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ABSTRAK 

 

Peningkatan kinerja guru dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, 

diantaranya adalah perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan Manajemen 

Sarana Prasarana karena faktor kepemimpinan menjadi kunci suksesnya 

suatu kelompok  kerja sedangkan faktor manajemen sarana prasaran 

merupakan faktor yang digunakan untuk menunjang proses belajar 

mengajar. Efektivitas sekolah  dapat  ditingkatkan dengan kebijakan - 

kebijakan  yang tepat yang dapat mendukung tercapainya tujuan sekolah. 

Oleh karena itu diduga ada hubungan atau korelasi positif antara perilaku 

kepemimpinan  kepala sekolah dan manajemen sarana prasarana dengan 

kinerja guru.. 

 

Tujuan penelitian secara umum adalah :(1) untuk mengetahui 

pengaruh secara .parsial antara  kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SMK Angkasa, (2) untuk mengetahui pengaruh secara 

parsial antara manajemen sarana prasarana terhadap kinerja guru di SMK 

Angkasa , (3) untuk mengetahui manakah yang lebih dominan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen sarana prasarana  terhadap 

kinerja guru di SMK Angkasa 

 

Pengujian  validitas  digunakan sebagai alat pengukur instrumen 

data sedangkan Reliabilitas instrumen menunjukkan suatu stabilitas hasil 

pengamatan.  Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara kepemimpinan kepala sekolah dan manajemen sarana prasarana 

terhadap  kinerja  guru  dengan menggunakan analisa regresi sedangkan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tersebut digunakan koefisien 

determinasi. Perhitungan analisis data menggunakan alat bantu SPSS. 

 

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa : 1) Kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik akan berdampak nyata pada peningkatan kinerja 

guru, dilihat dari nilai t-hitung pada variabel kepemimpinan kepala sekolah 

(X1) sebesar  2,077  dengan  tingkat signifikan   sebesar 0,045 kurang dari 

5%. 2) Manajemen yang baik dalam mengatur sarana dan prasarana 

berdampak nyata pada peningkatan kinerja guru, dilihat dari nilai t-hitung 

pada variabel manajemen sarana prasarana sebesar 40,13 dengan tingkat 

signifikan  sebesar 0,000 kurang dari 5%. 3) kepemimpinan kepala sekolah 

dan manajemen sarana prasarana secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja   guru, dilihat dari nilai Fhitung yang dihasilkan sebesar 12,582 

dengan tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 0,001.  
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Hasil penelitian ini meunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dalam rangka  menghasilkan mutu lulusan sesuai dengan apa 

yang diharapkan, maka diperlukan peningkatan kinerja guru seiring dengan 

peningkatan kompetensinya. 

 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Manajemen Sarana prasarana, kinerja guru 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya 

dilihat dari sisi kekayaan alam semata, namun 

lebih melihat dari sisi keunggulan sumber 

daya manusianya, yaitu tenaga terdidik yang 

mampu menjawab tantangan-tantangan 

dengan cepat dan tepat 

.  

Demi    mencapai  hal tersebut diatas 

maka salah satu upaya yang dapat dilakukan   

adalah melalui optimalisasi peran kepala 

sekolah. Idochi Anwar dan Yayat Hidayat 

Amir (2000) mengemukakan bahwa “ kepala 

sekolah sebagai pengelola memiliki tugas 

mengembangkan kinerja personel terutama 

meningkatkan kompetensi professional guru”. 

Sedangkan a yang dimaksud dengan 

kompetensi profesional guru tersebut diatas, 

tidak hanya berkaitan dengan penguasaan 

materi semata, namun  mencakup seluruh 

jenis dan isi kandungan kompetensi  

sebagaimana telah dipaparkan di atas. 

Kepemimpinan yang lebih positif 

menganggap  bahwa  kebanyakan orang akan  

melakukan pekerjaan dengan baik, bila 

diperhatikan. Sehingga menyebabkan adanya 

upayadari  mereka, dengan demikian maka 

seorang pemimpin atau manajer selalu 

berupaya untuk meningkatkan prestasi kerja 

para karyawan atau rekan kerjanya. 

 

    Kepemimpinan yang positif dan juga 

yang efektif harus memberikan pengarahan 

terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan organisasi. 

Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, 

hubungan antara tujuan perseorangan dan  

 

 

 

 

 

tujuan organisasi mungkin menjadi renggang 

(lemah). Oleh karena itu kepemimpinan 

sangat diperlukan dalam suatu organisasi 

yang ingin sukses.. Kemampuan seorang 

pemimpin dalam menjalankan aktifitas 

lembaga pendidikan secara efektif dan efisien 

khususnya di sekolah dasar sangatlah mutlak 

harus dimiliki oleh setiap kepala sekolah, 

dalam hal ini yang sangat diperlukan bagi 

sebuah sekolah dasar adalah kepala sekolah 

yang memiliki gaya kepemimpinan yang 

efektif, dimana organisasi sekolah yang 

berhasil, memiliki satu sifat umum yang 

menyebabkan organisasi tersebut dapat 

dibedakan dengan organisasi yang tidak 

berhasil. Sifat dan cirri umum tersebut adalah 

kepemimpinan kepala sekolahnya yang 

efektif. 

  

Setiap pemimpin memiliki cirri khas 

masing-masing dalam menjalankan 

kepemimpinannya. Dalam manajemen, 

kepemimpinan salah satu unsur yang sangat 

penting. Menurut Handoko (1989:294) 

kepemimpinan merupakan kemampuan yang 

dipunyai seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan 

sasaran. 

 

Selain keberadaan seorang pemimpin, 

maka dalam     melaksanakan pekerjaan 

banyak sekali factor atau variable yang 

mempengaruhi keberadaan tingkat kepuasan 

kerja pegawai, salah satunya menurut Alex 

S.Nitisemito (Nitisemito,1991:160), 

lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar para pekerja dan dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan  
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tugas yang dibebankannya. Misalnya 

kebersihan  ruangan kerja,     kenyamanan 

dan keamanan dalam bekerja. Sebenarnya 

masih banyak    factor-faktor lingkungan 

kerja yang mampu mempengaruhi kinerja 

pegawai dan pegawai di kantor, bahkan 

terlalu luas jika dijabarkan dalam penelitian 

ini. Hal ini disebabkan adanya hubungan 

yang erat antara lingkungan kerja dengan 

karakteristik individu pada setiap karyawan, 

termasuk kebutuhan dan kondisi psikis 

karyawan tersebut.Dalam menjalankan 

kepemimpinannya, selalin harus tahu dan 

paham tugasnya sebagai pemimpin, yang tak 

kalah penting dari itu semua seyogyanya 

kepala sekolah memahami dan mengetahui 

perannya. Adapun peran-peran kepala 

sekolah yang menjalankan peranannya 

sebagai manajer seperti yang diungkapkan 

oleh Wahjosumidjo (2002:90) adalah : (a) 

Peranan hubungan antar perseorangan; (b) 

Peranan Informasional; (c) Sebagai 

pengambil keputusan.  

 

Dalam era modern yang serba komplek 

seperti saat ini, setiap warga masyarakat kian 

hari kian kritis dalam mengkritisi semua hal, 

terutama untuk pemilihan sekolah yang baik 

untuk putra-putrinya. Tentu mereka akan 

memilih sekolah dengan mutu pendidikan 

yang bagus, maka dari itu sekolah selaku 

lembaga pendidikan akan dengan segala 

upayanya meningkatkan mutu sekolah, dan 

itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan 

kepala sekolah dan budaya organisasi dari 

masing-masing sekolah. 

 

      Kepemimpinan     kepala   sekolah 

dan Manajemen sekolah akan sangat 

mempengaruhi mutu pendidikan di dalam 

sekolah atau organisasi tersebut, karena apa 

yang akan menjadi kebijakan dari kepala 

sekolah akan    dilaksanakan   oleh semua 

yang ada di bawah kendalinya, yaitu guru, 

administrasi tata usaha dan pesuruh sekolah 

sekalipun.Oleh karena itu jika kebijakanyang  

 

diambil baik dan membawa manfaat untuk 

peningkatan mutu sekolah maka pengaruh 

positif tentu akan menjalar ke semua lini di 

dalam sekolah dan tentu masyarakat luas 

pasti akan memilih sekolah tersebut untuk 

pendidikan anggota keluarganya, demikian 

juga sebaliknya. 

 

Tugas     kepala sekolah  dan guru 

dalam mendidik, membimbing, melatih, dan 

mengajar, memerlukan   dukungan dari 

semua pihak baik   dari instansi langsung 

yaitu sekolah maupun dari masyarakat luas. 

Dengan harapan mereka akan memiliki 

komitmen kerja tinggi.   Hal ini tercermin 

dari perilaku mengajar yang menunjukkan 

ketidak disiplinan, mangkir kerja, mengajar 

tanpa persiapan, mengabaikan instruksi 

pimpinan, apriori terhadap berbagai 

kebijakan pimpinan sekolah maupun yayasan 

serta kurang kerjasama. 

 

Pada era globalisasi seperti sekarang 

kita dituntut kesiapan yang lebih matang 

dalam segala hal. Bidang pendidikan 

merupakan salah satu andalan untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang 

dibutuhkan untuk menghadapi tantangan 

jaman. Persiapan sumber daya manusia 

dalam bidang pendidikan dilakukan sejak 

dari masa pendidikan dasar, menengah, dan 

tinggi. Peran sarana pendidikan sangat 

penting dalam memperlancar pelaksanaan 

proses pembelajaran. Satu sisi harapan yang 

dibebankan pada dunia pendidikan sangat 

banyak, tetapi disisi lain dunia pendidikan 

mempunyai banyak masalah yang 

menghambat dalam pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar disekolah. Salah satu 

masalah yang dihadapi oleh sekolah adalah 

masalah sarana pendidikan.  

 

Dalam rangka mengatur substansi 

fasilitas atau sarana di sekolah digunakan 

suatu pendekatan administrative tertentu 

yang disebut juga manajemen sarana  
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pendidikan. Manajemen sendiri merupakan 

proses pendayagunaan semua sumber daya 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan. Sarana pendidikan adalah 

semua fasilitas yang diperlukan dalam proses 

belajar mengajar baik  bergerak maupun yang 

tidak bergerak agar pencapaikan tujuan 

pendidikan dapat berjalan dengan lancar, 

teratur, efektif, dan efisien. Jadi manajemen 

sarana pendidikan adalah keseleuruhan 

proses perencanaan, pengadaan, 

pendayagunaan , dan pengawasan yang 

digunakan untuk menunjang pendidikan agar 

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. 

Perlengkapan sekolah, atau juga sering 

disebut dengan fasilitas sekolah, dapat 

dikelompokkan menjadi sarana pendidikan 

dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan 

adalah senua perangkat peralatan, bahan dan 

perabot yang secara langsung digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah, seperti : 

ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan 

sebagainya. Sedangkan prasarana pendidikan 

adalah semua perangkat kelengkapan dasara 

yang secara tidak langsung menunjang proses 

pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan m 

misalnya lokasi atau tempat, bangunan 

sekolah, lapangan olah raga, ruang dan 

sebagainya. 

 

Faktor-faktor penyebab rendahnya 

komitmen kerja guru belum diteliti dan dikaji 

secara mendalam. Baru sebatas dugaan, 

antara lain berkaitan dengan rendahnya 

persepsi mereka (guru) terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi 

yang kurang memadai, kurang tercipta rasa 

harmonis atau kekeluargaan, akuntabilitas 

kepala sekolah yang rendah, kondisi tempat 

kerja yang kurang memadai, kesempatan 

pengembangan karir yang masih jalan 

ditempat serta kurangya motivasi dan rasa 

percaya diri. Dari factor-faktor tersebut 

kiranya persepsi guru tentang kepemimpinan  

 

 

kepala sekolah dan iklim kerja memerlukan 

pengkajian lebih lanjut. 

 

Sebagai sebuah lembaga pendidikan 

yang bernuansa pengabdian, SMK swasta 

memerlukan iklim kerja yang mendukung 

terhadap pelaksanaan tugas guru. Iklim kerja 

yang kondusif tercermin dari aktivitas 

kegiatan yang ada di sekolah yang diwarnai 

adanya kerjasama, kekeluargaan, tidak saling 

mencurigai, tenggang rasa, dan adanya 

penghargaan satu sama lain,   

Tujuan dari penelitian ini adalah a) Untuk 

mengetahui pengaruh secara .parsial antara  

kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru b) Untuk mengetahui pengaruh 

secara parsial antara manajemen sarana 

prasarana terhadap kinerja guru c) Untuk 

mengetahui manakah yang lebih dominan 

antara kepemimpinan kepala sekolah dan 

manajemen sarana prasarana  terhadap 

kinerja guru  

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Populasi adalah seluruh obyek yang 

akan diteliti dalam sebuah penelitian, 

Sugiyono (2011: 117) mengatakan bahwa  

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 Penetapan 

jumlah dari populasi yang mana merupakan 

sasaran penelitian beserta karakteristiknya 

merupakan hal penting sebelum menentukan 

banyaknya sampel. Kejelasan permasalahan 

penelitian yang dirumuskan sangat 

berhubungan dengan penetapan sasaran 

populasi tersebut. Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh tenaga pendidik dan 

karyawan SMK Angkasa  pada tahun 

pelajaran 2012/2013  yang berjumlah 40 

orang. 
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Sampel penelitian adalah sebagian  

dari populasi yang diambil sebagai sumber 

data dan dapat mewakili populasi, sehingga 

jenis dan banyaknya sampel yang diambil 

seharusnya mencerminkan populasi. Menurut 

Sugiyono  (2011: 118) sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Sedangkan menurut Riduwan 

(2007:56) mengatakan bahwa " Sampel 

adalah bagian dari Populasi "' 

 Berdasarkan observasi awal yang 

dilakukan sebelum penelitian ditemukan data 

bahwa jumlah tenaga pendidik dan karyawan 

adalah  40 orang maka seluruh  populasi  

yang ada di SMK Angkasa seluruhnya 

dijadikan obyek penelitian ini yang disebut 

juga dengan sampel jenuh. Jadi sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 40 orang. 

 

VARIABEL PENELITIAN 

 

Variabel yang diteliti adalah variabel 

Bebas ( independent variable ) dan variabel 

terikat / tergantung ( dependent variable ). 

Variabel bebas terdiri dari  : kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) dan Manajemen Sarana 

dan prasarana (X2 ), sedangkan variabel 

terikatnya  adalah Kinerja guru  (Y).  

 

1. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah( 

X1) 

Individu yang mampu mempengaruhi 

perilaku orang lain tanpa harus 

mengandalkan kekerasan. Kegiatan ini 

dimulai dengan curah pendapat 

brainstorming yang diikuti oleh kepala 

sekolah, guru, dan seluruh staf, dan 

diikuti juga anggota komite sekolah, yang 

ada di SMK Angakasa 

 

2. Variabel Manajemen Sarana dan 

Prasarana ( X2) 

Variabel ini didefinisikan sebagai proses 

kerja sama pendayagunaan semua sarana 

dan prasarana pendidikan secara efektif 

dan efisien yang terdapat di SMK 

Angkasa 

 

3. Variabel Kinerja guru ( Y ) 

Variabel ini didefinisikan sebagai 

persepsi guru atau cara pandang guru 

terhadap prestasi kerja guru yang 

berkaitan dengan kualitas kerja, tanggung 

jawab, kejujuran kerja sama dan prakarsa. 

. 

INSTRUMENT PENELITIAN 

 

Nasir (2003:328) mengatakan bahwa 

teknik pengumpulan data merupakan alat 

ukur yang diperlukan dalam melaksanakan 

suatu penelitian. Data yang akan 

dikumpulkan dapat berupa angka-angka 

keterangan tertulis, informasi lisan dan 

beragam fakta yang berhubungan dengan 

fokus penelitian yang diteliti. 

 

Sehubungan dengan pengertian teknik 

pengumpulan data terwujud data yang akan 

dikumpulkan. rnaka dalarn peneiitian ini 

digunakan dua teknik utama pengumpulan 

data, yaitu menggunakan pengumpulan  

angket / kuesioner dan  pengumpulan 

dokumentasi. 

 

Indikator untuk instrument variabel 

kepemimpinan kepala sekolah terdiri dari 

empat sistem yaitu: a) kepribadian kepada 

sekolah, b) budaya organisasi sekolah, c) 

kebijakan organisasi,d) harapan akhir dari 

kepala sekolah dan guru  

 

Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala likert dengan nilai antara 

1-5, dimana nilai 1 menyatakan sangat tidak 

setuju, nilai 2 menyatakan tidak setuju, nilai 

3 menyatakan cukup setuju, nilai 4 

menyatakan setuju dan nilai 5 menyatakan 

sangat setuju. 

Variabel penerapan manajemen 

sarana dan prasarana merupakan variabel 

yang mengukur kualitas dari profesionalisme 

kerja kepada guru yang ada di SMK Angkasa 

Indikator variabel ini terdiri dari empat 

atribut yaitu: a) Bangunan dan perabot 

sekolah, b) alat pelajaran dan media 

pendidikan yang tersedia, c) Prosedur dan 
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tata cara penyimpanan barang, d) 

inventarisasi sarana dan prasarana 

pendidikan. Pengukuran variabel ini 

menggunakan skala likert dengan interval 

antara 1 - 5. ,di mana nilai 1 menyatakan 

sangat tidak setuju, nilai 2 menyatakan tidak 

setuju, nilai 3 menyatakan cukup setuju, nilai 

4 menyatakan setuju dan nilai 5 menyatakan 

sangat setuju. 

Variabel ini diukur oleh guru sendiri 

dengan melakukan proses introspeksi 

terhadap diri sendiri  melalui kuesioner/ 

angket yang disebarkan  mengenai kinerja 

guru saat ini. Indikator variabel ini adalah a) 

guru sebagai jabatan profesional, b) mengajar 

sebagai pekerjaan profesional, c) optimalisasi 

peran guru dalam proses pembelajaran, d) 

guru sebagai sumber belajar.  

Pengukuran variabel ini menggunakan skala 

likert dengan interval antara 1-5. dimana nilai 

l menyatakan. sangat tidak setuju nilai 2 

menyatakan tidak setuju, nilai 3 menyatakan 

cukup setuju, nilai 4 menyatakan setuju dan 

nilai 5 menyatakan sangat setuju  

 

ANALISIS DATA 

Setelah data yang berupa angket 

terkumpul semuanya maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis data 

tersebut diatas. Data yang telah dikumpulkan 

diolah baik secara manual maupun dengan 

menggunakan bantuan komputer. Adapun 

program yang digunakan untuk membantu 

pengelolaan data ini adalah dengan 

menggunakan program IBM SPSS version 

19.0 for windows  

 

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

Pada variabel kepemimpinan kepala 

sekolah terdiri dari 30 pernyataaan, uji 

validitas dilakukan sebanyak 3 kali 

putaran, karena hasil uji validitas 

diputaran ke-1 masih ada 9 item 

pernyataan yang tidak valid X1.4, X1.6, 

X1.9, X1.10, X1.13, X1.16, X1.18, X1.20 dan 

X1.29 dengan nilai Corrected Item-Total 

Correlation kurang dari 0,30. Untuk itu 

harus dilakukan pengujian lagi dengan 

mengeluarkan 9 item yang tidak valid 

tersebut. Pada putaran ke-2 masih 

terdapat 1 item yang tidak valid yaitu 

X1.15 dengan nilai Corrected Item-Total 

Correlation kurang dari 0,30 sehingga 

dilakukan pengujian lagi dengan 

mengeluarkan item yang tidak valid 

tersebut. 

2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 

Manajemen Sarana Prasarana (X2) 

Pada variabel manajemen sarana 

prasarana terdiri dari 8 item pernyataan, 

uji validitas yang dilakukan sebanyak 3 

kali putaran, karena hasil uji validitas 

diputaran ke-1 masih ada 2 item 

pernyataan yang tidak valid yaitu X2.2 

dan X2.6 dengan nilai Corrected Item-

Total Correlation kurang dari 0,30. 

Untuk itu harus dilakukan pengujian lagi 

dengan mengeluarkan 2 item yang tidak 

valid tersebut. Pada putaran ke-2 

ternyata juga masih terdapat 1 item  

3.   Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 

Kinerja Guru (Y) 

Pada variabel kinerja guru uji validitas 

terdiri dari 12 item pernyataan yang 

dilakukan sebanyak 2 kali putaran, 

karena hasil uji validitas diputaran ke-1 

masih ada 1 item pernyataan yang tidak 

valid yaitu Y2 dengan nilai Corrected 

Item-Total Correlation kurang dari 0,30. 

Untuk itu harus dilakukan pengujian lagi 

dengan mengeluarkan item yang tidak 

valid tersebut. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 1. Persamaan regresi linier berganda 

  Pengolahan data dengan metode regresi 

linier berganda manghasilkan analisis 

sebagai berikut : 
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Tabel  1 persamaan regresi Linier 

Berganda 

 

   . 

  

 Berdasarkan tabel di atas terlihat 

persamaan regresi linier berganda yaitu : 

 Y = 1,619 + 0,194 X1 + 0,419 X2 

Dari persamaan regresi di atas menjelaskan 

bahwa : 

1.  Konstanta (a) yang dihasilkan sebesar 

1,619 hal ini menunjukkan bahwa 

besarnya kinerja guru adalah 1,619 jika 

variabel kepemimpinan kepala sekolah 

dan manajemen sarana prasarana adalah 

nol atau konstan.  

2. Koefisien regresi pada variabel 

kepemimpinan kepala sekolah adalah 

sebesar 0,194 artinya jika kepemimpinan 

kepala sekolah naik satu satuan maka 

kinerja guru akan naik sebesar 0,194 

satuan dengan asumsi variabel 

manajemen sarana prasarana adalah 

konstan. Nilai positif pada variabel ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah memiliki pola hubungan 

yang searah dengan kinerja guru yaitu 

semakin bagus kepemimpinan kepala 

sekolah maka semakin tinggi kinerja 

guru. 

3.  Koefisien regresi pada variable 

manajemen sarana prasarana adalah 

sebesar 0,419 artinya jika manajemen 

sarana prasarana naik satu satuan maka 

kinerja guru akan naik sebesar 0,419 

satuan dengan asumsi variabel 

kepemimpinan kepala sekolah adalah 

konstan. Nilai positif pada variabel ini 

menunjukkan bahwa manajemen sarana 

prasarana memiliki pola hubungan yang 

searah dengan kinerja guru yaitu semakin 

bagus manajemen sarana prasarana maka 

semakin tinggi kinerja guru 

 

Nilai Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

  Besarnya pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah dan manajemen sarana 

prasarana terhadap kinerja guru dapat dilihat 

dari koefisien determinasi (R-square) yaitu : 

 

Tabel 2  Koefisien Determinasi 

        

  Jika dilihat dan koefisien determinasi 

(R-square) tersebut di atas menyatakan 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah dan 

manajemen sarana prasarana secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru, hanya saja besar pengaruh 

kepemimpinankepalasekolah dan manajemen 

sarana prasarana secara simultan terhadap 

kinerjaguru relatif sangat rendah yaitu 40,5% 

sedangkan 59,5% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya. 

 

Uji t (Uji Pengaruh Secara Parsial) 

   

 Uji t digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

manajemen sarana prasarana secara parsial 

terhadap kinerja guru.  

 

1. Nilai t-hitung pada variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

Variabel  Koefisie

n Regresi 

Konstanta 

Kepemimpinan kepalasekolah 

 (X1) 

Manajemen sarana prasarana  

(X2) 

1,619 

0,194 

0,419 

 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

1 .636
a
 .405 .373 .32301 

 

a. Predictors: (Constant), manajemen sarana 

prasaran      (X2), kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

b. Dependent Variable: kinerja guru 

(Y) 
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sebesar 2,077 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,045 kurang dari 5%. Hal ini 

berarti kepemimpinan kepala sekolah 

(X1) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja guru (Y). 

Sehingga hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa “Ada pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SMK Angkasa” teruji 

kebenarannya. 

Besarnya pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dapat 

dilihat dari r
2
parsial sebesar 0,1043 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

terhadap kinerja guru (Y) adalah 10,43%. 

3.  Nilai t-hitung pada variabel manajemen 

sarana prasarana (X2) sebesar 40,13 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

kurang dari 5%. Hal ini berarti 

manajemen sarana prasarana (X2) secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru (Y). Sehingga hipotesis 

penelitian yang menyatakan bahwa “Ada 

pengaruh manajemen sarana dan 

prasarana terhadap kinerja guru di SMK 

Angkasa” teruji kebenarannya. 

     

  Besarnya pengaruh manajemen 

sarana prasarana terhadap kinerja guru dapat 

dilihat dari r
2
parsial sebesar 0,3036 

menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

manajemen sarana prasarana (X2) terhadap 

kinerja guru (Y) adalah 30,36%. 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Kinerja Guru 

 

 

  Dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa SMK Angkasa memiliki pemimpinan 

dengan  pola kepemimpinan yang baik. 

Sesuai   dengan   jawaban    responden   pada  

 

variabel ini yang menyatakan bahwa kepala 

Sekolah menjelaskan secara transparan 

tentang laporan penggunaan dana apabila ada 

guru yang menanyakan tentang adanya 

penyimpangan anggaran, Kepala Sekolah 

memanfaatkan setiap potensi bawahannya 

yang memiliki pendidikan lebih tinggi, 

Kepala Sekolah memberikan sangsi sesuai 

aturan dan kesepakatan yang ada terhadap 

bawahan/guru yang sering kali tidak dapat 

menyelesaikan tugas yang sesuai dengan 

keinginannya, Kepala sekolah selalu menegur 

bawahannya jika kehadirannya rendah 

dengan memberi contoh selalu hadir palin 

awal dan pulang paling akhir, Kepala sekolah 

selalu memberikan tauladan / petunjuk yang 

baik ketika sedang berada di dalam atau di 

luar sekolah, Kepala sekolah selalu berusaha 

dengan baik dalam memecahkan semua 

masalah dengan kekuatan/kemampuan yang 

dimiliki oleh dirinya, dan lain sebagainya. 

  

 Pola kepemimpinan tersebut 

diharapkan dapat  meningkatkan kinerja 

guru, dan hasil penelitian membuktikan 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

berdampak nyata pada peningkatan kinerja 

guru, dilihat dari hasil uji yaitu nilai t-hitung 

pada variabel kepemimpinan kepala sekolah 

sebesar 2,077 dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,045 kurang dari 5%. Selain itu, 

jawaban responden juga menunjukkan 

adanya kinerja yang baik, yang ditunjukkan 

dengan peraturan   jam masuk dan jam 

pulang kerja di sekolah harus efektif bagi 

guru, suasana kerja mempengaruhi dalam 

melaksanakan pekerjaan, alat bantu/fasilitas 

pendukung diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dan ijin dari Kepala Sekolah 

diperlukan apabila hendak meninggalkan 

sekolah,  dituntut      untuk    mengajar 

dengan baik, guru harus berusaha untuk 

melaksanakan  tugas sesuai dengan fungsi 

dan posisinya, guru senantiasa membuat 

perangkat mengajar setiap tahun ajaran baru, 

dan lain sebagainya. 
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Pengaruh Manajemen Sarana   Prasana 

Terhadap Kinerja Guru 

 

  Secara umum tujuan manajemen 

sarana dan prasarana pendidikan disekolah 

adalah untuk memberikan layanan secara 

professional dibidang sarana dan prasarana 

pendidikan dalam rangka terselenggaranya 

proses pendidikan secara efektif dan efisien. 

Agar tujuan dapat tercapai ada beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu 

pertama, prinsip pencapaian tujuan, yaitu 

bahwa sarana dan prasarana pendidikan di 

sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai 

oleh personel sekolah dalam rangka 

pencapaian tujuan proses belajar mengajar. 

 

  Dalam penelitian ini, menunjukkan 

bahwa SMK Angkasa memiliki manajemen 

yang baik dalam mengatur sarana dan 

prasarananya. Sesuai dengan jawaban 

responden pada variabel ini yang menyatakan 

bahwa sarana dan prasarana di sekolah 

menjadi   tanggung   jawab warga sekolah 

dan untuk menjaga dan merawat sarana dan 

prasarana yang ada dilakukan oleh pesuruh 

sekolah yang membersihkan setiap pagi dan 

sore, melakukan perbaikan setiap 2 bulan 

sekali terutama dalam pengecatan tembok, 

terdapat   daftar  inventaris barang pada 

setiap ruang supaya lebih mudah terdeteksi 

serta sarana     dan   prasarana   di dalam 

kelas harus memadai untuk menunjang 

keberhasilan proses      belajar   mengajar dan 

lain sebagainya. 

  

   Semakin baik manajemen sarana 

prasarana, diharapkan           kinerja  guru 

juga semakin baik, dan hasil penelitian 

membuktikan bahwa manajemen    sarana 

dan prasarana berdampak nyata pada 

peningkatan kinerja guru,   dilihat     dari 

hasil uji yaitu nilai t-hitung pada variabel 

manajemen sarana prasarana sebesar 40,13 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 

kurang dari 5%.  

 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

    

  Adapun kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil analisis regresi linier 

berganda adalah sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik 

akan berdampak nyata pada peningkatan 

kinerja guru, dilihat dari nilai t-hitung 

pada variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (X1) sebesar 2,077dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,045 kurang dari 5%. 

Dengan demikian, hipotesis ke-1 “Ada 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMK Angkasa” 

teruji kebenarannya 

2. Manajemen yang baik dalam mengatur 

sarana dan prasarana berdampak nyata 

padapeningkatan kinerja guru, dilihat dari 

nilai t-hitung pada variabel manajemen 

sarana prasarana sebesar 40,13 dengan 

tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang 

dari 5%.    Dengan demikian, hipotesis 

ke-2 “Ada pengaruh manajemen sarana 

dan prasarana terhadap kinerja guru di 

SMK Angkasa” teruji kebenarannya. 

3. Tidak hanya secara parsial, manajemen 

sarana prasarana secara simultan 

berpengaruh    signifikan  terhadap 

kinerja   guru, dilihat dari nilai Fhitung 

yang dihasilkan sebesar 12,582 dengan 

tingkat signifikan kurang dari 5% yaitu 

0,000. Dengan demikian, hipotesis ke-3 

“Ada pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan manajemen sarana prasarana 

terhadap kinerja guru di SMK Angkasa” 

teruji kebenarannya. 

 

Saran 

 

1. Seorang pemimpinsebaiknya lebih efektif 

dalam menjalankan kepemimpinannya. 

Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa 

cara, misalnya: Intensitas komunikasi  
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yang efektif di sekolah, menghargai 

keberadaan guru dan bisa menjadi suri 

tauladan yang baik bagi anak buahnya. 

2. Manajemen sarana dan prasarana yang 

baik diharapkan dapat menciptakan 

sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga 

menciptakan kondisi yang menyenangkan 

baik bagi guru maupun bagi murid untuk 

berada di sekolah. 

3. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang 

efektif dengan didukung manajemen 

sarana dan prasarana yang baik akan 

menghasilkan kinerja guru yang baik 
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