dan sebesar 26,32% persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah berada pada kriteria yang baik. Pada rincian analisis deskriptif 

untuk tiap indikator persepsi kepemimpinan kepala sekolah yang dapat dilihat 

pada lampiran 12 dapat disimpulkan bahwa persepsi guru mengenai 

kepemimpinan sekolah dilihat dari kompetensi kepribadian rata-rata sudah baik, 

dari kompetensi manajerial rata-rata sudah dalam kriteria  cukup baik, kompetensi 
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kewirausahaan rata-rata sudah baik, kompetensi supervisi rata-rata dalam kriteria 

baik, dan kompetensi sosial rata-rata dalam kriteria baik. 

4.1.3 Deskripsi Disiplin 

Dalam variabel disiplin terdapat indikator ketepatan waktu, pemanfaatan 

sarana prasarana dengan baik, tanggung jawab yang tinggi, dan ketaatan. Hasil 

analisis deskriptif yang dapat disampaikan berdasarkan  penelitian yang telah 

dilakukan di SMA se-Kabupaten Kebumen disebutkan bahwa variabel disiplin 

dalam kriteria yang sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa guru ekonomi SMA 

se-Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugasnya sebagai guru senantiasa 

disiplin. Berdasarkan hasil analisis desktiptif maka deskripsi kriteria untuk 

variabel disiplin sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Analisis Deskriptif Variabel Disiplin 

No. Skor F % Kriteria 

1 40 – 47 35 92.11% Sangat Baik 

2 32 – 39 3 7.89% Baik 

3 24 – 31 0 0.00% Cukup Baik 

4 16 – 23 0 0.00% Kurang Baik 

5 8 – 15 0 0.00% Tidak Baik 

Jumlah   38 100.00%   

Rata-rata : 42,00 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dikatakan bahwa disiplin guru dalam 

bekerja sebesar 92,11% sudah sangat baik sedangkan 7,89% berada dalam kriteria 

baik. Untuk analisis deskriptif per indikator yang dapat dilihat pada lampiran 12. 

Dalam lampiran tersebut dikatakan bahwa untuk indikator ketepatan waktu rata-

rata dalam kriteria baik, indikator pemanfaatan sarana dengan baik berada dalam 
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kriteria baik, indikator tanggung jawab yang tinggi dalam kriteria sangat baik, dan 

indikator ketaatan berada pada kriteria baik. 

4.1.4  Deskripsi Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Pemanfaatan sarana prasarana terdiri atas aspek kelengkapan sarana 

prasarana yang ada di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada guru ekonomi se-Kabupaten Kebumen didapatkan hasil bahwa pemanfaatan 

sarana prasarana rata-rata dalam kriteria sangat baik. Hasil penelitian secara 

deskriptif untuk variabel pemanfaatan sarana prasarana dapt dilihat pada tabel 4.4 

berikut: 

Tabel 4.4 Analisis Deskriptif Variabel Pemanfaatan Sarana Prasarana 

No. Skor F % Kriteria 

1 40 – 47 27 71.05% Sangat Baik 

2 32 – 39 11 28.95% Baik 

3 24 – 31 0 0.00% Cukup Baik 

4 16 – 23 0 0.00% Kurang Baik 

5 8 – 15 0 0.00% Tidak Baik 

Jumlah   38 100.00%   

Rata-rata : 40.58 
Sumber : Data primer yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel diatas dpat dikatakan bahwa sebesar 71,05% guru 

ekonomi dalam memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah dalam 

kriteria sangat baik dan sebesar 28,95% berada dalam kriteria baik. Untuk analisis 

deskriptif per indikator dapat dilihat pada lampiran 12 yang dapat disimpulkan 

bahwa untuk aspek kelengkapan sarana prasarana berada dalam kriteria sangat 

baik. 
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4.1.5 Uji Prasyarat Analisis Regresi Linear Berganda 

 Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka dilakukan 

uji prasyarat untuk menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik. Uji normalitas 

dan uji linieritas sebagai berikut: 

4.1.5.1 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data penelitian yang diperoleh mempunyai variabel 

data residual berdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas atas 

semua variabel penelitian. Setelah dilakukan uji normalitas menggunakan SPSS 

16 for windows dengan metode Kolmogorov-Smirnov Test dan grafik normal P-P 

plot. Dasar pengambilan keputusan adalah nilai probabilitas, yaitu jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov yang 

djelaskan dalam Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov- Smirnov Test 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kepemimpinan_kepsek Disiplin Pemanfaatan_sarpras Kinerja_guru 

N 38 38 38 38 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 120.0263 42.0000 40.5789 84.1842 

Std. 
Deviation 

9.30994 2.15607 2.32067 5.51585 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .152 .152 .143 .085 

Positive .064 .152 .099 .068 

Negative -.152 -.139 -.143 -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .935 .939 .881 .525 

Asymp. Sig. (2-tailed) .347 .341 .420 .946 

a. Test distribution is Normal.     

 

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa data variabel persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) mempunyai nilai Kolmogorov-Smirnov 
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sebesar 0.935,  variabel disiplin (X2) mempunyai nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 0.939, variabel pemanfaatan sarana prasarana (X3) mempunyai nilai 

Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.881, dan variabel kinerja guru ekonomi (Y) 

diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov 0.525. Dilihat dari signifikansinya, persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah bernilai 0.347, variabel disiplin bernilai 0.341, 

variabel pemanfaatan sarana prasarana bernilai 0.420, dan variabel kinerja guru 

bernilai 0.946. Karena nilai signifikansi semua variabel lebih dari 0,05 maka dapat 

dinyaktakan bahwa data  variabel-variabel tersebut berdistribusi normal. Untuk 

grafik normal P-P plot dapat dilihat pada lampiran 13. 

4.1.5.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Hasil yang diperoleh akan menentukan model 

analisis regresi yang digunakan. Dalam penelitian ini uji linieritas menggunakan 

bantuan program SPSS 16 for windows . Tabel hasil uji linieritas dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Uji Liniearitas Variabel Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja_guru * 
Kepemimpinan_kepsek 

Between 
Groups 

(Combined) 817.294 21 38.919 2.019 .078 

Linearity 411.534 1 411.534 21.349 .000 

Deviation from 
Linearity 

405.760 20 20.288 1.052 .465 

Within Groups 308.417 16 19.276   

Total 1125.711 37    

 

 



 

 

 

79 

Tabel 4.7 Uji Liniearitas Variabel Disiplin 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja_guru * 
Disiplin 

Between 
Groups 

(Combined) 595.598 7 85.085 4.815 .001 

Linearity 393.023 1 393.023 22.242 .000 

Deviation from 
Linearity 

202.575 6 33.762 1.911 .112 

Within Groups 530.113 30 17.670   

Total 1125.711 37    

 

Tabel 4.8 Uji Liniearitas Variabel Pemanfaatan Sarana Prasarana 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja_Guru * 
Pemanfaatan_sarpras 

Between 
Groups 

(Combined) 557.138 12 46.428 1.943 .078 

Linearity 255.384 1 255.384 10.687 .003 

Deviation from 
Linearity 

301.754 11 27.432 1.148 .369 

Within Groups 597.414 25 23.897   

Total 1154.553 37    

 

Berdasarkan tabel 4.6, 4.7 dan 4.8  di atas dapat dilihat nilai signifikansi 

pada baris Linearity untuk variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

bernilai 0.000, disiplin bernilai 0.000 dan pemanfaatan sarana prasarana bernilai 

0.003 sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana dengan kinerja guru 

dinyatakan linier karena nilai signifikansinya kurang dari 0.05 sehingga 

penggunaan analisis regresi linier berganda dapat dipertanggungjawabkan. 
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4.1.6 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian memenuhi asumsi 

klasik atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

4.1.6.1 Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas dapat 

dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Nilai yang 

digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance > 

0,10 atau sama dengan nilai VIF <10. Hasil pengujian multikolinieritas 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810   

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 .715 1.399 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 .751 1.332 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 .876 1.142 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru       

 

Pada tabel 4.9 tersebut terlihat bahwa varabel persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin dan pemanfaatan sarana prasarana memiliki nilai 

Tolerance masing-masing 0.715, 0.751, dan 0.876 yaitu lebih besar dari 0,1.  

Selain itu diperoleh nilai VIF untuk variabel persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah sebesar 1.399, variabel disiplin nilai VIF sebesar 1.332, variabel 
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pemanfaatan sarana prasarana nilai VIF sebesar 1.142. Karena nilai VIF yang 

diperoleh oleh variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana <10, maka ketiga variabel bebas tersebut tidak 

mengandung multikololineritas. 

4.1.6.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dapat dilihat dari uji glejser dan grafik Multivariate 

Standardized Scatter Plot melalui program SPSS for Windows Release 16.00. 

adapun hasil uji glejser dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Uji Glejser 

  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.800 14.940  -.723 .475 

Kepemimpinan_kepsek -.039 .081 -.097 -.476 .637 

Disiplin .081 .341 .047 .238 .813 

Pemanfaatan_sarpras .295 .299 .182 .988 .330 

a. Dependent Variable: u_res     

 

Dari tabel 4.10 diperoleh signifikansi untuk variabel persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0.637, variabel disiplin nilai signifikansi 

sebesar 0.813, dan variabel pemanfaatan sarana prasarana nilai signifikansi 

sebesar 0.330. karena nilai signifikansi dari ketiga variabel bebas lebih dari 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastitas berupa grafik Multivariate 

Standardized Scatter Plot dapat dilihat pada lampiran 13. 
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4.1.7 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda dengan empat prediktor yaitu persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

(X1), disiplin (X2), pemanfaatan sarana prasarana (X3) dan kinerja guru (Y). 

Model regresi ini dapat digunakan untuk mengetahui bentuk pengaruh persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana 

terhadap kinerja guru ekonomi secara simultan dan parsial. Berdasarkan hasil 

perhitungan SPSS for windows release 16.00 diperoleh tabel analisis regresi 

sebagai berikut: 

 Tabel 4.11 Analisis Regresi 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810 

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru     

 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, maka diperoleh persamaan regresi yaitu 

Y=-3.637+0.204X1+0.909X2+0.622X3. Persamaan tersebut dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Konstanta sebesar -3.637 artinya jika persepsi kepemimpinan kepala sekolah, 

disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana nilainya adalah 0, maka kinerja 

guru akuntansi nilainya adalah -3.637. 

2) Koefisien regresi variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah sebesar 

0.204 artinya jika variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah mengalami 
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kenaikan sebesar 1 satuan dan disiplin serta pemanfaatan sarana prasarana 

tetap, maka kinerja guru akuntansi akan mengalami peningkatan sebesar 

0.204. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru ekonomi. 

Semakin baik persepsi kepemimpinan kepala sekolah semakin baik kinerja 

guru ekonomi. 

3) Koefisien regresi variabel disiplin sebesar 0.909 artinya jika variabel disilin 

mengalami kenaikan sebesar 1 satuan dan persepsi kepemimpinan kepala 

sekolah serta pemanfaatan sarana prasarana tetap, maka kinerja guru 

akuntansi akan mengalami peningkatan sebesar 0,909. Koefisien bernilai 

positif artinya terjadi hubungan positif antara disiplin dengan kinerja guru 

ekonomi. Semakin baik disiplin semakin baik kinerja guru ekonomi. 

4) Koefisien regresi variabel pemanfaatan sarana prasarana sebesar 0.622 

artinya jika variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan dan persepsi kepemimpinan kepala sekolah serta 

disiplin tetap, maka kinerja guru akuntansi akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,622. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 

antara pemanfaatan sarana prasarana dengan kinerja guru ekonomi. Semakin 

baik pemanfaatan sarana prasarana semakin baik kinerja guru ekonomi. 

4.1.8 Pengujian Hipotesis Penelitian 

4.1.8.1 Uji Simultan (Uji F)  

  Uji hipotesis secara simultan digunakan untuk menguji keberartian 

pengaruh secara bersama-sama atau simultan dari variabel bebas terhadap variabel 
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terikat, yaitu pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana terhadap kinerja guru ekonomi SMA Se-Kabupaten 

Kebumen. Hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel 4.12 sebagai berikut: 

Tabel 4.12 Uji Simultan (Uji F) 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 608.057 3 202.686 13.313 .000
a
 

Residual 517.653 34 15.225   

Total 1125.711 37    

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_sarpras, Disiplin, Kepemimpinan_kepsek 

b. Dependent Variable: Kinerja_guru    

 

  Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan dengan menggunakan analisis 

varian untuk regresi diperoleh Fhitung  sebesar  13.313 > 4 dengan probabilitas 0,000 < 

0,05 yang berarti signifikan, sehingga hipotesis kerja  (H1) yang berbunyi terdapat 

pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan 

sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja guru ekonomi SMA Se-

Kabupaten Kebumen diterima.  

4.1.8.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Analisis R
2 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar prosentase 

sumbangan variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai 

koefisien determinasi R
2
 dapat dilihat pada kolom R Square pada tabel 4.13 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .735
a
 .540 .500 3.90194 

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_sarpras, Disiplin, 

Kepemimpinan_kepsek 

b. Dependent Variable: Kinerja_guru  

 

 Berdasarkan tabel 4.13 diatas maka besarnya adjusted R
2
 adalah 0.540. 

Hal ini berarti 50,0% variasi kinerja guru ekonomi dapat dijelaskan oleh variasi 

dari tiga variabel bebas yakni persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, 

dan pemanfaatan sarana prasarana sedangkan sisanya 50% dijelaskan oleh 

variabel-variabel yang lain di luar model regresi dalam penelitian ini. 

4.1.8.3 Uji Parsial (Uji t) 

  Uji parsial (uji t) pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel bebas yaitu persepsi kepemimpinan kepala sekolah (X1), 

disiplin (X2) dan  pemanfaatan sarana prasarana (X3) terhadap variabel terikat 

yaitu kinerja guru ekonomi (Y). Hasil uji parsial dapat dilihat dari tabel 4.14 

sebagai berikut: 

          Tabel 4.14 Uji Parsial (Uji t) 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810 

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru     
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  Hasil pengujian hipotesis pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru menggunakan uji persial diperoleh thitung  2.497 dengan nilai 

signifikansi 0,018. Karena nilai signifikansi 0,018 < 0,05 dapat disimpulkan Ha2 

diterima. Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi 

terdapat pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah secara parsial terhadap 

kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen diterima.  

Hasil pengujian hipotesis pengaruh disiplin terhadap kinerja guru ekonomi 

dengan menggunakan uji parsial diperoleh thitung  2.646  dengan nilai signifikansi 

0,012 Karena nilai signifikansi 0,012 < 0,05 dapat disimpulkan Ha3 diterima. 

Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi terdapat 

pengaruh disiplin terhadap kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen 

diterima. Hasil pengujian hipotesis pengaruh pemanfaatan sarana terhadap 

kinerja guru ekonomi dengan menggunakan uji parsial diperoleh thitung  2.106  

dengan nilai signifikansi 0,043 Karena nilai signifikansi 0,043 < 0,05 dapat 

disimpulkan Ha4 diterima. Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis 

yang berbunyi terdapat pengaruh pemanfaatan sarana prasarana terhadap kinerja 

guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen diterima. 

4.1.8.4 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial (r
2
) untuk mengetahui sejauh mana 

sumbangan / kontribusi dari masing-masing variabel bebas yakni persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana 

terhadap variabel terikatnya yakni kinerja guru. Kontribusi dari masing-masing 

variabel dapat dilihat pada tabel 4.15 sebagai berikut: 
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Tabel 4.15 Koefisien Determinasi Parsial 
  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810    

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 .605 .394 .290 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 .591 .413 .308 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 .469 .340 .245 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru        

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa kontribusi persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru ekonomi (r²) adalah (0,394)² 

x 100% = 15,52%. Kontribusi disiplin terhadap kinerja guru (r²) adalah (0.413)² x 

100% = 17,05%. Kontribusi pemanfaatan sarana terhadap kinerja guru ekonomi 

(r²) adalah (0.340)² x 100% = 11,56%. 

4.2   Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Disiplin, 

Pemanfaatan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru Ekonomi 

SMA Se-Kabupaten Kebumen 

Dilihat dari hasil uji simultan menunjukkan bahwa persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana berpengaruh terhadap 

kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen, sehingga Ha1 diterima. Hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, dan 

pemanfaatan sarana prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam 

meningkatkan kinerja guru. Secara simultan pengaruh persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin, dan pemanfaatan sarana prasarana terhadap kinerja guru 
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adalah sebesar 50% yang berarti bahwa variabel independen tersebut mampu 

mempengaruhi kinerja guru sebesar 50%. Hasil penelitian ini mengandung makna 

semakin baik persepsi kepemimpinan kepala sekolah, semakin baik disiplin, dan 

semakin baik pemanfaatan sarana prasarana, maka akan semakin baik pula kinerja 

guru ekonomi.  

Kinerja guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja guru yang telah 

melakukan suatu pekerjaan mulai dari awal proses sampai akhir dimana mereka 

menunjukkan kemampuan optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan 

apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar 

digunakan untuk membandingkan kinerja guru apakah sudah lebih baik atau 

belum.  

Kinerja guru yang dipengaruhi oleh banyak faktor  seperti menurut Saondi 

(2010:24) yang menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru yaitu kepribadian dan dedikasi, pengembangan profesi, kemampuan 

mengajar, komunikasi, hubungan dengan masyarakat luas, kedisiplinan, 

kesejahteraan, iklim kerja. Begitupula Sedarmayanti (2001) menyebutkan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (1) sikap mental (motivasi kerja, 

disiplin kerja, etika kerja); (2) pendidikan; (3) ketrampilan; (4) manajemen 

kepemimpinan; (5) tingkat penghasilan; (6) gaji dan kesehatan; (7) jaminan sosial; 

(8) iklim kerja; (9) sarana prasarana; (10) teknologi; (11) kesempatan berprestasi.  

Persepsi kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Keberhasilan pendidikan di sekolah ditentukan oleh 
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keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia 

di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting dalam lingkungan 

sekolah, karena nantinya akan menentukan bagaimana seharusnya bawahannya 

bekerja. Kepemimpinan kepala sekolah terhadap guru sangat penting karena 

kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang 

berhubungan dengan produktivitas organisasi dan efektivitas organisasi (Mulyasa, 

2009:159). Pandangan guru mengenai usaha kepala sekolah dalam memimpin 

sekolah sangat penting karena apabila dalam pandangan guru kepala sekolah 

dalam memimpin sekolah baik maka akan memacu guru dalam bekerja. Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan dengan judul “Pengaruh 

Persepsi Guru Mengenai Persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan Iklim 

Organisasi Sekolah terhadap Kinerja Guru SMKN di Kabupaten Brebes” 

mendapatkan hasil temuan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah yang dipersepsikan oleh guru terhadap 

kinerja guru. Kontribusinya sebesar 58,1%. 

Disiplin selalu menjadi ukuran yang positif dan biasanya dijadikan sebagai 

indikasi  seseorang yang sukses mencapai tujuannya. Disiplin memperlihatkan 

tingkat tanggung jawab dari tiap orang dalam menjalankan dan menyelesaikan 

tugasnya. Menurut Anoraga (2005:46) pada disiplin terdapat 2 faktor penting 

yakni faktor waktu dan faktor kegiatan atau perbuatan. Seorang pekerja yang 

berdisiplin tinggi, masuk kerja tepat waktunya, demikian juga pulang tepat pada 

waktunya, serta taat pada tata tertib diharapkan kinerjanya baik. Aritonang (2005) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa guru yang berdisiplin diartikan sebagai 
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guru yang selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua 

pekerjaannya dengan baik, mematuhi semua peraturan organisasi dan norma-

norma sosial yang berlaku.  

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, 

peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan 

habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Dalam Badan Standar Nasional 

Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana 

yang meliputi lahan,ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang 

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang 

bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, ruang instalasi daya dan jasa, 

tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, 

ruang/tempat lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang 

teratur dan berkelanjutan. Pemanfaatan sarana prasarana merupakan proses 

memanfaatkan/menggunakan segala peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang 

secara langsung maupun tidak langsung mendukung proses pendidikan. Dalam hal 

ini cara guru memanfaatkan sarana prasarana yang ada di sekolah untuk 

mempermudah kerjanya perlu diperhatikan. Sarana prasarana yang lengkap dan 

baik akan dapat termanfaatkan dengan baik apabila sumber daya manusia yang 

menggunakannya dapat mengoptimalkan fungsi sarana prasarana tersebut. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Djatmiko (2006) yang meneliti tentang 

pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap 

kinerja guru. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil adanya pengaruh yang cukup 



 

 

 

91 

besar dari persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap 

kinerja guru. 

Hasil analisis deskriptif memperlihatkan bahwa kinerja guru ekonomi 

SMA Se-Kabupaten Kebumen secara umum dalam kriteria sangat baik. Hal ini 

berarti guru ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen telah memiliki kompetensi 

sesuai Permendiknas No. 16 Tahun 2007 yaitu memiliki: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Namun 

masih harus ditingkatkan pada kompetensi profesional dimana belum semuanya 

berada dalam kriteria baik. Pada indikator kompetensi profesional aspek yang 

masih kurang adalah mengembangkan keprofesionalan melalui  tindakan reflektif 

yang nyatanya terdapat responden yang menjawab tidak pernah melakukan 

penelitian tindakan kelas. 

4.2.2 Pengaruh Persepsi kepemimpinan kepala sekolah Terhadap Kinerja 

Guru Ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen 

 

Dilihat dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten 

Kebumen, sehinga Ha2 diterima. Secara parsial pengaruh persepsi kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah sebesar 15,52% yang berarti bahwa 

variabel independen tersebut mampu mempengaruhi kinerja guru sebesar 15,52%. 

Hasil penelitian ini mengandung makna semakin baik persepsi guru mengenai  

kepemimpinan kepala sekolah maka akan semakin baik pula kinerja guru 

ekonomi.  

Wahjosumidjo (2002:17) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 

sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, 
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hubungan kerja antar peran, dan kedudukan dari satu jabatan administratif. 

Kepemimpinan adalah seuatu kegiatan dalam membimbing suatu kelompok 

sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu. Tujuan itu merupakan 

tujuan bersama (Indrafachrudi, 2006:2). Kepemimpinan berkenaan dengan 

bagaimana cara mempengaruhi orang lain dan mengarahkan orang lain untuk 

menjadi patuh,setia dan mampu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2002:83). Kepala sekolah 

merupakakan pihak yang secara langsung sebagai penentu keberhasilan suatu 

organisasi pendidikan karena didalamnya kepala sekola berperan sebagai orang 

yang menentukan nasib sekolah kedepannya. Sehingga semakin baik persepsi 

kepemimpinan kepala sekolah maka kinerja guru juga semakin baik. Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan Kurniasari (2012) bahwa  

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru akuntansi 

sebesar 16,81%. 

Hasil analisis deskriptif variabel persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

pada penelitian ini memperlihatkan menurut persepsi guru ekonomi SMA se-

Kabupaten Kebumen bahwa kepemimpinan kepala sekolah dalam kriteria sangat 

baik. Hal ini berarti menurut persepsi guru kepala sekolah telah dengan baik 

memenuhi kompetensinya sebagai pemimpin pendidikan sesuai dengan 
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Permendiknas No. 13 Tahun 2007 yakni kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi 

sosial. Namun masih terdapat kelemahan pada kompetensi supervisi. Meskipun 

hasil deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata dalam kriteria baik, tetapi masih 

diperlukan upaya untuk memperbaiki kompetensi supervisi kepala sekolah. Hal 

ini ditunjukkan pada angket bahwa masih ada responden yang memberikan 

jawaban kurang baik terkait dengan pelaksanaan supervisi pada aspek kunjungan 

kelas untuk mengamati guru yang mengajar. Dengan demikian, pada aspek 

tersebut perlu mendapat perhatian. 

4.2.3 Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-

Kabupaten Kebumen 

 Dilihat dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa disiplin berpengaruh 

terhadap kinerja guru ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen, sehinga Ha3 

diterima. Secara parsial pengaruh disiplin terhadap kinerja guru adalah sebesar 

17,05% yang berarti bahwa variabel independen tersebut mampu mempengaruhi 

kinerja guru sebesar 17,05%. Hasil penelitian ini mengandung makna semakin 

baik disiplin guru maka akan semakin baik pula kinerja guru ekonomi. Disiplin 

adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-

norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara 

sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak (Hasibuan, 

2009:h.193-194). 
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Disiplin kinerja guru adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki 

guru dalam bekerja di sekolah, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang 

merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya, teman 

sejawatnya, dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Pentingnya peran dan 

fungsi guru membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya. Wujud kinerja guru dapat dilihat dari disiplin kerja. Guru 

yang dapat menghasilkan kinerja yang baik. Apabila seorang guru mempunyai 

kemampuan, kemauan, dan usaha dalam kegiatan proses belajar mengajar yang 

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mardjono (2007) yang meneliti tentang 

pengaruh disiplin dan supervisi terhadap kinerja guru memberikan hasil bahwa 

variabel disiplin lebih berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru dari 

pada variabel supervisi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel 

disiplin termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti guru ekonomi SMA 

se-Kabupaten Kebumen dalam menjalankan tugasnya mengedapankan 

kedisiplinan dengan sangat baik, tetapi masih terdapat indikator yang mempunyai 

kelemahan yang terletak pada indikator ketaatan meiliki rata-rata yang paling 

rendah. Pada indikator ketaatan meskipun sudah rata-rata dalam kriteria baik 

namun masih ada responden yang menjawab kadang-kadang menaati peraturan 

sekolah, dengan demikian hal ini perlu mendapat perhatian.  

4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru 

Ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen 

Hasil uji hipotesis secara parsial diperoleh bahwa H4 yaitu terdapat 

pengaruh pemanfaatan sarana prasarana secara parsial terhadap kinerja guru 
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ekonomi SMA se-Kabupaten Kebumen diterima. Secara parsial pengaruh 

pemanfaatan sarana prasarana terhadap kinerja guru adalah sebesar 11,56 % yang 

berarti bahwa variabel independen tersebut mampu mempengaruhi kinerja guru 

sebesar 11,56%. Hasil penelitian ini mengandung makna semakin baik 

pemanfaatan sarana prasarana, maka akan semakin baik pula kinerja guru 

ekonomi. Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa semakin baik guru 

dalam memanfaatkan sarana prasarana di sekolah maka akan semakin baik pula 

kinerja guru ekonomi. 

Dalam menjalankan profesinya sebagai guru haruslah menggunakan 

sarana prasarana yang ada di sekolah untuk memudahkan proses kerjanya. Dengan 

adanya sarana dan prasarana akan dapat memudahkan proses pembelajaran. 

Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar yang 

diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Sarana pendidikan 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

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

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

dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

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

taman sekolah, jalan menuju sekolah. Jika dimanfaatkan secara langsung untuk 

proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pelajaran biologi, halaman 

sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan 

sarana pendidikan (Mulyasa, 2002:49).  
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Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pemanfaatan sarana 

prasarana telah dilakukan oleh Djatmiko (2006) yang meneliti tentang pengaruh 

persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja 

guru. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil adanya pengaruh yang cukup besar 

dari persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja 

guru. Sehingga variabel pemanfaatan sarana prasarana dapat mempengaruhi 

kinerja guru. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan sarana 

prasarana termasuk dalam kriteria sangat baik. Hal ini berarti guru ekonomi SMA 

se-Kabupaten Kebumen dalam memanfaatkan sarana prasarana di sekolah telah 

dengan sangat baik dilakukan untuk mempermudah kerjanya. Namun masih 

terdapat kelemahan dalam aspek kelengkapan sarana, dimana masih terdapat 

responden yang tidak pernah menggunakan laboratorium IPS untuk 

mempermudah proses pembelajaran siswa, hal ini perlu mendapat perhatian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

terdahulu, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Terdapat pengaruh persepsi persepsi kepemimpinan kepala sekolah, disiplin, 

dan pemanfaatan sarana prasarana secara simultan terhadap kinerja guru 

ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen. 

2. Terdapat pengaruh persepsi persepsi kepemimpinan kepala sekolah secara 

parsial terhadap kinerja guru ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen.  

3. Terdapat pengaruh disiplin secara parsial terhadap kinerja guru ekonomi SMA 

Se-Kabupaten Kebumen. 

4. Terdapat pengaruh pemanfaatan sarana prasarana secara parsial terhadap 

kinerja guru ekonomi SMA Se-Kabupaten Kebumen. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam 

kesimpulan diatas, maka selanjutnya penyusun akan menyampaikan beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Guru ekonomi hendaknya lebih meningkatkan kompetensi yang dimiliki 

terutama kompetensi profesional sehingga dapat melakukan proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain itu melakukan penelitian 
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tindakan kelas untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran 

juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja guru. 

2. Kepala sekolah dalam kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi pada aspek 

seperti kompetensi supervisi hendaknya menindak lanjuti hasil supervisi yang 

telah dilakukan kepada guru, melalui pengembangan profesional guru seperti 

penelitian tindakan kelas sehingga hasil supervisi dapat meningkatkan kinerja 

guru. 

3. Disiplin guru perlu ditingkatkan lagi dalam hal menepati waktu untuk jam 

pelajaran siswa supaya porsi siswa untuk belajar dapat lebih optimal. Ketaatan 

pada peraturan sekolah seperti pemakaian seragam perlu ditingkatkan lagi 

supaya terjadi keselarasan di dalam sekolah. 

4. Sarana prasarana seperti perpustakaan hendak lebih dilengkapi lagi dalam hal 

pengadaan buku referensi. Kurangnya buku referensi membuat siswa kadang 

kesusahan dalam mengembangkan pelajaran dari guru. 
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Lampiran 1 

Tabel Populasi  

No. Nama Sekolah 
Jumlah Guru 

Ekonomi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

SMA Negeri 1 Buluspesantren Kebumen 

SMA Negeri 1 Gombong 

SMA Negeri 1 Prembun 

SMA Negeri 1 Kutowinangun 

SMA Negeri 1 Rowokele 

SMA Negeri 1 Karanganyar 

SMA Negeri 1 Mirit 

SMA Negeri 1 Pejagoan 

SMA Negeri 1 Karangsambung 

SMA Negeri 1 Kebumen 

SMA Negeri 2 Kebumen 

SMA Negeri 1 Klirong 

SMA Plus Nurul Falah 

SMA Muhammadiyah Kebumen 

SMA Muhammadiyah Gombong 

SMA Masehi Kebumen 

SMA PGRI Prembun 

SMA PIUS Gombong 

SMA Purnama Gombong 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

Jumlah 38 
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Lampiran 2 

Tabel Daftar Nama Responden 

No  Nama Sekolah 

1. Dra. Bintari Poncowati SMA Negeri 1 Buluspesantren Kebumen 

2. Diyan Hadiayati, S.Pd SMA Negeri 1 Buluspesantren Kebumen 

3. Budi Santoso, SE SMA Negeri 1 Gombong 

4. Ratnaningsih, S.Pd SMA Negeri 1 Gombong 

5. Mursinah, BA SMA Negeri 1 Gombong 

6. Drs. Sayas Akhmad SMA Negeri 1 Prembun 

7. Edy Suripto, S.Pd SMA Negeri 1 Prembun 

8. Rohmawati, S.E SMA Negeri 1 Prembun 

9. Dra. Budi Larasati SMA Negeri 1 Kutowinangun 

10. Isman,S.Pd SMA Negeri 1 Kutowinangun 

11. Teguh Sutondo, S.Pd SMA Negeri 1 Kutowinangun 

12. Imam H. S.Pd SMA Negeri 1 Rowokele 

13. Rustam Pramono, S.Pd SMA Negeri 1 Rowokele 

14. Siti Chumaidiyah SMA Negeri 1 Karanganyar 

15. Sarjono, S.Pd SMA Negeri 1 Karanganyar 

16. Sumarmo, S.Pd SMA Negeri 1 Mirit 

17. Drs.Waluyo Widodo SMA Negeri 1 Pejagoan 

18. Sri Nani, S.Pd SMA Negeri 1 Pejagoan 

19. Puspitasari Rahayu, S.Pd SMA Negeri 1 Pejagoan 

20. Slamet Rujito, S.E SMA Negeri 1 Karangsambung 

21. Retno Sundari, S.Pd SMA Negeri 1 Kebumen 

22. Ending Supriyati, S.Pd SMA Negeri 1 Kebumen 

23. Nany Hendarti,S.Pd SMA Negeri 1 Kebumen 

24. Nuning Ikawati, S.Pd SMA Negeri 2 Kebumen 

25. Kusmiyati  SMA Negeri 2 Kebumen 

26. Narilah Utami,S.Pd SMA Negeri 2 Kebumen 

27. Dra. Taufik Hidayat SMA Negeri 1 Klirong 

28. Siti Fatimah, S.E SMA Negeri 1 Klirong 

29. Tuti Ariyani, S.E SMA Plus Nurul Falah 

30. Dra. Bekti Pertiwi SMA Muhammadiyah Kebumen 

31. Suparti, S.Pd SMA Muhammadiyah Kebumen 

32. Diana Winarti, S.Pd SMA Muhammadiyah Gombong 

33. Emy Yulianty, S.Pd SMA Muhammadiyah Gombong 

34. Drs. Udha Catur Yuni H SMA Masehi Kebumen 

35. Dwi Jayanti,S.Pd SMA PGRI Prembun 

36. Kingkin idajati A. S.Pd SMA PIUS Gombong 

37. Dra. Sri Suhartini SMA Purnama Gombong 

38. Darmawan Wisnu Aji,S.E SMA Purnama Gombong 
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Lampiran 3 

Kebumen,    2012 

 

Yth. Bapak/Ibu Guru 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Disiplin, dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA 

se-Kabupaten Kebumen”, maka saya membutuhkan beberapa informasi dari Bapak/Ibu 

melalui pengisian angket ini. Untuk keperluan tersebut maka dengan segala kerendahan hati 

saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu mengisi angket ini 

dengan tulus sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. 

Pengisian angket ini semata-mata demi kepentingan penyelesaian skripsi ini dan jawaban 

yang diberikan Bapak/Ibu tidak akan mempengaruhi penilaian kepala sekolah terhadap 

kinerja Bapak/Ibu selama ini. 

Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya. 

 

Hormat saya, 

 

Dewi Sawitri 

   7101408026 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

“PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN, DAN 

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI SMA SE-KABUPATEN KEBUMEN” 

Variabel Indikator Sub indikator No. Soal Jumlah 

Persepsi 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah (X1) 

1. Kompetensi Kepribadian a. Pengembangan akhlak 

mulia. 

b. Keinginan untuk 

mengembangkan diri. 

c. Pengendalian diri dalam 

menghadapi masalah. 

d. Sikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas. 

e. Memiliki integritas 

kepribadian sebagai 

pemimpin. 

f. Memiliki bakat dan 

minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan.  

1,2,3,4,5

,6 

6 

2. Kompetensi Manajerial a. Penyusunan perencanaan 

sekolah.  

b. Pengembangan 

organisasi sekolah. 

c. Memimpin 

pendayagunaan sumber 

daya sekolah. 

d. Mengelola 

perubahan dan 

pengembangan sekolah 

menjadi sekolah yang 

7,8,9,10,

11,12,13

,14,15, 

16,17,18

,19,20, 

21,22 

16 
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efektif.  

e. Penciptaan iklim sekolah 

yang kondusif. 

f. Pengelolaan guru dan 

staf. 

g. Pengelolaan sarana 

prasarana. 

h. Pengelolaan 

hubungan sekolah 

dengan pihak luar. 

i. Pengelolaan penerimaan 

siswa baru. 

j. Pengembangan 

kurikulum. 

k. Pengelolaan 

keuangan sekolah secara 

transparan. 

l. Pengelolaan tata usaha 

sekolah. 

m. Pengelolaan unit 

layanan khusus sekolah. 

n. Pengelolaan sistem 

informasi sekolah. 

o. Pemanfaatan 

kemajuan teknologi 

informasi. 

p. Pelaksanaan 

monitoring. 

3. Kompetensi 

Kewirausahaan 

a. Penciptaan inovasi 

b. Bekerja keras demi 

sekolah 

23,24,25

,26,27 

5 
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c. Motivasi yang kuat 

untuk melaksanakan 

tugas. 

d. Sikap menghadapi 

masalah. 

e. Pengelolaan kegiatan 

jasa sekolah. 

4. Kompetensi Supervisi a. Perencanaan supervisi. 

b. Pelaksanaan supervisi. 

c. Penindaklanjutan hasil 

supervisi. 

28,29,30 3 

5. Kompetensi Sosial a. Bekerja sama dengan 

pihak lain. 

b. Berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial 

kemasyarakatan.  

g. Memiliki kepekaan sosial 

terhadap orang atau 

kelompok lain. 

31,32,33 3 

Disiplin (X2) 1. Ketepatan waktu a. Waktu masuk. 

b. Ketepatan waktu dalam 

mengajar. 

34,35 2 

 2. Pemanfaatan sarana a. Penggunaan peralatan 

sekolah dengan baik. 

36,37 2 

 3. Tanggung jawab yang 

tinggi 

a. Bertanggung  jawab 

dalam menjalankan 

tugas. 

b. Izin tidak masuk. 

38,39,40 3 

 4. Ketaatan  a. Mematuhi aturan 

sekolah. 

41,42 2 

Ketersediaan 

Sarana 

1. Kelengkapan sarana 

prasarana  

a. Memiliki ruangan-

ruangan yang digunakan 

43,44,45

,46,47, 

10 
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Prasarana (X3) untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. 

48,49,50

,51,52 

 

Kinerja Guru 

(Y) 

1. Kompetensi profesional a. Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

b. Menguasai materi, 

struktur, konsep, mata 

pelajaran. 

c. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

d. Mengembangkan 

keprofesionalan melalui 

tindakan reflektif. 

53,54,55

,56 

4 

 2. Kompetensi kepribadian a. Bertindak sesuai dengan 

norma agama, hukum, 

sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia.  

b. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi siswa 

dan masyarakat.  

c. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa  

d. Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa 

57,58,59

,60,,61 

5 



 

 

 

109 

percaya diri.  

e. Menjunjung tinggi kode 

etik profesi guru.  

 3. Kompetensi sosial a. Berkomunikasi secara 

santun dengan semua 

pihak. 

b. Bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif. 

c. Beradaptasi di tempat 

bertugas. 

d. Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi 

sendiri dan profesi lain. 

62,63,64

,65 

4 

 4. Kompetensi pedagogik a. Menguasai karakteristik 

siswa . 

b. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik.  

c. Pengembangan 

kurikulum. 

d. Penyelenggaraan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

e. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

f. Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

siswa. 

g. Berkomunikasi secara 

santun dengan siswa. 

h. Menyelenggarakan 

66,67,68

,69,70, 

71,72,73

,74,75 

10 
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penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar. 

i. Memanfaatkan hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

j. Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Jumlah  75 
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ampiran 4 

ANGKET PENELITIAN 

“PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN, DAN 

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI SMA SE-KABUPATEN KEBUMEN” 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : …………………………….. 

Jenis kelamin : L/P (Lingkari yang sesuai) 

Status / jabatan : PNS/GTT (Lingkari yang sesuai) 

Asal sekolah  :……………………………… 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Jawablah Pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda check (√) 

pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda. 

2. Alternatif  jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan dengan skala 

sebagai berikut : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

3. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. 
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PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

A. Kompetensi Kepribadian 

1. Kepala sekolah mengembangkan budaya dan 

tradisi akhlak mulia. 

     

2. Kepala sekolah bersikap tanggung jawab 

ketika menjalankan tugasnya. 

     

3. Kepala sekolah berusaha mengembangkan 

dirinya sebagai kepala sekolah dengan 

menggunakan diklat. 

     

4. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

bersikap transparan terhadap bawahannya. 

     

5. Kepala sekolah mampu mengendalikan diri 

dalam menjaga kestabilan emosi apabila ada 

masalah di sekolah. 

     

6. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

bersikap layaknya pemimpin. 

     

B. Kompetensi Manajerial 

7. Kepala sekolah melakukan perencanaan 

untuk mengembangkan sekolah. 

     

8. Kepala sekolah melakukan pengembangan 

organisasi sekolah. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

9. Kepala sekolah memimpin sekolah dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya sekolah 

secara optimal. 

     

10. Kepala sekolah mengupayakan perubahan 

dan pengembangan sekolah agar menjadi 

sekolah yang efektif. 

     

11. Kepala sekolah mengembangkan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif bagi siswa. 

     

12. Kepala sekolah mendayagunakan guru dan 

staf secara bersama-sama untuk 

mengembangkan kemampuan mereka. 

     

13. Kepala sekolah mendayagunakan sarana 

prasarana untuk kepentingan sekolah. 

     

14. Kepala sekolah mengelola hubungan sekolah 

dan masyarakat dalam rangka pencarian 

dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah. 

     

15. Kepala sekolah ikut dalam proses 

penerimaan siswa baru. 

     

16. Kepala sekolah turut berperan dalam 

pengembangan kurikulim. 

     

17. Kepala sekolah mengelola keuangan sekolah 

dengan transparan. 

     

18. Kepala sekolah mengelola ketatausahaan 

sekolah dengan baik 

     

19. Kepala sekolah turut dalam pengelolaan unit 

layanan sekolah seperti BK dan perpustakaan 

demi mendukung kegiatan pembelajaran. 

     

20. Kepala sekolah mengembangkan sistem 

informasi sekolah dalam mendukung  
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

 penyusunan program dan pengambilan 

keputusan. 

     

21. Kepala sekolah turut serta dalam 

pemanfaatan teknologi informasi untuk 

pembelajaran dan manajemen sekolah. 

     

22. Kepala sekolah melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

sekolah serta merencakan tindakan 

selanjutnya. 

     

C. Kompetensi Kewirausahaan 

23. Kepala sekolah mendorong terciptanya 

inovasi untuk pengembangan di sekolah. 

     

24. Kepala sekolah bekerja keras dalam 

menjalankan tugasnya demi kemajuan 

sekolah. 

     

25. Kepala sekolah memiliki motivasi yang kuat 

untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah. 

     

26. Kepala sekolah bersikap pantang menyerah 

dan berusaha mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. 

     

27. Kepala sekolah mengedapankan keberadaan 

koperasi untuk kemajuan sekolah. 

     

D. Kompetensi Supervisi 

28. Kepala sekolah merencanakan program 

supervisi untuk meningkatkan kualitas guru. 

     

29. Kepala sekolah mengadakan kunjungan kelas 

untuk mengamati guru yang mengajar. 

     

30. Kepala sekolah melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap guru demi peningkatan  
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

 profesionalitas guru.      

E. Kompetensi Sosial 

31. Kepala sekolah mengadakan kerja sama 

dengan pihak lain demi kepentingan sekolah. 

     

32. Kepala sekolah berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

     

33. Kepala sekolah memiliki kepekaan sosial 

terhadap orang lain. 
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DISIPLIN 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

A. Ketepatan Waktu 

34. Bapak/Ibu datang ke sekolah tepat waktu.      

35. Bapak/Ibu memulai pelajaran tepat waktu.      

B. Pemanfaatan Sarana 

36. Bapak/Ibu memanfaatkan sarana 

pembelajaran demi meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran. 

     

37. Bapak/Ibu ikut merawat dan menjaga sarana 

yang dimiliki sekolah agar terhindar dari 

kerusakan. 

     

C. Tanggung Jawab yang Tinggi 

38. Bapak/Ibu meminta izin apabila tidak dapat 

masuk sekolah. 

     

39 Bapak/Ibu selalu bertanggung jawab apabila 

mendapat tugas dari atasan. 

     

40. Bapak/Ibu memberikan tugas pada siswa 

apabila tidak masuk sekolah. 

     

D. Ketaatan  

41. Bapak/Ibu mematuhi peraturan yang ada di 

sekolah. 

     

42. Bapak/Ibu mengenakan seragam sesuai 

dengan peraturan yang ditentukan sekolah. 
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Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

A. Kelengkapan Sarana Prasarana 

43. Ruang kelas digunakan untuk proses 

pembelajaran lengkap dengan sarana yang 

memadai. 

     

44. Keberadaan perpustakaan digunakan oleh 

siswa maupun guru untuk menambah 

pengetahuan mereka. 

     

45. Laboratorium IPS digunakan oleh siswa dan 

guru untuk praktek secara langsung sehingga 

memudahkan siswa menyerap inti pelajaran. 

     

46. Kantor kepala sekolah digunakan untuk 

tempat pengelolaan sekolah dan pertemuan 

penting lainnya yang berhubungan dengan 

keberlangsungan pembelajaran sekolah. 

     

47. Ruang guru digunakan untuk guru bekerja 

dan beristirahat. 

     

48. Semua kegiatan yang berurusan dengan 

administrasi sekolah dilakukan di ruang tata 

usaha. 

     

49. Tempat ibadah digunakan untuk melakukan 

kegiatan peribadatan. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

50. Barang-barang milik sekolah yang 

belum/tidak berfungsi disimpan dan dirawat 

di gudang.   

     

51. Masyarakat sekolah menggunakan koridor 

sebagai penghubung antar ruang/bangunan di 

sekolah. 

     

52. Tempat bermain/olahraga yang berupa ruang 

terbuka hijau dapat digunakan untuk 

bermain, olahraga, upacara, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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KINERJA GURU 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

A. Kompetensi Profesional 

53. Bapak/Ibu menguasai standar kompetensi, 

kompetensi dasar, serta tujuan dari mata 

pelajaran yang diampu. 

     

54. Bapak/Ibu menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.  

     

55. Bapak/Ibu melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan keprofesionalan. 

     

56. Bapak/Ibu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri, seperti penggunaaan 

internet untuk mendapatkan informasi terkini 

tentang mata pelajaran yang diampu. 

     

B. Kompetensi Kepribadian 

57. Bapak/Ibu menghargai siswa tanpa 

membedakan keyakinan yang dianut, suku, 

adat-istiadat, daerah asal, dan gender.  

     

58. Bapak/Ibu memberikan teladan yang baik 

kepada siswa melalui sikap yang jujur dan 

berakhlak mulia. 
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 Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

59. Bapak/Ibu bersikap dewasa, arif dan 

bijaksana di depan siswa. 

     

60. Bapak/Ibu menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab yang tinggi,  

     

61. Bapak/Ibu menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

     

C. Kompetensi Sosial 

62. Bapak/Ibu bertindak objektif terhadap siswa, 

teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam 

melaksanakan pembelajaran.  

     

63. Bapak/Ibu berkomunikasi dengan orang tua 

siswa dan masyarakat secara santun, 

empatik, dan efektif tentang program 

pembelajaran dan kemajuan siswa.  

     

64. Bapak/Ibu mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 

     

65. Bapak/Ibu berkomunikasi dengan teman se 

profesi dalam berbagai kesempatan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

     

D. Kompetensi Pedagogik 

66. Bapak/Ibu mengidentifikasi kesulitan belajar 

siswa. 

     

67. Bapak/Ibu menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif . 

     

68. Bapak/Ibu memilih materi pembelajaran 

dengan pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran. 

     

69. Bapak/Ibu menyusun rencana pembelajaran 

yang akan diajarkan secara baik dan lengkap. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

70. Bapak/Ibu menggunakan teknologi informasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

     

71. Bapak/Ibu mengoptimalkan kreatifitas siswa 

dengan memberikan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai. 

     

72. Bapak/Ibu menggunakan berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk 

lain.  

     

73. Bapak/Ibu melakukan penilaian dan evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa. 

     

74. Bapak/Ibu menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk merancang 

program remedial dan pengayaan.  

     

75. Bapak/Ibu melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk proses refleksi hasil 

pembelajaran. 
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Lampiran 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Jumlah

UC 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 160

UC 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 161

UC 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 163

UC 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137

UC 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 152

UC 6 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 162

UC 7 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 160

UC 8 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 157

UC 9 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 161

UC 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 155

UC 11 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 156

UC 12 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 154

UC 13 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 156

UC 14 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 154

UC 15 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 149

UC 16 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 2 4 3 3 4 3 3 134

UC 17 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 142

UC 18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 163

UC 19 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 157

UC 20 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 155

UC 21 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 151

UC 22 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 154

Tabulasi Uji Coba Variabel Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah
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Lampiran 6 

Tabel Hasil Uji Coba Validitas 

Item 
Sig 

(2-tailed) 

Taraf 

Sig 
Keterangan Item 

Sig 

(2-tailed) 

Taraf 

Sig 
Keterangan  

1 0,004 0,05 Valid 39 0,000 0,05  Valid 

2 0,149 0,05 Tdk Valid 40 0,009 0,05 Valid 

3 0,002 0,05 Valid 41 0,001 0,05 Valid 

4 0,006 0,05 Valid 42 0,001 0,05 Valid 

5 0,006 0,05 Valid 43 0,004 0,05 Valid 

6 0,006 0,05 Valid 44 0,000 0,05  Valid 

7 0,372 0,05 Tdk Valid 45 0,003 0,05 Valid 

8 0,104 0,05 Tdk Valid 46 0,001 0,05 Valid 

9 0,005 0,05  Valid 47 0,011 0,05 Valid 

10 0,008 0,05 Valid 48 0,003 0,05 Valid 

11 0,001 0,05 Valid 49 0,002 0,05 Valid  

12 0,030 0,05 Valid 50 0,098 0,05 Tdk Valid 

13 0,003 0,05 Valid 51 0,000 0,05  Valid 

14 0,299 0,05 Tdk Valid 52 0,000 0,05 Valid 

15 0,273 0,05 Tdk Valid 53 0,011 0,05 Valid 

16 0,022 0,05 Valid 54 0,006 0,05 Valid 

17 0,005 0,05 Valid 55 0,015 0,05 Valid 

18 0,001 0,05  Valid 56 0,048 0,05  Valid 

19 0,004 0,05 Valid 57 0,362 0,05 Tdk Valid 

20 0,029 0,05 Valid 58 0,003 0,05 Valid 

21 0,015 0,05 Valid 59 0,011 0,05 Valid 

22 0,023 0,05 Valid 60 0,016 0,05 Valid 

23 0,000 0,05  Valid 61 0,003 0,05  Valid 

24 0,003 0,05 Valid 62 0,002 0,05 Valid 

25 0,003 0,05 Valid 63 0,007 0,05 Valid 

26 0,015 0,05 Valid 64 0,036 0,05 Valid 

27 0,000 0,05 Valid 65 0,007 0,05 Valid 

28 0,288 0,05 Tdk Valid 66 0,015 0,05 Valid 

29 0,008 0,05  Valid 67 0,002 0,05 Valid 

30 0,027 0,05 Valid 68 0,147 0,05 Tdk Valid 

31 0,001 0,05 Valid 69 0,009 0,05  Valid 

32 0,001 0,05 Valid 70 0,002 0,05 Valid 

33 0,000 0,05 Valid 71 0,001 0,05 Valid 

34 0,003 0,05  Valid 72 0,000 0,05 Valid 

35 0,000 0,05 Valid 73 0,900 0,05 Tdk Valid 

36 0,000 0,05 Valid 74 0,248 0,05 Tdk Valid 

37 0,001 0,05 Valid 75 0,000 0,05 Valid  

38 0,001 0,05 Valid     
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Lampiran 7 

Reliabilitas Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.904 .908 33 

 

Reliabilitas Disiplin 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.810 .853 9 

 

Reliabilitas Pemanfaatan Sarana Prasarana 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.830 .840 10 

 

Reliabilitas Kinerja Guru 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardized 

Items N of Items 

.811 .872 23 
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Lampiran 8 

Kebumen,    2012 

 

Yth. Bapak/Ibu Guru 

Di tempat 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Persepsi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Disiplin, dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA 

se-Kabupaten Kebumen”, maka saya membutuhkan beberapa informasi dari Bapak/Ibu 

melalui pengisian angket ini. Untuk keperluan tersebut maka dengan segala kerendahan hati 

saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu mengisi angket ini 

dengan tulus sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu. 

Pengisian angket ini semata-mata demi kepentingan penyelesaian skripsi ini dan jawaban 

yang diberikan Bapak/Ibu tidak akan memperngaruhi penilaian kepala sekolah terhadap 

kinerja Bapak/Ibu selama ini. 

Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu guru, saya mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya. 

 

Hormat saya, 

 

Dewi Sawitri 

   7101408026 
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KISI-KISI UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

“PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN, DAN 

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI SMA SE-KABUPATEN KEBUMEN” 

Variabel Indikator Sub indikator No. Soal Jumlah 

Persepsi 

Kepemimpinan 

Kepala 

Sekolah (X1) 

6. Kompetensi Kepribadian h. Pengembangan akhlak 

mulia. 

i. Pengendalian diri dalam 

menghadapi masalah. 

j. Sikap terbuka dalam 

melaksanakan tugas. 

k. Memiliki integritas 

kepribadian sebagai 

pemimpin. 

l. Memiliki bakat dan 

minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan.  

1,2,3,4,5 5 

7. Kompetensi Manajerial q. Memimpin 

pendayagunaan sumber 

daya sekolah. 

r. Mengelola perubahan 

dan pengembangan 

sekolah menjadi sekolah 

yang efektif.  

s. Penciptaan iklim sekolah 

yang kondusif. 

t. Pengelolaan guru dan 

staf. 

u. Pengelolaan sarana 

prasarana. 

6,7,8,9, 

10,11,12

13,14,15 

16,17 

12 
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v. Pengembangan 

kurikulum. 

w. Pengelolaan 

keuangan sekolah secara 

transparan. 

x. Pengelolaan tata 

usaha sekolah. 

y. Pengelolaan unit 

layanan khusus sekolah. 

z. Pengelolaan sistem 

informasi sekolah. 

aa. Pemanfaatan 

kemajuan teknologi 

informasi. 

bb. Pelaksanaan 

monitoring. 

8. Kompetensi 

Kewirausahaan 

f. Penciptaan inovasi 

g. Bekerja keras demi 

sekolah 

h. Motivasi yang kuat 

untuk melaksanakan 

tugas. 

i. Sikap menghadapi 

masalah. 

j. Pengelolaan kegiatan 

jasa sekolah. 

18,19,20

,21,22 

5 

9. Kompetensi Supervisi d. Pelaksanaan supervisi. 

e. Penindaklanjutan hasil 

supervisi. 

23,24 2 

10. Kompetensi Sosial c. Bekerja sama dengan 

pihak lain. 

25,26,27 3 
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d. Berpartisipasi dalam 

kegiatan sosial 

kemasyarakatan.  

m. Memiliki kepekaan 

sosial terhadap orang 

atau kelompok lain. 

Disiplin (X2) 5. Ketepatan waktu c. Waktu masuk. 

d. Ketepatan waktu dalam 

mengajar. 

28,29 2 

 6. Pemanfaatan sarana b. Penggunaan peralatan 

sekolah dengan baik. 

30,31 2 

 7. Tanggung jawab yang 

tinggi 

c. Bertanggung  jawab 

dalam menjalankan 

tugas. 

d. Izin tidak masuk. 

32,33,34 3 

 8. Ketaatan  b. Mematuhi aturan 

sekolah. 

35,36 2 

Ketersediaan 

Sarana 

Prasarana (X3) 

2. Kelengkapan sarana 

prasarana  

b. Memiliki ruangan-

ruangan yang digunakan 

untuk mendukung 

kegiatan pembelajaran. 

37,38,39

40,41,42

43,44,45 

9 

Kinerja Guru 

(Y) 

5. Kompetensi profesional e. Menguasai standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu.  

f. Menguasai materi, 

struktur, konsep, mata 

pelajaran. 

g. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

h. Mengembangkan 

keprofesionalan melalui 

46,47,48

,49 

4 
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tindakan reflektif. 

 6. Kompetensi kepribadian f. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi siswa 

dan masyarakat.  

g. Menampilkan diri 

sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa  

h. Menunjukkan etos kerja, 

tanggung jawab yang 

tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa 

percaya diri.  

i. Menjunjung tinggi kode 

etik profesi guru.  

50,51,52

,53 

4 

 7. Kompetensi sosial e. Berkomunikasi secara 

santun dengan semua 

pihak. 

f. Bertindak objektif, serta 

tidak diskriminatif. 

g. Beradaptasi di tempat 

bertugas. 

h. Berkomunikasi dengan 

komunitas profesi 

sendiri dan profesi lain. 

54,55,56

,57 

4 

 8. Kompetensi pedagogik k. Menguasai karakteristik 

siswa . 

l. Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang 

mendidik.  

58,59,60

,61,62, 

763,64 
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m. Penyelenggaraan 

pembelajaran yang 

mendidik. 

n. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

o. Memfasilitasi 

pengembangan potensi 

siswa. 

p. Berkomunikasi secara 

santun dengan siswa. 

q. Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Jumlah  64 
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Lampiran 9 

 ANGKET PENELITIAN 

“PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, DISIPLIN, DAN 

PEMANFAATAN SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI SMA SE-KABUPATEN KEBUMEN” 

 

III. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : …………………………….. 

Jenis kelamin : L/P (Lingkari yang sesuai) 

Status / jabatan : PNS/GTT (Lingkari yang sesuai) 

Asal sekolah  :……………………………… 

 

IV. PETUNJUK PENGISIAN 

4. Jawablah Pernyataan-pernyataan berikut ini dengan memberikan tanda check (√) 

pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan pendapat anda. 

5. Alternatif  jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan dengan skala 

sebagai berikut : 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

6. Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket ini. 
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PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

F. Kompetensi Kepribadian 

1. Kepala sekolah mengembangkan budaya dan 

tradisi akhlak mulia. 

     

2. Kepala sekolah berusaha mengembangkan 

dirinya sebagai kepala sekolah dengan 

menggunakan diklat. 

     

3. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

bersikap transparan terhadap bawahannya. 

     

4. Kepala sekolah mampu mengendalikan diri 

dalam menjaga kestabilan emosi apabila ada 

masalah di sekolah. 

     

5. Kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya 

bersikap layaknya pemimpin. 

     

G. Kompetensi Manajerial 

6. Kepala sekolah memimpin sekolah dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya sekolah 

secara optimal. 

     

7. Kepala sekolah mengupayakan perubahan 

dan pengembangan sekolah agar menjadi 

sekolah yang efektif. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

8. Kepala sekolah mengembangkan budaya dan 

iklim sekolah yang kondusif bagi siswa. 

     

9. Kepala sekolah mendayagunakan guru dan 

staf secara bersama-sama untuk 

mengembangkan kemampuan mereka. 

     

10. Kepala sekolah mendayagunakan sarana 

prasarana untuk kepentingan sekolah. 

     

11. Kepala sekolah turut berperan dalam 

pengembangan kurikulim. 

     

12 Kepala sekolah mengelola keuangan sekolah 

dengan transparan. 

     

.13 Kepala sekolah mengelola ketatausahaan 

sekolah dengan baik 

     

14. Kepala sekolah turut dalam pengelolaan unit 

layanan sekolah seperti BK dan perpustakaan 

demi mendukung kegiatan pembelajaran. 

     

15. Kepala sekolah mengembangkan sistem 

informasi sekolah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan 

keputusan. 

     

16. Kepala sekolah turut serta dalam 

pemanfaatan teknologi informasi untuk 

pembelajaran dan manajemen sekolah. 

     

17. Kepala sekolah melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

sekolah serta merencakan tindakan 

selanjutnya. 

     

H. Kompetensi Kewirausahaan 

18. Kepala sekolah mendorong terciptanya 

inovasi untuk pengembangan di sekolah. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

19. Kepala sekolah bekerja keras dalam 

menjalankan tugasnya demi kemajuan 

sekolah. 

     

20. Kepala sekolah memiliki motivasi yang kuat 

untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah. 

     

21. Kepala sekolah bersikap pantang menyerah 

dan berusaha mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. 

     

22. Kepala sekolah mengedapankan keberadaan 

koperasi untuk kemajuan sekolah. 

     

I. Kompetensi Supervisi 

23. Kepala sekolah mengadakan kunjungan kelas 

untuk mengamati guru yang mengajar. 

     

24. Kepala sekolah melakukan monitoring dan 

evaluasi terhadap guru demi peningkatan 

profesionalitas guru. 

     

J. Kompetensi Sosial 

25. Kepala sekolah mengadakan kerja sama 

dengan pihak lain demi kepentingan sekolah. 

     

26. Kepala sekolah berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

     

27. Kepala sekolah memiliki kepekaan sosial 

terhadap orang lain. 
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DISIPLIN 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

E. Ketepatan Waktu 

28. Bapak/Ibu datang ke sekolah tepat waktu.      

29. Bapak/Ibu memulai pelajaran tepat waktu.      

F. Pemanfaatan Sarana 

30. Bapak/Ibu memanfaatkan sarana 

pembelajaran demi meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap pelajaran. 

     

31. Bapak/Ibu ikut merawat dan menjaga sarana 

yang dimiliki sekolah agar terhindar dari 

kerusakan. 

     

G. Tanggung Jawab yang Tinggi 

32. Bapak/Ibu meminta izin apabila tidak dapat 

masuk sekolah. 

     

39 Bapak/Ibu selalu bertanggung jawab apabila 

mendapat tugas dari atasan. 

     

34. Bapak/Ibu memberikan tugas pada siswa 

apabila tidak masuk sekolah. 

     

H. Ketaatan  

35. Bapak/Ibu mematuhi peraturan yang ada di 

sekolah. 

     

36. Bapak/Ibu mengenakan seragam sesuai 

dengan peraturan yang ditentukan sekolah. 
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Pemanfaatan Sarana Prasarana 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

B. Kelengkapan Sarana Prasarana 

37. Ruang kelas digunakan untuk proses 

pembelajaran lengkap dengan sarana yang 

memadai. 

     

38. Keberadaan perpustakaan digunakan oleh 

siswa maupun guru untuk menambah 

pengetahuan mereka. 

     

39. Laboratorium IPS digunakan oleh siswa dan 

guru untuk praktek secara langsung sehingga 

memudahkan siswa menyerap inti pelajaran. 

     

40. Kantor kepala sekolah digunakan untuk 

tempat pengelolaan sekolah dan pertemuan 

penting lainnya yang berhubungan dengan 

keberlangsungan pembelajaran sekolah. 

     

41. Ruang guru digunakan untuk guru bekerja 

dan beristirahat. 

     

42. Semua kegiatan yang berurusan dengan 

administrasi sekolah dilakukan di ruang tata 

usaha. 

     

43. Tempat ibadah digunakan untuk melakukan 

kegiatan peribadatan. 
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No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

44. Masyarakat sekolah menggunakan koridor 

sebagai penghubung antar ruang/bangunan di 

sekolah. 

     

45. Tempat bermain/olahraga yang berupa ruang 

terbuka hijau dapat digunakan untuk 

bermain, olahraga, upacara, dan kegiatan 

ekstrakurikuler. 
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KINERJA GURU 

Untuk Pernyataan-pernyataan dibawah ini, mohon Bpk/Ibu untuk memberi tanda check (√) 

pada kolom dengan kriteria: 

SL : Selalu 

SR : Sering 

KK :Kadang-kadang 

JR : Jarang 

TP :Tidak pernah 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

E. Kompetensi Profesional 

46. Bapak/Ibu menguasai standar kompetensi, 

kompetensi dasar, serta tujuan dari mata 

pelajaran yang diampu. 

     

47. Bapak/Ibu menguasai materi, struktur, 

konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu.  

     

48. Bapak/Ibu melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan keprofesionalan. 

     

49. Bapak/Ibu memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

pengembangan diri, seperti penggunaaan 

internet untuk mendapatkan informasi terkini 

tentang mata pelajaran yang diampu. 

     

F. Kompetensi Kepribadian 

50. Bapak/Ibu memberikan teladan yang baik 

kepada siswa melalui sikap yang jujur dan 

berakhlak mulia. 

     

51. Bapak/Ibu bersikap dewasa, arif dan 

bijaksana di depan siswa. 

     

52. Bapak/Ibu menunjukkan etos kerja, tanggung 

jawab yang tinggi,  
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 Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

53. Bapak/Ibu menjunjung tinggi kode etik 

profesi guru. 

     

G. Kompetensi Sosial 

54. Bapak/Ibu bertindak objektif terhadap siswa, 

teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam 

melaksanakan pembelajaran.  

     

55. Bapak/Ibu berkomunikasi dengan orang tua 

siswa dan masyarakat secara santun, 

empatik, dan efektif tentang program 

pembelajaran dan kemajuan siswa.  

     

56. Bapak/Ibu mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 

     

57. Bapak/Ibu berkomunikasi dengan teman se 

profesi dalam berbagai kesempatan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. 

     

H. Kompetensi Pedagogik 

58. Bapak/Ibu mengidentifikasi kesulitan belajar 

siswa. 

     

59. Bapak/Ibu menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran 

yang mendidik secara kreatif . 

     

60. Bapak/Ibu menyusun rencana pembelajaran 

yang akan diajarkan secara baik dan lengkap. 

     

61. Bapak/Ibu menggunakan teknologi informasi 

untuk kepentingan pembelajaran. 

     

62. Bapak/Ibu mengoptimalkan kreatifitas siswa 

dengan memberikan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai. 

     

63. Bapak/Ibu menggunakan berbagai strategi 

berkomunikasi yang efektif, empatik, dan 

santun, secara lisan, tulisan, atau bentuk lain.  
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 Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SL SR KK JR TP 

64. Bapak/Ibu melakukan penelitian tindakan 

kelas untuk proses refleksi hasil 

pembelajaran. 
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Lampiran 10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jumlah

R1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 5 3 5 4 4 3 2 3 117

R2 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 112

R3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 4 123

R4 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 3 3 3 115

R5 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 95

R6 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 119

R7 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 128

R8 4 3 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 112

R9 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 4 113

R10 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 4 4 5 108

R11 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 127

R12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 126

R13 5 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 3 4 111

R14 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 125

R15 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 106

R16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 126

R17 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 128

R18 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 127

R19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135

R20 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 123

R21 4 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 105

R22 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 117

R23 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 124

R24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135

R25 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 3 4 3 4 4 115

R26 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 4 122

R27 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 5 5 5 123

R28 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 5 2 5 4 5 5 3 4 3 5 5 120

R29 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 126

R30 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 130

R31 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 107

R32 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 131

R33 5 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 123

R34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 135

R35 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 3 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 124

R36 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 3 5 5 5 4 4 3 4 3 3 3 115

R37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 5 5 5 125

R38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 108

Variabel Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah
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Lampiran 11 
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Analisis Deskriptif Indikator Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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Lampiran 12 

Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif Variabel Persepsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

 

 

 

Analisis Deskriptif Indikator Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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Kompt. Supervisi 

No. Skor F % Kriteria Rata2 

1 10 - 11 11 28.95% Sangat Baik 
 

2 8 - 9\ 16 42.11% Baik 8.29 

3 6 - 7 10 26.32% Cukup Baik 
 

4 4 - 5 1 2.63% Kurang Baik 
 

5 2 - 3 0 0.00% Tidak Baik 
 

Jumlah 
 

38 100.00% 
  

 

Kompt. Sosial 

No. Skor F % Kriteria Rata2 

1 14  - 16 17 44.74% Sangat Baik   

2 11 - 13 16 42.11% Baik 12.89 

3 8 - 10 5 13.16% Cukup Baik   

4 5 - 7 0 0.00% Kurang Baik   

5 2 - 4 0 0.00% Tidak Baik   

Jumlah   38 100.00%     
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Analisis Deskriptif Variabel Disiplin 

 

 

 

 

 

Analisis Deskriptif Indikator Disiplin 
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Analisis Deskriptif Variabel Pemanfaatan Sarana Prasarana 

 

 

 

 

 

Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Guru 

 

 

 

 

 

Analisis Deskriptif Indikator Kinerja Guru 
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Lampiran 13 

1. Uji Normalitas  

 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas Data Penelitian One-Sample Kolmogorov 

Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kepemimpinan_kepsek Disiplin Pemanfaatan_sarpras Kinerja_guru 

N 38 38 38 38 

Normal 
Parameters

a
 

Mean 120.0263 42.0000 40.5789 84.1842 

Std. 
Deviation 

9.30994 2.15607 2.32067 5.51585 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .152 .152 .143 .085 

Positive .064 .152 .099 .068 

Negative -.152 -.139 -.143 -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .935 .939 .881 .525 

Asymp. Sig. (2-tailed) .347 .341 .420 .946 

a. Test distribution is Normal.     

 

Grafik P-P Plot Normalitas Data Penelitian 
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2. Uji Linieritas 

Uji Liniearitas Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja_guru * 

Kepemimpinan_kepsek 

Between 

Groups 

(Combined) 817.294 21 38.919 2.019 .078 

Linearity 411.534 1 411.534 21.349 .000 

Deviation from 

Linearity 
405.760 20 20.288 1.052 .465 

Within Groups 308.417 16 19.276   

Total 1125.711 37    

 
Uji Liniearitas Variabel Disiplin 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja_guru * 

Disiplin 

Between 

Groups 

(Combined) 595.598 7 85.085 4.815 .001 

Linearity 393.023 1 393.023 22.242 .000 

Deviation from 

Linearity 
202.575 6 33.762 1.911 .112 

Within Groups 530.113 30 17.670   

Total 1125.711 37    

 
Uji Liniearitas Variabel Pemanfaatan Sarana Prasarana 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Kinerja_guru * 

Disiplin 

Between 

Groups 

(Combined) 595.598 7 85.085 4.815 .001 

Linearity 393.023 1 393.023 22.242 .000 

Deviation from 

Linearity 
202.575 6 33.762 1.911 .112 

Within Groups 530.113 30 17.670   

Total 1125.711 37    
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3. Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810   

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 .715 1.399 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 .751 1.332 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 .876 1.142 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru       

 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Gambar Scatterplot Heteroskedastisitas 
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Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -10.800 14.940  -.723 .475 

Kepemimpinan_kepsek -.039 .081 -.097 -.476 .637 

Disiplin .081 .341 .047 .238 .813 

Pemanfaatan_sarpras .295 .299 .182 .988 .330 

a. Dependent Variable: u_res     

 

5. Analisis Regresi 

Analisis Regresi 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810 

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru     

 

6. Uji Simultan (Uji F) 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 608.057 3 202.686 13.313 .000
a
 

Residual 517.653 34 15.225   

Total 1125.711 37    

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_sarpras, Disiplin, Kepemimpinan_kepsek 

b. Dependent Variable: Kinerja_guru    
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7. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .735
a
 .540 .500 3.90194 

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan_sarpras, Disiplin, 

Kepemimpinan_kepsek 

b. Dependent Variable: Kinerja_guru  

 

8. Uji Parsial (UJi t) 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810 

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru     
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9. Koefisien Determinasi (r
2
) 

Koefisien Determinasi Parsial 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 

Std. 

Error Beta 

Zero-

order Partial Part 

1 (Constant) -3.637 14.999  -.242 .810    

Kepemimpinan_kepsek .204 .081 .344 2.497 .018 .605 .394 .290 

Disiplin .909 .343 .355 2.646 .012 .591 .413 .308 

Pemanfaatan_sarpras .622 .295 .262 2.106 .043 .469 .340 .245 

a. Dependent Variable: Kinerja_guru        
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Lampiran 14 

Berikut adalah daftar pertanyaan untuk wawancara dengan pengawas Ekonomi 

Kabupaten Kebumen 

Dewi  : Bapak di sini berperan sebagai apa? 

Pengawas :Saya di sini sebagai pengawas Ekonomi untuk SMA untuk 

seluruh Kabupaten Kebumen. 

Dewi :Apa yang Bapak lakukan sebagai pengawas? 

Pengawas :Kerja saya itu menilai, memantau, mengawasi dan membina guru 

ekonomi untuk SMA. 

Dewi :Menurut hasil pantauan Bapak bagaimana kinerja guru ekonomi 

SMA di Kabupaten Kebumen? 

Pengawas :Kinerja gurunya sudah baik, walaupun masih ada guru yang 

terkadang kalau mengajar hanya menggunakan ceramah saja. Hal 

itu membuat siswa menjadi bosan kalau diajar ekonomi. 

Dewi :Dalam melihat kinerja guru ekonomi, Bapak melihat dari sisi 

apa? 

Pengawas :Kinerja guru dilihat dari kompetensi yang mereka miliki, ada 

kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi 

kepribadian,dan kompetensi profesional. 

Dewi :Ketika akan mengunjungi sekolah untuk melihat kinerja guru 

ekonomi, apakah Bapak melakukan pemberitahuan sebelumnya? 

Pengawas :Biasanya saya tidak melakukan pemberitahuan dahulu supaya 

saya dapatmenegthaui keseharian guru kalau di sekolah seperti 

apa. 

Dewi :Kompetensi guru manakah yang masih belum optimal ?? 
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Pengawas :Lebih ke kompetensi professional, hal itu dikarenakan banyak 

guru ekonomi di Kabupaten Kebumen yang sudah lumayan 

berumur sehingga jarang diantara mereka yang mau untuk 

memperdalam pengetahuannya serta penggunaan media yang 

modern juga kadang menjadi hambatan. Selain itu masih ada guru 

yang membt RPP tahun ini dengan menyalin .RPP tahun 

sebelumnya tanpa mengubah metode di dalamnya. Hal ini 

memperlihatkan apabila kompetensi pedagogik guru masih ada 

masalah 

Dewi : Bagaimana Bapak menilai kinerja guru ekonomi? 

Pengawas :Hal itu dapat dilihat dari melalui hasil nilai UN, apabila nilainya 

bagus maka dikatakan kinerjanya baik begitupula sebaliknya. 

Nilai merupakan patokan untuk melihat keberhasilan dari suatu 

proses, apabila nilainya baik maka dapat memperlihatkan bahwa 

kinerjanya baik. 

Dewi :Lalu bagaimana nilai UN siswa? 

Pengawas :Untuk tahun ini nilai UN siswa bagus, nilainya naik. Jadi kinerja 

guru sudah baik. 

Dewi :Selama menjadi pengawas guru ekonomi, hal seperti apa yang 

mungkin dirasa kurang dilakukan oleh guru ekonomi? 

Pengawas :Masih banyak guru yang kurang rajin dalam mengurus 

administrasi sekolah seperti menganalisis butir soal, menganalisis 

hasil belajar siswa. Hal ini berkaitan dengan tingkat kedisiplinan 

guru dalam hal administrasi. Kurang diterapkannya SIM oleh 

guru-guru Ekonomi di Kabupaten Kebumen. Untuk guru yang 

telah berusia lanjut, bidang komputerisasi masih belum maksimal. 

Dewi :Berhubungan sertifikasi, bagaimana kinerja guru ekonomi yang 

telah mendapatkan sertifikasi? 



 

 

 

168 

Pengawas :Kinerja guru setelah mendapatkan sertifikasi terliaht lebih baik. 

Banyak dari mereka yang jauh lebih rajin, hal ini dibuktikan 

dengan penggunaan metode yang lebih variatif dalam mengajar. 

Itu semua didapatkan guru melalui PLPG. 

Dewi :Sebagai pengawas guru, apakah ada guru yang bercerita tentang 

masalah mereka dalam pembelajaran kepada Bapak? 

Pengawas :Tentu saja ada, banyak dari guru yang bercerita kepada saya 

tentang bagaimana model pembelajaran yang pas untuk ekonomi 

supaya siswa tidak bosan, ada yang bercerita tentang sarana 

prasarana sekolah yang belum memadai. Ada yang bercerita 

tentang hubungan dengan kepala sekolah. 

Dewi :Berkaitan dengan sarana prasarana, masalah apa yang ada di 

lingkungan sekolah? 

Pengawas :Berbeda dengan sekolah negeri, sekolah swasta masih ada yang 

sarana prasarananya belum memadai. Dalam pembelajaran hanya 

menggunakan metode ceramah saja. Hal itu membuktikan bahwa 

sarana prasarana yang ada di sekolah kurang sehingga guru belum 

dapat mengembangkan kemampuannya dalam mengajar. 

 


