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ABSTRAK 

Kuntari, Lilis Nur. 2017.Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Sarana 

Prasarana terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 01 

Ponorogo.SKRIPSI.Fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. HJ.Siti 

Maryam Yusuf, M.Ag 

Kata kunci : kepemimpinan, sarana prasarana dan kinerja guru 

 Kepemimpinan kepala sekolah  merupakan hal yang sangat penting yang 

harus dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu seorang kepala sekolah harus lah 

memperhatikan sarana prasarana yang di perlukan seorang guru sehingga akan 

terbentuknya kinerja guru yang sesuai dengan tujuan.Dimasa sekarang ini masih 

banyak sekolah-sekolah yang kurang terpenuhi sarana prasarana, hal ini membuat 

kinerja guru kurang sesuai. Untuk mengatasi kinerja guru yang kurang baik  

dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan sarana prasarana yang 

memadai, Sehungga banyak guru yang tercapai kinerja guru dengan baik. Jadi 

diharapkan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang sesuai dan sarana prasarana 

akan meingkatan kinerja guru. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh antara kepemimpina 

kepala sekolah dengan kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017. (2) pengaruh sarana dan prasarana  dengan kinerja guru di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. (3) pengaruh yang signifikan 

antara kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran  2016/2017.Metode yang digunakan 

adalah penelitian kuntitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

angket/kuisioner.Pada uji validitas menggunakan rumus product moment dan uji 

reabilitas menggunakan rumus spearmen brown.Sedangkan pada tahap analisis data 

menggunaka rumus analisis regresi linier berdanda.Dalam penelitian ini populasi 

berjumlah 25 guru dan semua dijadikan sebagai sempel. 

 Dari hasil analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa 1) kepemimpinan 

kepala sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah kategori cukup sebesar 

0,065%, artinya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru 

MA Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain. 2) 

sarana prasarana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah kategori cukup dengan 

prosentase sebesar 0,035%, artinya sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja 

guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  

lain. 3) terdapat pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana 

terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo . Kemudian diperoleh  

koefisien determinasi sebesar 0,065%, artinya kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana  berpengaruh terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  lain. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang masalah 

Kepala sekolah berperan penting dalam pendidikan kepala sekolah 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas praktik pengajaran dan 

perencanaan belajar peserta didik di sekolah.
1
Istilah kepala sekolah sering kali 

disebut sebagai kepala madrasah atau pun ketua dalam sekolahan.
2
 

Untuk itu kepala sekolah sebagai pemimpin yang membawa kemajuan 

sebuah lembaga pendidikan yang dipimpinnya, sebagaimana suatu lembaga 

pendidikan tidak hanya seorang administrasi yang mengelola lembaga 

pendidikan tetapi juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan 

sebuah visi terkait dengan lembaga pendidikan.
3
Oleh karena itu kepala 

sekoalah menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan.Kepemimpinan 

adalah seseorang yang mengelola dan berorientasi dalam memajukan sekolah 

guna untuk mencapai visi dan melaksanakan misi yang sesui dengan tujuan.
4
 

Untuk mencapai kemajuan pendidikan kepala sekolah tidak dapat bekerja 

sendiri tanpa adanya kerja sama dari tenaga pendidik (Guru) dan para staf 

                                                           
1
  Euis karwati & donni juni priansa,kinerja dan profesionalisme kepala sekolah(Alfabeta, 

2013), 162 
2
 Mujamil qomar,manajemen pendidikan islam strategi baru pengelolaan lembaga 

pendidikan islam( erlangga), 285-286 
3
 Abdul wahab & umiarso,kepemimpinan pendidikan dan kecerdasan spiritual (Jogjakarta: 

AR-RUZZ MEDIA, 2011), 114 
4
 Euis karwati & donni juni priansa,kinerja dan profesionalisme kepala sekolah(Alfabeta, 

2013), 163 
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pendidikan. Selain kepala sekolah seorang guru juga memiliki peran penting 

untuk memajukan suatu lembaga pendidikan. 

Dalam UU RI No.14 Tahun 2005 pada Bab I Pasal I guru adalah pendidik 

professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
5
 

Rendahnya kinerja guru sepertiyeng dikemukakan oleh ketua pengurus 

besar PGRI Kota Jakarta, Unifah Rosidi, peningkatan kinerja yang diharapkan 

dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti perubahan pola kerja, motivasi 

kerja, pembelajaran dinilai kurang memuasakan terlihat guru-guru yang sudah 

lolos sertifikasi sudah mulai enggan mengikuti seminar atau pelatihan 

untukpeningkatan kualitas diri.
6
 

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
7
Kinerja guru pada dasarnya 

merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam 

melakukan tugas sebagai tenaga pendidik.Berbagai upaya dan strategi harus 

                                                           
5
 Direktoral Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI Tahun 2006, UU dan 

peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan (Jakarta:Departemen agama RI, 2006), 83 
6
http://nasional.kompas, kinerja guru rendah.com/read/2009/10/7/02424962/twitter.com, Di 

akses Tanggal 1 Agustus 2017. 
7
Adb. Wahab dan umiarso,kepemimpinan pendidikan dan kecerdasan spiritual(Jakarta:Ar-

Ruzz Media, 2011), 119 

http://nasional.kompas/
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dilakukan agar kinerja guru terus meningkat sesuai dengan tujuan 

pendidikan.
8
 

Adanya Faktor-faktor  yang mempengaruhi kinerja guru adalah 

kompensasi, sarana prasarana, lingkungan kerja, kepemimpinan dan 

karakteristik individu.
9
Sarana prasarana adalah semua benda bergerak dan 

tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan 

belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10

 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawab 

sekolah seperti halnya yang terdapat dalam Undang-undang Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1:“Setiap satuan pendidikan formal 

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan 

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, 

kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik”.11
 

 Sarana pendidikan meliputi semua perangkat, peralatan, bahan ajar yang 

secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan prasarana 

pendidikan adalah suatu alat penunjang dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di sekolah misalnya: ruang, perpustakaan, laboraturium, UKS, 

lapangan dan lain-lain. 

                                                           
8
 Jasmani Asf dan Syaiful Mustofa, supervis pendidikan ( Teori Baru dalam Peningkatan 

KInerja pengawas Sekolah dan Guru), 154-155 
9
 Barwani dan mohammad Arifin,instrument pembinaan peningkatan dan penilaian kinerja 

guru professional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 44-54 
10

 Rohianat, manajemen Sekolah(Bandung:refika aditama,2010), 26 
11

Undang-undang Republik Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 30 
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 Dengan demikian sarana dan prasarana pendidikan harus ditingkatkan 

untuk meningkatkan kinerja guru agar sesuai dengan perundang-undang yang 

berlaku. 

 Banyak sekolah-sekolah yang kurang terpenuhi sarana prasarana, hal ini 

membuat kinerja guru kurang sesuai. Untuk mengatasi kinerja guru yang 

kurang baik  dibutuhkan kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan sarana 

prasarana yang memadai, sehingga banyak guru yang tercapai kinerja guru 

dengan baik.
12

 Jadi diharapkan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang 

sesuai dan sarana prasarana akan meingkatan kinerja guru. 

MA muhammadiyah 1 ponorogo adalah sekolah suwasta yang terletak 

di Jalan Stadion Timur No. 20, Taman Arum, Ponorogo, ronowijayan, siman, 

kabupaten Ponorogo.Di lembaga formal terdapat 25 orang tenaga pendidik 

yang mengajar dan mayoritas tenaga pendidik adalah guru 

honorer.Berdasarkan pengamatan peneliti guru-guru di sekolahan tersebut 

kurang memanfaatkan sarana dan terlihat di MA tersebut prasarananya kurang 

terpenuhi. 

Berangkat dari permasalahan diatas ketika kinerja guru kurang 

memuaskan maka akan menghasilkan kinerja guru yang kurangbaik  jugadan 

begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan di MA 

                                                           
12

http://nasional.kompas,kinerja guru rendah.com/read/2009/10/7/02424962/twitter.com, Di akses 

Tanggal 1 Agustus 2017. 

http://nasional.kompas/
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Muhammadiyah 1 Ponorogo banyak guruyang datang terlambat dan sering 

meninggalkan sekolah sebelum jam kerja selesai. 

Dengan latar belakang masalah diatas peneliti ingin mengambil sebuah 

judul “ PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN 

SARANA PRASARANA TERHADAP KINERJA GURU MA 

MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO TAHUN AJARAN 2016/2017. 

B. Batasan masalah 

Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti, maka 

peneliti membatasi pada permasalahan kepemimpinan kepala sekolah, sarana 

dan prasarana dan kinerja guru. 

 

C. Rumusan masalah 

Berangkat dari permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh antara kepemimpina kepala sekolah dengan kinerja guru 

di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? 

2. Adakah pengaruh antara sarana dan prasarana  dengan kinerja guru di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? 

3. Adakah  pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017? 
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D. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpina kepala sekolah dengan 

kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana  dengan kinerja guru di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran  2016/2017. 

 

E. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

menguatkan teori tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru. 

2. Mamfaat praktis 

a. Bagi sekolah 

Sebagai sumbangan pengetahuan untuk kepemimpinan kepala sekolah, 

sarana prasarana dan kinerja guru. 
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b. Bagi guru 

Sebagai tambahan pengetahuan tentang kepemimpinan kepala sekolah, 

sarana prasara dan kinerja guru. 

c. Bagi peneliti 

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam berfikir dan 

sebagai tambahan pengetahuan untuk menjawab dalam menerapkan 

teori-teori yang telah didapatkan untuk menjawap permasalahan yang 

actual, memecahkan permasalahan yang dihadapi khususnya terkait 

kepemimpinan kepala sekolah, sarana prasaran dan kinerjaguru. 

F. Sistematika pembahasan 

Sistematika penyusunan lapora hasil penelitian kuantitatif ini nantinya akan 

dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu awal, inti, dan akhir. Untuk 

memudahkan dalam penulisan, maka pembahasan penelitian penulis 

kelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri sub-sub yang 

berkaitan. 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah landasan teori kepemimpinan, sarana prasarana dan 

kinerja guru, telaah hasil penelitian terdahulu serta kerangka berfikir dan 

pengajuan hipotesis. 



10 

 

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi, sampel dan responden, instrument pengumpulan data, 

teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab keempat, berisi temuan dan hasil penelitin yang meliputi 

gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis data (pengujian 

hipotesis) serta pembahasan dan interpretasi. 

Bab kelima, merupakan penutup dari laporan penelitian yang berisi 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

KERANGKA BERFIKIR DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Landasan teori 

1. Kepemimpinan kepala sekolah 

a. Pengertian kepemimpinan kepala sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas dan 

tanggung jawab mengelola sekolah, menghimpun, memanfaatkan, dan 

menggerakan seluruh potensi secara optimal untuk mencapai tujuan 

selain itu kepala sekolah harus memberikan pelayanan yang optimal 

mengenahi kebutuhan guru dan personal lainnya.
13

Kepala terdiri dari 

dua kata kepala dan sekolah, kepala adalah ketua atau pimpinan 

dalam organisasi atau lembaga sedangkan sekolah adalah sebuah 

lembaga tempat peserta didik untuk memperoleh pendidikan formal 

jadi kepala sekolah adalah tenaga fungsional yang diberi tugas untuk 

memimpin sekolah sebagai tempat diselenggarakan proses belajar 

mengajar. Husaini usman menyatakan bahwa kepala sekolah 

manajeryang mengorganisasikan seluruh daya sekolah.
14

 

                                                           
13Idamkholid,”kepemimpinan sekolah dan pondok pesantren,”Edukasi, 4 (Januari-juni, 

2013),75 
14

Doni juni priansa &rismi somad, manajemen supervisi dan kepemimpinan 

kepalasekolah(Bandung:Al-Fabeta, 2014), 49 
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Menurut Euis karwati dan Donni Juni dalam bukunya yang 

berjudul Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah menyatakan 

bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan suatu 

usaha kooperatif untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan.
15

 

Jadi kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu ketua ataupun 

pimpinan yang memimpin suatu lembaga/sekolah  baik itu lembaga 

formal maupun non formal. 

b. Tugas pemimpinan 

Tugas pemimpin dalam pendidikan sebagai berikut: 

a) Mengembangkan visi dan strategi 

Selain menjadi pimpinan atau pemimpin kepala sekolah 

juga harus bisa mengembangkan visi dan strategi dalam 

lembaga/ sekolah. 

b) Memotivasi orang untuk berubah
16

 

c. Gaya kepemimpinan 

a) Gaya kepemimpinan otiriter 

Tipe kepemimpina otoriter biasanya bekerja keras, 

sungguh-sungguh, teliti dan tertib.Ia bekerja menurut 

                                                           
15

 Ibid, 163 
16

 Rohmat, kepemimpinan pendidikan(purwokerto:STAIN Press,2010), 23 
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peraturan yang berlaku serta ketat dan instruksi-

instruksinya harus ditaati.
17

 

Jadi gaya kepemimpina otoriter ini lebih menekan kan 

kepada bawahannya untuk lebih disiplin dan bekerja keras 

biasanya gaya kepemimpinan ini digunakan pada tahun-

tahun lalu yaitu pada pemerintahan absolud . 

b) Gaya kepemimpinan demokratis. 

Pemimpin yang demokratis biasanya selalu berusaha 

menstimulus anggotanya agar bekerja dengan secara 

kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

melakukan tugasnya ia mau menerima dan bahkan 

mengharapkan pendapat dan saran-saran, kritik yang 

membangun dari para anggotanya dan dijadikan 

pertimbangan dalam tindakan-tindakan selanjutnya.
18

 

Pada gaya demokratis ini kepala sekolah cenderung 

orang yang mau mendengarkan dan mengharapkan kesan 

dan pesan pada bawahannya. 

 

 

                                                           
17

Abd. Wahab dan umiarso,kepemimpinan pendidikan dan kecerdasan spiritual(Jogjakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2001), 94 
18

 M. ngalim Purwanto,Administrasi dan Supervisi pendidikan, cet 11(Bandung:Remaja 

Rosdakarya, 2002), 50 
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c) Gaya kepemimpinan Kendali Bebas (Laissez Faire) 

Dalam gaya kepemimpinan ini cenderung pemimpin 

sering memberikan kekuasaan kepada bawahan.
19

 

Pada gaya kepemimpinan ini kepala sekolah cenderung 

memberikan kekuasaannya kepada bawahannya untuk 

memimpin suatu lembaga/ sekolah. 

 

2. Sarana prasarana pendidikan. 

a. Pengertian sarana dan prasarana pendidikan 

Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, 

perabotan, dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses 

pendidikan di sekolah.
20

 

sedangkan prasarana adalah semua perangkat kelengkapan 

dasar yang secara tidaklangsung menunjang pelaksanaan proses 

pendidikan di sekolah.
21

 

Sarana prasarana adalah semua benda bergerak dan tidak 

bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan 

kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak 

                                                           
19

 Jerry H. Makawimbang,kepemimpinan pendidikan yang bermutu(Bandung: alfabeta,2012), 

23 
20

 Barwani dan mohammad Arifin,instrument pembinaan peningkatan dan penilaian kinerja 

guru professional (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 49 
21

Ibid,49-50 
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langsung.
22

Misalnya meja, kursi, papan tulis, buku bacaan, 

perpustakaan, UKS, ruang kepemimpinan, ruang kelas, kantin, 

lapangan tempat parker dan lain-lain. 

Menurut Suryosubroto dalam bukunya yang berjudul  

manajemen pendidikan di sekolah menjelaskan bahwa prasarana 

pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat prabot sekolah. 

prasarana pendidikan ini juga berperanan dalam proses mengajar 

walaupun secara tidak langsung.
23

 

Manajemen sarana prasarana yang baik diharpkan dapat 

menciptakan sekolah yang baik, rapi, indah sehingga menciptakan 

kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun peserta didik di 

lingkungan sekolah. Disamping itu juga diharapkan tersedianya alat-

alat atau fasilitas belajar yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan 

secara baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan dalam proses 

pendidikan ataupun pembelajaran. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah RI  Nomor 19 tahun 2005 

yaitu tentang standar nasional pendidikan (SNP) bahwasanya: 

“Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi 

perabot, peralatan, media pendidikan, buku dan buku sumber lainnya, 

                                                           
22

 Rohianat, manajemen Sekolah(Bandung:refika aditama,2010), 26 
23

 Suryosubroto,manajemen pendidikan disekolah( Jakarta:renika cipta,2004), 114 
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serta perlengkapan yang menunjang prosespembelajaran yang teratur 

dan berkelanjutan”24
 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sarana dan prasarana 

sangatlah penting untuk memunjan kinerja seorang guru dan juga 

meunjang pembelajaran di dalam kelas. 

 

3. Kinerja guru 

a. Pengertian kinerja guru 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 

dalam melakukan tugas dan tangung jawab  serta kemampuan 

untuk mencapai tujuan  dan standar yang telah ditetapkan.
25

 

Kinerja guru adalah seorang guru yang  melaksanakan tugas di 

madrasah/sekolah dan bertanggung jawab atas peserta didik 

dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
26

Kinerja guru 

adalah kemampuan yang ditunjukan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya.
27

 

                                                           
24

Undang-undang Republik Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 178 
25

 Ondi Saondi dan Aris Suherman,etika profesi keguruan,( Bandung:PT Refika Aditama, 

2010), 20 
26

 Supardi,kinerja guru,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 54 
27

Ondi Saondi dan Aris Suherman,etika profesi keguruan,( Bandung:PT Refika Aditama, 

2010), 21 
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Kinerja adalah suatu kemajuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan.
28

 

Sedangkan menurut Supardi dalam bukunya kinerja guru 

menyatakan bahwasanya Kinerja Guru adalah hasil kerja sesorang 

dalam suatu periode tertentu yang dibandingakn dengan beberapa 

kemungkinan misalnya standar target, sarana, atau kreteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu.
29

 

Jadi Kinerja Guru adalah seorang Guru yang memiliki 

tanggung jawab terhadap peserta didik, tanggung jawab tersebut 

tidak hanya pada saat pembelajaran berlangsung tetapi memiliki 

tanggung jawab diluar madrasah/sekolah. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

a) Gaji/kompensasi 

kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 
30

 

Menurut Tjutju dan Suwanto yang dikutip oleh 

Barwani dalam bukunya Kinerja Guru Professional 

                                                           
28

Ondi Saondi dan Aris Suherman,etika profesi keguruan,( Bandung:PT Refika Aditama, 

2010), 21 

 
29

Supardi,kinerja guru,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 47 
30

 Barwani dan Mohammad Arifin,instrument pembinaan peningkatan dan penilaian kinerja 

guru professional,(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012), 45 
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menyatakan bahwa besar kecilnya kompensasi 

menggambarkan tingkat kontribusi karyaan terhadap 

organisasi dan besarkecilnya kompensasi juga 

menggambarkan besar kecilnya tanggung jawab yang diemban 

oleh seorang karyawan dalam suatu organisasi.
31

 

Gaji atau kompensasi berperan penting dalam Kinerja 

Guru karena setiap orang memerluakan kompensasi untuk 

memenuhi kebutuahan hidupnya dikarenakan itu kompensasi 

sangatlah besar perannya untuk menunjang kinerja guru. 

Semakin besar kompensasi yang diberikan semakin besar juga 

kinerja yang di berikan oleh seorang pegawai.
32

 

b) Sarana dan prasarana. 

Sarana prasarana adalah semua benda bergerak dan 

tidak bergerak yang dibutuhkan untuk menunjang 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara 

langsung maupun tidak langsung.
33

 

Sarana dan prasarana sangatlah menunjang pekerjaan 

guru, misalnya saja guru yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasaran yang memadai akan menunjukan kinerjanya yang 

lebih baik dari pada guru yang tidak dilengkapi dengan sarana 

                                                           
31

Ibid, 47 
32

 Ibid, 47 
33

 Rohianat, manajemen Sekolah(Bandung:refika aditama,2010), 26 
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dan prasarana yang memadai. Dan sarana prasaran tersebut 

haruslah sarana prasarana yang modern yang mengikuti 

perkembangan teknologi saat ini misalnya komputer kerja dan 

lain-lain. 

Dengan begitu manajemen sarana dan prasarana 

pendidikan dapat diartikan sebagai segenap proses pendidikan 

untuk mencapai tujuan yang di inginkan. 

c) Lingkungan kerja 

Lingkungan kerja fisik adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar para pekerja dan yang dapat memengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang di bebankan.
34

 

Lingkungan kerja harusnya didisain dengan menciptakan 

lingkungan yang aman dan yaman sehingga guru bisa 

menunjukan kinerjanya sesuai dengan tujuan bersama. 

d) Kepemimpinan 

Menurut E.Mulyasa mendefinisikan Kepemimpinan 

sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang 

diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi.
35

 

Definisi Kepemimpian secara luas meliputi proses 

mempengaruhi dalam mentukan tujuan organisasi, memotivasi 

                                                           
3434

 Barwani dan Mohammad Arifin,instrument pembinaan peningkatan dan penilaian kinerja guru 

professional,(Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2012), 54 
35

 Ibid, 67 
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prilaku pengikut untuk mencapai tujua.Kepemimpinan juga 

memiliki peran yang sangat penting menentukan kinerja guru, 

baik buruknya pegawai selalu dihubungkan  dengan baik 

buruknya suatu pimpinan dalam suatu lembaga.
36

 

e) Karateristik individu 

Karakteristik individu ini terdiri atas pengetahuan 

seorang guru, ketrampilan, motivasi, serta sikap.
37

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya faktor 

karakteristik guru itu sendiri menjadi suatu faktor yang 

menentukan seberapa besar kinerja guru tersebut. Semakin 

terampil seorang pendidik akan semakin besar pula kinerja 

yang di berikan kepada lembaga/ sekolah. 

c. Penilaian kinerja guru 

Penilaian kinerja guru adalah meningkatkan kinerja guru 

melalui pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus-

menerus dan berkesinambungan.Pembinaan dan pengawasan 

tersebut dapat dilakukan oleh semua guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sehingga diperoleh guru profesional sebagai basis 

peningkatankualitas pendidikan.
38

 

                                                           
36

 Ibid, 67 
37

 Supardi, kinerja guru(jakarta: Raja grafindo persada,2013), 50 
38

 Mulyasa,uji kompetensi dan penilaian kinerja guru( Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013), 

90 
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Penilaian mempunyai banyak manfaat karena dapat digunakan 

sebagai alat dalam pengambilan keputusan.sebagai berikut: 

 

a) Penyesuaian-penyesuaian kompetensi 

b) Perbaikan kinerja 

c) Kebutuhan latihan dan pengembangan. 

d) Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi dan 

perencanaan tenaga kerja. 

e) Untuk kepentingan penelitian kepegawaian.
39

 

Jadi dengan diadakan penilaian kinerja guru tersebut memudahkan 

pimpinan atau kepala madrasah dapat dipakai dalam mengelola 

kinerja pegawai/ guru dan dapat menentukan tujuan yang akan di 

capai. 

d. Tujuan penilaian kinerja guru 

Penilaian kinerja guru bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang kinerja guru di masalalu dan memprediksi kinerja guru di 

masa depan. Menurut Syafarudin Alwi tujuan kinerja guru bersifat 

evaluation.
40

 

                                                           
39

 Jasmani Asf & Syaiful mustofa,supervise pendidikan:trobosan baru dalam kinerja 

peningkatan kinerja pegawai sekolahdan guru(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 161 
40

Barwani & mohammad arifin,kinerja guru professional( Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 

39. 
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Jadi tujuan dari penilaian kinerja guru itu sendiri adalah 

mengevaluasi kinerja guru dengan mengadakan evaluasi guru 

menjadi lebih mengetahui seberapa besar kinerjanya di sekolah/ 

madrasah. 

4. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana dengan 

kinerja guru 

Kepemimpinan merupakan peran yang sangat penting dalam 

menentukan kinerja pegawai menurut Handoko dalam kenyataan 

pemimpin dapat memengaruhi moral dan kepuasan kerja, keamanan, 

kualitas hidup kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi, 

oleh karena itu kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja 

guru.
41

Perilaku kepemimpinan kepala sekolah merupakan inti dari 

berbagai kondisi disekolah.Artinya baik buruknya kondisi disekolah 

lebih banyak ditentukan oleh perilaku kepemimpinan kepala sekolah, 

termasuk terbentuknya kinerja guru di sekolah.
42

Selain kepemimpinan 

sarana prasarana pun mempengaruhi kinerja guru. Guru yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai akan 

menunjukan kinerjanya yang lebih baik.
43

 

 

                                                           
41

 Barwani & mohammad arifin,kinerja guru professional( Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 

75 
42

 Jasmani Asf & syaiful mustofa,supervise pendidikan: trobosan baru dalamkinerja 

peningkatan kinerja pengawas sekolah dan guru(Jpgjakarta:Ar-Ruzz Media, 2013), 165. 
43

Barwani & mohammad arifin,kinerja guru professional( Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2012), 

53 
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B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada relevensinya 

dengan penelitian ini. Adapun hasil temuan penelitian terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

1. Ahmad Nawawi ( 243982013) tahun 2003 Sekripsi dengan judul  

Study Tentang Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan 

Kedisiplinan Mengajar Guru di MTs karangmojo 1 Magetan Tahun 

Pelajaran 2002/2003. Hasil penelitian: Berdasarkan Penyebaran 

Angket kepada 35 orang responden tentang kepemimpinan kepala 

sekolah MTsN Karangmojo I, diketahui bahwasanya kepemimpinan 

kepala sekolah MTsN Karangmojo I cenderung demokratis terbukti 

dari 35 responden, 27 orang diantaranya menyatakan bahwasanya 

cenderung demokratis, 3 orang berpendapat bahwa kepala sekolah 

mereka bergaya otoriter, dan 5 sisanya berpendapat gaya 

kepemimpinan kepala sekolah cenderung Laissez Faire. 

2. Siti Masrokah (210312101) tahun 2016 Sekripsi dengan judul 

manajemen sarana dan prasarana pembelajaran fiqih ibadah amaliyah 

di MA Wali Songo Putri ngabar Ponorogo tahun ajaran 2015/2016. 

hasil penelitian: pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik 
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Milles dan Huberman yakni meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

3. Rina susanti (243052157) Tahun 2009 Sekripsi dengan judul Studi 

korelasi Kinerja Guru PAI Terhadap Prestasi belajar PAI siswa-siswi 

Kelas X SMAN 1 Ngrayun Tahun Ajaran 2008/2009. Hasil 

penelitian:Menggunakan metode kuantitatif teknik pengumpulan data 

menggunakan angket dan dokumentasi. Dalam menganalisis data 

menggunakan rumus “korelasional kontingensi” berdasarkan hasil 

analisis tersebut dapat disimpulkan bahwasanya: (1) Kinerja guru PAI 

SMAN 1 Ngrayun termasuk dalam kategori cukup, (2) Prestasi 

belajar PAI siswa-siswi kelas X SMAN 1 Ngrayun dalam kategori 

tinggi, (3) Ada korelasi positif yang signifikan antara guru PAI 

dengan prestasi belajar siswa-siswi kelas X SMAN 1 Ngrayun. 

Dari telaah terdahulu penulis menjelaskan perbedaan dan 

persamaan skripsi terdahulu yang pertama skripsi Ahmad Nawawi ( 

243982013) tahun 2003 dengan judul  Study Tentang Hubungan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan Kedisiplinan Mengajar Guru 

di MTs karangmojo 1 Magetan Tahun Pelajaran 2002/2003 pada 

skripsi ini sama-sama menjelaskan tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dan perbedaannya dalam skripsi Ahmad Nawawi mengaitkan 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kedisiplinan guru saat 

mengajar. 
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Yang ke dua skripsi Siti Masrokah (210312101) tahun 2016 

dengan judul manajemen sarana dan prasarana pembelajaran fiqih 

ibadah amaliyah di MA Wali Songo Putri ngabar Ponorogo tahun 

ajaran 2015/2016 pada skiripsi ini perbedaannya adalah penulis 

skripsi Siti Masrokah menjelaskan tentang sarana prasara pada mata 

pelajaran fiqih tetapi pada skripsi ini membahas tentang sarana 

prasarana yang menunjang kinerja seorang guru sehingga bisa 

memaksimalkan kinerjannya.  

Selanjutnya skripsi Rina susanti (243052157) Tahun 2009 

dengan judul Studi korelasi Kinerja Guru PAI Terhadap Prestasi 

belajar PAI siswa-siswi Kelas X SMAN 1 Ngrayun Tahun Ajaran 

2008/2009 pada skripsi Rina Susanti membahas tentang kinerja 

seorang guru dalam meningkatkan prestasi mengajar pada guru mata 

pelajaran PAI sedangkan penilis membahas tentang bagai mana 

kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 ponorogoadakah pengaruh 

antara kepemimpinan kepala sekoalh dansarana prasarana terhadap 

kinerja guru. 

 

C. Kerangka Berfikir 

 Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, maka dapat diajukan kerangka 

berpikir penelitian sebagai berikut: 
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Variabel Independen (X1): kepemimpinan kepala sekolah 

           (X2): sarana prasarana 

Variabel Dependen    (Y)  : kinerja guru 

1. Jika kepemimpinan kepala sekolah baik maka kinerja guru baik. 

2. Jika sarana prasarana tidak baik maka kinerja guru tidak baik. 

 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di 

nyatakan dalam bentuk kalimat pertannyaan.
44

Dikatakan jawaban sementara, 

karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori-teori yang relevan, 

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data.Jadi hipotesis juga dapat diartikan sebagai jawaban teoritis 

terhadap rumusan penelitian, belum dikatakan sebagai jawaban yang empirik 

dengan data yang sesuai dengan fakta dilapangan. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, hipotesis statistik pada penelitian 

ini adalah: 

1. Hipotesis Nihil (H0) 

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

                                                           
44

 Sugiono,metorologi penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta,2015), 96 
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2. Hipotesis Alternatif (Ha) 

Ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Metode penelitian diartikan sebagai cara untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuntitatif adalah:  penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada populasi dan simple tertentu pengambilan 

sempel di lakun secara random, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data menggunaka statistika dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
45

 Untuk menganalisis data yang sudah 

terkumpul menggunakan analisis regresi yaitu suatu model statistikan yang 

mempelajari pola hubungan yang logis antar variable.Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan satu variable dependen dan dua variable 

independen.Variable dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variable independen yaitu variable yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya.
46

 Variable independen yaitu: 

a. Kepemimpinan (x
1
) 

b. Sarana prasarana (x
2
) 

                                                           
45

Ibid, 14 
46

Sugiono,metorologi penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta,2015), 61  
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2. Variable dependen yaitu variable yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat.
47

 Dalam penelitian ini variable dependen adalah kinerja guru 

(Y). Dengan demikian, rancangan penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

Keterangan 

X1 : Kepemimpinan 

X2 : Sarana prasarana 

Y   : Kinerja guru 

 

B. Populasi dan sempel 

1. Populasi 

Populasi adalah  wilayah generasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulan.
48

 Populasi bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain.
49

 

                                                           
47

 Ibid. 61 
48

 Sugiono,metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta, 2015), 117 
49

 Ibid. 117 

X1 

Y 

X2 



30 

 

Sedangkan yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah semua 

guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo yang berjumlah 25 orang. 

 

2. Sempel 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut.
50

  Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat di berlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel 

yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).
51

Dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Sampel ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, 

kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil..
52

 

 

 

 

                                                           
50

 Sugiono,metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta, 2015), 118 
51

 Ibid. 118 
52

 Sugiono,metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta, 2015). 125 
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C. Intrumen pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang 

digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya.
53

 Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data tentang kepemimpinan kepala sekolah di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo. 

2. Data tentang sarana prasarana di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

3. Data tentang kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Adapun instrument pengumpulan data dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada table dibawh ini: 

Tabel 3.1 

 Kisi-kisi angket penelitian 

Variable Sub Variabel Indikator subjek Teknik No. 

Angke

t 

Kepenimpinan - Demokratis - Mau 

mendenga

rkan 

saran dan 

kritik dari 

para 

anggotan

ya. 

Guru Angket 1, 2, 

3, 4, 

5, 6, 

7. 8. 

9. 10, 

11, 

12, 

14, 16 

- Otoriter - Bekerja 

keras 

- Teliti 

- Tertib 

Guru Angket 13, 

15, 17 

- Kendali - Pemimpin Guru Angket 8, 18 

                                                           
53

Sugiono,metodologi penelitian pendidikan kuantitatif kualitatif R & 

D,(Bandung:Alfabeta,2006)124-125 



32 

 

Bebas 

(Laissez 

Faire) 

hanya 

menunjuk

an 

kebijakan 

dan 

tujuan 

umum 

Sarana 

prasarana 

Sarana prasarana 

pendidikan 

- media 

pendidika

n 

Guru Angket 1, 8, 

14, 20 

- Alat 

pembelaja

ran 

Guru Angket 8, 9, 

13, 15 

- Lahan Guru Angket 3, 4, 

10, 

11, 

12, 18 

- Ruang Guru Angket 2, 5, 

6, 7, 

16, 

17, 19 

Kinerja guru  - Membuat 

perencana

an dan 

persiapan 

dalam 

mengajar 

Guru Angket 1, 2, 

8, 9 

- Menguasa

i materi 

Guru Angket 5, 6, 

13 

- Penguasa

an 

metode 

dan 

strategi 

mengajar 

Guru Angket 12, 20 

- Pemberia

n tugas 

kepada 

siswa 

Guru Angket 4, 15, 

18 

- Kemamp

uan 

pengelola

an kelas 

Guru Angket 7, 10, 

11, 

16, 

17, 19 

- Kemamp

uan 

penilaian 

Guru Angket 3, 14 
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dan 

evaluasi 

 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti 

untuk menggumpulkan data.
54

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian 

ini, penulis menggunakan teknik: 

1) Angket/Kuesioner  

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pernyataan 

mengenahi suatu masalah atau bidang yang akan di teliti.
55

 Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertannyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya.
56

Pengumpulan data menggunakan angket 

yang mengacu atau berpedoman pada skala Likert. Skala Likert adalah 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian. Dengan Skala Likert, maka variabel 

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

                                                           
54

Andhita Dessy Wulandari,penelitin pendidikan:  suatu pendekatan praktik dengan 

menggunakan spss (ponorogo: stain Po Press, 2012), 64 
55

Cholid narbuko dan abu achmadi,metodologi Penelitian,cet 13(Jakarta:Bumi Aksara,2013), 

76 
56

 Sugiono,metode penelitian pendidikan pendekatan kualitatif kuantitatif dan 

R&D(Bandung:Alfabeta, 2015). 199 



34 

 

indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.
57

 

Pernyataan atau pertanyaan ini akan disebarkan kepada responden 

yaitu guru di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Setiap jawaban 

dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang 

diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut 

Table 3.2 

Skor pernyataan angket 

Jawaban 

Skor 

Jawaban 

Selalu SL 4 

Sering S 3 

Kadang-kadang KK 2 

Tidak pernah TP 1 

 

2) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenahi hal-hal atau variable yang 

berupa catatan, traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya.
58

 Metode ini digunakan untuk mencari 

informasi terkait  Sejarah berdirinya sekolah, Visi, Misi,  tujuan, keadaan 

                                                           
57

Ibid,134-135. 
58

 Suharsimi arikunto,prosedur penelitian suatu pendekatan praktik(Jakarta:Renika 

Cipta,2013) cet 15, hal 274. 



35 

 

guru, identitas sekolah, struktur organisasi dan data-data lain yang 

dibutuhkan di MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. 

 

E. Teknis analisis data 

Analisis data adalah upaya mengelola data menjadi informasi, sehingga 

karakteristik dari data tersebut dapat difahami dan bermanfaat untuk 

menjawab maslah terkait dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian teknis 

analisis data merupakan diartikan sebagai cara menganalisis data sehingga 

sifat datanya mudah difahami.
59

 

1. Tahap pra penelitian 

a. Uji validitas 

Rumus yang digunakan untuk mengukur instrumen tes dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi product moment. Dengan 

rumus: 

 

Rxy = 
�∑ − ∑   ∑   (�∑ 2−(∑ )2)(�∑ 2−(∑ )2)

 

Keterangan: 

Rxy  : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N  : jumlah responden 

∑X  : jumlah seluruh nilai X 

∑Y  : jumlah seluruh nilai Y 

                                                           
59

 



36 

 

∑XY  : jumlah hasil perkalian antara nilai X dan Y.
60

 

 

Pada tahap uji validitas peneliti mangambil sempel sebanyak 

20 guru.Dalam menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat 

bebas (db) = n-2. Responden yang dilibatkan ialah 20 orang jadi db = 

20-2= 18 dan α= 5 % diperoleh nilai tabel koefisien korelasi 0.444. 

Dari hasil perhitungan validitas item instrument terhadap 18  

item soal variabel kepemimpinan kepala sekolah terdapat 16 soal valid 

yaitu item nomer: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Adapun 

untuk mengetahui skor jawaban angket uji validitas variasi mengajar 

guru dapat dilihat di lampiran 10. 

Untuk variable sarana prasarana, dari 20 item soal yang 

dinyatakan valid terdapat 15  item soalyaitu nomor: 

1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20. Kemudian untuk 

mengetahui skor jawaban angket uji validitas lingkungan keluarga 

dapat dilihat di lampiran 11.  

Untuk variable kinerja guru dari 20 item soal yang dinyatakan 

valid terdapat 17 item soal yaitu nomor: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,18,20. Untuk mengetahui skor 
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 Retno Widyaningrum, Statistika Edisi Refisi, (Yogyakarta: Pustaka Felicha, 2014), cet.III, 
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jawaban angket uji validitas minat belajar siswa dapat dilihat di 

lampiran 12. 

Kemudian hasil perhitungan validitas-validitas item instrument 

di atas dapat disimpulkan kedalam tabel rekapitulasi dibawah ini: 

=  
NXY −  X  Y   NX2 −  X 2  NY2 −  Y 2  

 = 
20×15319− 540 (548)  20x15060−(540)2  20x15702−(548)2  

 = 
306380 −295920  301200 −291600  314040−300304    

  =
10460  9600  13736   

 = 
10460 131865600

 

=  
10460

11483 .2747
  

= 0,91088992 

 � = 0.91088992 > �� � = 0.444 � � � � � = � ��  

Dengan menggunakan langkah dan cara yang sama, maka akan diperoleh angka 

validitas sebagai berikut:  
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Table 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal  kepemimpinan kepala sekolah 

No. 

soal 

Rhitung Rkritis Keterangan 

1 0.591308 0.444 VALID 

2 0.706202 0.444 VALID 

3 0.739286 0.444 VALID 

4 0.699257 0.444 VALID 

5 0.530072 0.444 VALID 

6 0.68404 0.444 VALID 

7 0.468008 0.444 VALID 

8 0.47814 0.444 VALID 

9 0.770349 0.444 VALID 

10 0.641231 0.444 VALID 

11 0.742338 0.444 VALID 

12 0.691998 0.444 VALID 

13 0.475645 0.444 VALID 

14 0.573052 0.444 VALID 

15 0.686457 0.444 VALID 

16 0.769461 0.444 VALID 

17 -0.11849 0.444 TIDAK VALID 

18 0.375412 0.444 TIDAK VALID 

 

Rxy= 
NXY − X (Y)  NX2− X 2  NY2− Y 2   

=
20x12905− 515 (489)  20x13539−(515)2  20×12443−(489)2 = 

258100 −251835  270780 −265225   248860−239121  
=

6265  5555  9739   

= 
6262 54100145

=  
6262

7,355.2800
= 0,851361199 
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� = 0.851361199 > �� � = 0.444� � � � � = � ��  

 

Dengan menggunakan langkah dan cara yang sama, maka akan diperoleh 

angka validitassebagai berikut: 

Tabel 3.4 

 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal  sarana prasarana 

No. soal Rhitung Rkritis Keterangan  

1 0.519124123 0.444 VALID 

2 0.051511969 0.444 TIDAK VALID 

3 0.581988425 0.444 VALID 

4 0.709054891 0.444 VALID 

5 0.558527308 0.444 VALID 

6 0.647018294 0.444 TIDAK VALID 

7 -0.44313295 0.444 TIDAK VALID 

8 -0.17915723 0.444 TIDAK VALID 

9 0.414116772 0.444 TIDAK VALID 

10 0.707150072 0.444 VALID 

11 0.670278938 0.444 VALID 

12 0.636723452 0.444 VALID 

13 0.590019163 0.444 VALID 

14 0.58170221 0.444 VALID 

15 0.590652306 0.444 VALID 

16 0.617486465 0.444 VALID 

17 -0.01639053 0.444 TIDAK VALID 

18 0.464946659 0.444 VALID 

19 0.524002096 0.444 VALID 

20 0.687246026 0.444 VALID 

 

 Rxy= 
NXY − X (Y)  NX2− X 2  NY2− Y 2   
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= 
20x19935− 619 (626)  20x19767−(619)2  20x20206−(626)2  

= 
398700−387494  395340−383161   404120 −391876    

=
11206  12179  12244     

= 
11206 149119676

    

=  
11206

12211 .45675
    

= 0,917662833 

� = 0.917662833 > �� � = 0.444  � � � � � = � ��  

Dengan menggunakan langkah dan cara yang sama, maka akan diperoleh 

angka validitas sebagai berikut: 

 

Table 3.5 

Rekapitulasi Uji Validitas Item Soal  Kinerja Guru 

No. soal Rhitung Rkritis Keterangan  

1 0.567833 0.444 VALID 

2 0.791029 0.444 VALID 

3 0.70145 0.444 VALID 

4 0.582057 0.444 VALID 

5 0.53946 0.444 VALID 

6 0.485181 0.444 VALID 

7 0.787268 0.444 VALID 

8 0.65846 0.444 VALID 
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9 0.480659 0.444 VALID 

10 0.39748 0.444 TIDAK VALID 

11 0.556456 0.444 VALID 

12 0.774545 0.444 VALID 

13 0.854424 0.444 VALID 

14 0.703574 0.444 VALID 

15 0.049307 0.444 TIDAK VALID 

16 0.70785 0.444 VALID 

17 0.753596 0.444 VALID 

18 0.453751 0.444 VALID 

19 0.428219 0.444 TIDAK  VALID 

20 0.665776 0.444 VALID 

 

b. Uji reabilitas 

Untuk menguji reliabilitas instrument, dalam penelitian ini dilakukan 

secara internal consistency, dengan cara mencobakan instrument 

sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas 

instrumen.
61

 

Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrument ini adalah teknik belah dua (split Half) yang dianalisis 

dengan rumus Spearman Brown di bawahini: 

�� =
2. �

1 + �  

Keterangan:  

r i=  reliabilitas internal seluruh instrument 
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rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan 

kedua 

 Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk 

keperluan itu, maka butir-butir instrument dibelah menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok instrument ganjil dan kelompok genap, 

selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun sendiri, dan skor 

butirnya ditambahkan sehingga menghasilkan skor total, selanjutnya 

skor total antara kelompok ganjl dan genap kemudian  di cari 

korelasinya.
62

 

a. Perhitungan uji reabilitas instrument kepemimpinan kepala sekolah 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokan item soal menjadi dua bagian yaitu 

item ganjil dan item genap. Dapat dilihat pada 

lampiran 10. 

Langkah 2: mencari koefisien dengan rumus product Moment 

antara belahan ( skor ganjil) dan belahan genap (skor 

genap) 

Dari table penolong pada lampiran 10 dapat diketahui: 

∑ X  = 540 ∑ X2
=15060 ∑ XY = 15319 
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∑Y=548 ∑ Y2
 = 15702  

=  
NXY −  X  Y   NX2 −  X 2  NY2 −  Y 2  

 = 
20×15319− 540 (548)  20x15060−(540)2  20x15702−(548)2  

 = 
306380 −295920  301200 −291600  314040−300304    

  =
10460  9600  13736   

 = 
10460 131865600

 

=  
10460

11483 .2747
  

= 0,91088992 

Langkah 3: Perhitungan tes reliabilitas dengan rumus Spearman 

Brown sebagai berikut: 

ri=  

2.�
1+�  

= 

2 x0,91088992

1 + 0,91088992
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= 

1,821777984

1,91088992
 

= 0,9533672 

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel kepemimpinan kepala 

sekolah sebesar 0,9533672, kemudian dikonsultasikan dengan “r” 

tabel pada taraf signifikan 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung 

> dari “r” tabel yaitu 0,9533672> 0,444, maka instrument tersebut 

dapat dikatakan reliabel. Hasil perhitungan tersebut di atas dapat 

dilihat pada lampiran 10. 

b. Perhitungan uji reabilitas instrument sarana prasarana 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokan item soal menjadi dua bagian yaitu 

item ganjil dan item genap. Dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

Langkah 2: mencari koefisien dengan rumus product Moment 

antara belahan ( skor ganjil) dan belahan genap (skor 

genap) 
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Dari table penolong pada lampiran 11 dapat diketahui:  

∑ X = 515 ∑ X2
=13539 ∑ XY=12905 

    ∑ Y=489 ∑Y
2
 =12443  

 Rxy= 
NXY − X (Y)  NX2− X 2  NY2− Y 2   

=
20x12905− 515 (489)  20x13539−(515)2  20×12443−(489)2 = 

258100 −251835  270780 −265225   248860 −239121   
=

6265  5555  9739   

= 
6262 54100145

  =  
6262

7,355.2800
 

= 0,851361199 

Langkah 3: Perhitungan tes reliabilitas dengan rumus Spearman 

Brown sebagai nerikut: 

r = 0,851361199 

ri=  

2.�
1+�  
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= 

2 x0,851361199

1 + 0,851361199
 

= 

1,702722398

1,851361199
 

= 0,9197137754 

Dari hasil perhitungan reliabilitas variabel sarana prasarana  sebesar 

0,9197137754 , kemudian dikonsultasikan dengan “r” tabel pada taraf 

signifikan 5% adalah sebesar 0,444. Karena “r” hitung > dari “r” tabel 

yaitu 0,9197137754> 0,444, maka instrument tersebut dapat dikatakan 

reliabel. Hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat pada lampiran 

11. 

c. Perhitungan uji reabilitas instrument kinerja guru. 

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas instrument dapat dilihat pada 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Langkah 1 : Mengelompokan item soal menjadi dua bagian yaitu 

item ganjil dan item genap. Dapat dilihat pada 

lampiran 122. 

Langkah 2: mencari koefisien dengan rumus product Moment 

antara belahan ( skor ganjil) dan belahan genap (skor 

genap) 

Dari table penolong pada lampiran 12 dapat diketahui:  
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∑ X = 619 ∑ X2
 = 19767 ∑ XY = 19935 

∑ Y  = 626 ∑ Y2
 = 20206  

 Rxy= 
NXY − X (Y)  NX2− X 2  NY2− Y 2   

= 
20x19935− 619 (626)  20x19767−(619)2  20x20206−(626)2  

= 
398700−387494  395340−383161   404120 −391876   

  

=
11206  12179  12244     

= 
11206 149119676

    

=  
11206

12211 .45675
    

= 0,917662833 

Langkah 3: Perhitungan tes reliabilitas dengan rumus Spearman 

Brown sebagai nerikut: 

r  = 0,917662833 

ri=  

2.�
1+�  
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= 

2 x0,917662833

1 +0,917662833
 

= 

1,835325666

1,817662833
= 0,957063793 

Sedangkan dari hasilperhitung`an reabilitas kinerja guru sebesar 

0,957063793 ,kemudian dikonsultasikan dengan “r” table pada taraf 

signifikan 5% sebesar 0,444.  Karena “r” hitung > dari “r” table yaitu 

0,957063793 > 0,444, maka instrument tersebut dikatakan 

reliabel.Hasil perhitungan tersebut di atas dapat dilihat pada lampiran 

12. 

 

2. Tahap analisis hasil penelitian 

 Dalam penelitian kunatitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang telah diujikan.
63

 

Langkah-langkahuntuk menganalisis hasil penelitian adalah: 

a. Uji Normalitas 

Ujinormalitas yang paling sederhana adalah membuat 

grafik distribusi frekuensi data. Mengingat kesederhanaan 
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tersebuut, maka pengujian normalitas data sangat tergantung 

pada kemampuandalam mencermati plotting data. Jika jumlah 

data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak 

normal sempurna), maka kesimpulan  yang ditarik kemungkinan 

salah. Dalampenelitianini, peneliti  menggunakanrumusUji 

Kolmogorov-Smirnov, pengujian ini menggunakan bantuan 

SPSS.  

 

3. Teknik analisa data variabel x1,x2, dan y 

a. Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 1 dan 2 menggunakan rumus analisis regresi linier sederhana 

dan linier berganda. Hubungan antara satu variable terikat dengan 

satu variable bebas dapat dikatakan linier jika dapat dinyatakan 

dalam:
64

 

y = β0+β1x+€  (model untuk populasi) 

ˆy= b0 + b1�  (model untuk sampel) 

1) Nilaib0, b1, dapatdicari dengan rumus: 

    b1=  
 ∑ X1Y��=1  −�      X1

2��=1
 −�  2  

0 =  −b1   
                                                           

64
AndhitaDessyWulansari, PenelitianPendidikan: 

SuatuPendekatanPraktikdenganMenggunakan SPSS, 123. 
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2) Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan menggunakan 

rumus di atas, kemudian membuat table Anova(Analysis of 

Variance).
65 

Tabel 3.6 

Anova (Analysis of Variance) 

Variation 

Source 

(df) Sum of Squre (SS) Mean Square 

(MS) 

Regressio

n 

1 SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0∑  +  b1∑ 1 y + y ) - 
(∑ y)2�  

MS Regression 

(MSR) 

 

  MSR =  
 

Error n – 2 SS Error (SSE) 

SSE = ∑ 1
2 – b0∑  + b1∑ 1 y  

MS Error (MSE) 

 MSE =   
�
 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ 1
2- 

(∑ y)2�  

 

 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung =

MSR

MSE
 

TolakH0  bilaFhitung> Fα(1;n-2) 

3) Menghitung Koefisien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus: R
2
 =  

                                                           
65

Ibid,126-127. 



51 

 

Dimana, R
2
 = koefisien determinasi/ proporsi keragamaan/ 

variabilitasi total disekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh 

model regresi (biasanya dinyatakan dalam persen). 

b. Teknik analisa data yang digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah 3 menggunakan rumus analisis regresi linier berganda 

dengan 2 variabel bebas. Hubungan antara satu variable terikat 

dengan dua variable bebas dapat dikatakan linier jika dapat 

dinyatakan dalam:
66

 

y = β0+β1x1+β2x2+€  (model untuk populasi) 

ˆy= b0 + b1x1 + b2x2  (model untuk sampel) 

1) Nilaib0, b1, b2dapat di cari dengan rumus: 

1=

 ∑ 22  ∑ 1  −  ∑ 1 2  ∑ 1 2  ∑ 12  ∑ 22  ∑ 1 2 2
 

2=

 ∑ 12  ∑ 2  −  ∑ 1 2  ∑ 1 2  ∑ 12  ∑ 22  ∑ 1 2 2
 

0=

∑ − 1� ∑ 1 − 2�  2 

 Dimana:  

 ∑ 1
2
 = ∑ 1 –

 (∑ 1) 2�  

 ∑ 2
2
 = ∑ 2–

(∑ 2) 2�  

                                                           
66
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 ∑ 1 2= ∑ 1 x2 - 
(∑ 1) (∑ 2) �  

 ∑ 2  = ∑ 2  – 
(∑ 2) (∑ ) �  

 ∑ 2
 =∑ 2

 – (∑ ) 2�  

 

2) Uji Signifikansi Regresi Linier Berganda dengan Uji Overall 

dengan membuat tabel Anova (Analisis Of Variance) 

Uji overall pada regresi linier berganda dilakukan untuk 

mengetahui apakah seluruh variable bebas yang adadalam model 

mempunyai pengaruh yang nyata terhadap variable terikat. 

Berikuta adalah uji overall pada analisis regresi linier berganda 

dengan 2 variabel bebas. 

Hipotesis: 

Ha=Ada Pengaruh Yang Signifikan Antara kepemimpinan 

kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

MA Muhammadiyah 1 ponorogo Tahun Ajaran 

2016/2017. 

Ho =Tidak Ada Pengaruh Yang Signifikan Antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarna 

terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tahun Ajaran 2016/201 
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Table 3.7 

Anova (Analysis of Variance) 

 

Variati

on 

Source 

(df) Sum of Squre (SS) Mean Square (MS) 

Regres

sion 

P SS Regression (SSR) 

 

SSR = (b0∑  + b1∑ 1  + b2 ∑ 2 y 

) - 
(∑ y)2�  

MS Regression (MSR) 

 

  MSR =  
 

Error n – p -

1 

SS Error (SSE) 

SSE == ∑ y1
2– (b0∑  + b1∑ 1 y + 

b2 ∑ 2 y) 

MS Error (MSE) 

 MSE =   
�

 

Total n -1 SS Total (SST) 

SST = ∑ y1
2- 

(∑ y)2��  

 

 

Daerah penolakan: 

Fhitung =

MSR

MSE
 

TolakH0  bilaFhitung>Fa(p;n-p-1)
67

 

3) Langkah ketiga menghitung Koefiien Determinasi (R
2
) 

Dengan rumus: 2 =  

Dimana, R
2
 = koefisien determinasi/ proporsi keragamaan/ variabilitasi 

total disekitar nilai tengah yang dapat dijelaskan oleh model regresi 

(biasanya dinyatakan dalam persen).
68
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Ibid, 127-128. 
68
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BAB IV 

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah singkat MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Ma muhammadiyah 1 ponorogo hadir ditengah-tengah masyrakat 

merupakan sekolah berbasis agama islam.Tahun 1940 dirintis dan di 

pelopori oleh para pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Mendirikan 

sebuah Madrasah dengan nama “Madrasah Wustha Muhammadiyah” 

dengan visi dan misi Madrasah yang utama membentuk Kader 

Persyarikatan (Mubaligh/Mubalighot). Setelah Madrasah berumur 3 tahun 

berubah nama menjadi “Madrasah Wustha Mu’alimin Muhammadiyah”. 

Tahun 1950 berubah nama menjadi “Perguruan Islam Menengah (PIM). 

Tahun 1954, dengan adanya peraturan pemerintah , nama PIM berubah 

menjadi “Pendidikan Guru Agama”(PGA). Masa belajar lama 

6tahun.Tahun1973, dengan peraturan Pemerintah maka PGA berubah 

menjadi “Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo”. 

Madrasah Aliyah Muhammdiyah 1 berada di dalam Komplek 

Perguruan Muhammadiyah Timur Bunderan Ponorogo, didalamnya terdiri 

dari SD, SLTP, MTS, SMU dan MA Muhammadiyah.Menggunakan lahan 

tanah wakaf bapak Djoko bin Hardjo Prawiro seluas 1190 m2 

.Keberadaan MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berada di satu komplek 
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dengan SD,SMP,SMA,MTS dan MA Muh. 1 Ponorogo, berhubung SMA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo memasuki program RSBI memerlukan tanah 

yang luas, dengan kebijakan PDM selaku yayasan yang menaunginya 

maka ada Relokasi Bangunan yang awalnya MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo Jl Batoro Katong No. 6 C Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo di 

Komplek 1 relokasi ke Komplek 2 dilakukan pada tanggal 14 Robiul 

Awwal 1432 H dan bertepatan dengan tanggal 09 Maret 2011 M yakni di 

Jl. Stadion Timur No. 20 A Ponorogo Kelurahan Kertosari Kec. Babadan 

Kab. Ponorogo.Prakarsa pendirian pendidikan formal yang bercorak islam 

di tingkat SMA yaitu MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah dari 

semangat dakwah seluruh warga Muhammadiyah Ponorogo. Dengan 

semangat amar ma’ruf nahi munkar.MA Muh.1 Ponorogo lahir sebagai 

jawaban dan solusi degradasi moral serta pembentuk karakter islami kader 

ummat.
69

 

2. Identitas sekolah 

PROFIL MADRASAH  

         

1. Nama  Madrasah 
:  

MA MUHAMMADIYAH 1 

PONOROGO 

  

2. 

No. Statistik Madrasah 

(Depag) 
:  

131235020029 

     

 

NPSN : 20584493 

      

 

NIS : 310020 

       3. Akreditasi  Madrasah : B 

       4. Alamat Lengkap Madrasah : Jl. / Desa  :  Stadion Timur 20 
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A Kertosari  

  
 

Kecamatan :  Babadan 

    

  
 

Kabupaten/Kota : Ponorogo 

   

  
 

Provinsi  : Jawa Timur 

   

  
 

No. Telp. : 0352 484558 

   

  
 Kode Pos : 63491 

    

5 Letak Geografis 
: 

Latittude -7.862682029021176 

 Longittude 111.48048816204073 

6 No. NPWP Persyarikatan : 01.478.787.3-647.002 

    7 No. NPWP Madrasah : 01.478.787.3-647.014 

    8 Nama  Kepala Madrasah : Drs.sarlan 

      9 No.SK Kepala Sekolah : 

        10 No.Telp./HP : 0856655622531 

     11 Nama Yayasan : MUHAMMADIYAH 

    12 Alamat Yayasan : Jl. Jawa No.38 Mangkujayan Ponorogo 

  13 No.Telp Yayasan : 0352 481680 

      
14 No. Akte  Pendirian  Yayasan : 1381/II-012/JTM-78/1978 

    15 Kepemilikan Tanah :   Yayasan  

      

  
 

a. Status Tanah : Yayasan 

  

  
 

b. Luas Tanah : 3470m2 

    16 Status Bangunan  : Yayasan  

      

17 Luas Bangunan  
: 

400 

m2
70

 

        

3. Visi dan misi 

Visi 

“ Terbentuknya pelajar muslim yang berakhalak mulia, percaya pada diri 

sendiri berguna bagi bangsa dan Negara serta peduli dan ramah terhadap 

lingkungan“ 
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Misi 

1. Menanamkan peserta didik tentang syari’at-syari’at islam dan hukum-

hukum islam. 

2. Membiasakan peserta didik dan semangat disiplin, tanggung jawab dan 

jujur. 

3. Membekali peserta didik dengan ilmu yang amaliyah. 

4. Membiasakan peserta didik beramal yang ilmiah. 

5. Menanamkan peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan. 

6. Melaksanakan budaya hidup bersih dalam rangka mencegah pencemaran 

lingkungan. 

7. Membiasakan hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan dan 

tercukupi kebutuhan hidup. 

8. Membiasakan perilaku santun dalam upaya mencegah terjadinya 

kerusakan lingkungan.
71

 

 

4. Struktur organisasi MA Muhammadiyah 1 ponorogo 

Kepala Sekolah :Drs.Sarlan 

WakaKurikulum :HeniKurniawati,S.Pd. 

WakaKesiswaan :NurImtihan,S.Pd 

Wakasek.SaranaPrasarana :IkeRahmayawatiAmaradja,S.Ag 

WakasekHumas :SitiNurhidayati,S.Pd 
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KepalaBiroAdministrasiUmum :NurKholisWidodo,S.Pd 

KepalaBiroKeuangan   :IkeRahmayawatiAmaradja,S.Ag 

KepalaUPT.perpustakaan  :NoorShofiyahHidana,S.Pd. 

KepalaUPT. Al-IslamKemuh.an :Samuri,S.Pd.I. 

KepalaUPT. SIMTIK   :Slamet Riyadi,ST 

KoordinatorLab.Bahasa   :Sulastri,S.Pd. 

Koordinator Lab. IPS   : Nanik Yuli Hastuti, S.E. 

wali kelas 

1) Wali kelas X IPA  :Noor Shofiyah Hidana,S.Pd 

2) Wali kelas X IPS  :Sulastri,S.Pd. 

3) Wali kelas XI IPA  :Siti Nur hidayati,S.Pd 

4) Wali kelas XI IPS  :IkeRahmayawati Amaradja,S.Ag 

5) Wali kelas XII IPA  :Nur Imtihan,S.Pd 

6) Waka kelas XII IPS  :Nanik Yuli Hastuti, S.E
72

 

 

5. Keadaan guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo 

Tenaga pengajar di MA Muhammadiyah 1 ponorogo berjumlah 25 tenaga 

pendidik masing-masing memiliki latar belakan pendidikan yang berbeda-

beda juga berikut daftar guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo. 

Table 3.8 

Daftar guru MA Muhammadsiyah 1 ponorogo 

No Nama guru Status pendidikan Fakultas/jurusan 
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1 Siti nur hidayati S.Pd Honorer S1 Fkip/BK 

2 Nur kholis widodo S.Pd Honorer S1 Fkip/bahasainggris 

3 Ike rahmayawati S.Ag PNS S1 Tarbiyah/ PAI 

4 Siti munawaroh S.Pd Honorer S1 Fkip/Matematika 

5 Faiz zuhdinpermada 

S.Pd 

Honorer S1 Ilmu social/geografi 

6 Drs. Nur rohmatik PNS S1 Fk mipa/biologi 

7 Tri harjanti budi 

setiyasih 

PNS S1 Fk mipa/kimia 

8 Drs. Sarlan PNS S1  

9 Imam syafi’I BA Honorer S1 Tarbiyah/PAI 

10 Moch. Ibnu sholikin Honorer S1 Tarbiyah/PAI 

11 Heni kurnia wati S.Pd Honorer S1 Fkip/BK 

12 Noor shofiyah hidana 

S.Pd 

Honorer S1 Ekonomi/ekonomi 

13 Nanik yuli hastuti, SE Honorer S1 Ekonomi/ekonomi 

14 Arif kurniawan, S.Pd Honorer S1 Bahasa dan sastra/ 

bahasa 

15 Eka andriani S.Pd Honorer S1 Fkip/bahasa inggris 

16 Istirokah harum R S.Pd Honorer S1 Tarbiyah/PAI 

17 Lilis ariyani SE Honorer S1 Ekonomi/ekonomi 

18 Dra. Sulastri Honorer S1 Tarbiyah/PAI 

19 Nur imtihan PNS S1 Fk mipa/biologi 

20 Rohmad habibi S.si Honorer S1  

21 Drs H imam budiono 

sahal M.Pd 

PNS S2  

22 Drs setiyo handoyo M.Pd PNS S2  

23 Bayu prihatmoko, ST Honorer S1 Teknik/teknik 

24 Yushufat a, S.Pd Honorer S1 Tarbiyah/PAI 

25 Yusnia ayuningtiyas, 

S.Pd 

Honorer S1 Fkip/matematika
73

 

 

6. Sarana prasarana pendidikan 

Adapun sarana dan prasarana yang ada di MA Muhammadiyah 1 

ponorogo adalah ruang kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang 
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Laboratorium Fisika, komputer, ruang perpustakaan, ruang pimpinan, 

ruang UKS, WC,kantin, ruang jahit dan bordir.
74

 

 

B. Deskrisi data 

1. Deskripsi data tentang kepemimpinan kepala sekolah MA muhammadiyah 1 

Ponorogo perolehan data peneliti menggunakan metode angket. Dalam 

penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah para guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo berjumlah 25 orang. 

2. Deskripsi data tentang sarana prasarana MA muhammadiyah 1 Ponorogo. 

Untuk mendaptkan data mengenai sarana prasarana peneliti menggunakan 

metode angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah 

guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo berjumlah 25 orang. 

3. Deskripsi data tentang kinerja guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo. Untuk 

mendaptkan data mengenai kinerja guru peneliti menggunakan metode 

angket. Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo berjumlah 25 orang. 

 

C. Analisis data (pengujian Hipotesis) 

1. Uji normalitas 

Sebelum melakukan penghitungan untuk mengetahui 

pengaruhkepemimpinan keplasekolah dan sarana prasarana terhadap 
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kinerja guru MA muhammadiyah 1 ponorogo, maka dilakukan uji 

normalitas data terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah data dari setiap variabel yang diteliti itu normal atau tidak.Ada 

beberapa rumus yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, 

yakni dengan Uji Kolmogorov-Smirnov, Lillifors, dan Uji Chi 

Square.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumusUji 

Kolmogorov-Smirnov, pengujian ini menggunakan bantuan SPSS . 

Kemudian untuk hasil uji normalitas dapat dilihat pada table 3.9 berikut 

ini. 

Table 3.9 

Uji normalitas kepemimpinan 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kepemimpin

an 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 50.76 

Std. Deviation 9.440 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .193 

Positive .117 

Negative -.193 

Kolmogorov-Smirnov Z .967 

Asymp. Sig. (2-tailed) .307 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

Table 4.1 

Uji normalitas sarana prasarana 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  sarana 

prasarana 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 37.60 

Std. Deviation 6.198 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .211 

Positive .177 

Negative -.211 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.054 

Asymp. Sig. (2-tailed) .217 

a. Test distribution is Normal. 

 

 

 

Table 4. 

Uji normalitas kinerja guru 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kinerja 

N 25 

Normal Parameters
a
 Mean 52.16 

Std. Deviation 9.949 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .138 

Positive .138 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z .690 

Asymp. Sig. (2-tailed) .728 

a. Test distribution is Normal.  
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Dari tabel di atas dapat diketahui harga Lmaksimum untuk variabel Xdan 

variabel Y. Selanjutnya, dikonsultasikan kepada Ltabel0,05. Dari 

konsultasi dengan Ltabel diperoleh hasil bahwa masing-masing Lmaksimum 

lebih besar daripada Ltabel.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

masing-masing variabel Xdan variabel Y berdistribusi normal.Oleh 

karena itu rumus yang digunakan adalah regresi linier sederhana.Adapun 

hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat secara terperinci pada 

lampiran 13,Lampiran 14 dan Lampiran 15. 

2. Uji linieritas 

Tujuan dilakukan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah antar 

variabel  tak bebas (Y) dan variabel bebas (X1) mempunyai hubungan 

linier.  

Table 4.3 

Uji linieritas x1 dan y 

ANOVA Table 

   
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja * 

kepemim

pinan 

Betwee

n 

Groups 

(Combi

ned) 
1887.860 14 134.847 2.766 .056 

Linearit

y 
128.373 1 128.373 2.633 .136 
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Deviati

on from 

Linearit

y 

1759.487 13 135.345 2.776 .056 

Within Groups 487.500 10 48.750 
  

Total 2375.360 24 
   

 

Bedasarkan nilai F dari tabel anova di atas diperoleh nilai F Hitung 

2.776 sedangkan F tabel 4,26 dengan angka df dari tabel di atas diketahui 

df 24 pada tabel Distribusi F untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah Karena 

F hitung lebih besar2.776  dari F table 4,26 maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linier secara signifikansi anatara variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dengan variabel kinerja guru. 

 

 

Table 4.3 

Uji linieritas x2 dan y 

 

ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

kinerja guru * 

sarana 

Between 

Groups 

(Combined) 1661.693 12 138.474 2.328 .079 

Linearity 83.461 1 83.461 1.403 .259 
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prasarana Deviation 

from 

Linearity 

1578.233 11 143.476 2.412 .073 

Within Groups 713.667 12 59.472   

Total 2375.360 24    

 

 

Bedasarkan nilai F dari tabel anova di atas diperoleh nilai F Hitung 

2.412 sedangkan F tabel 4,26 dengan angka df dari tabel di atas diketahui 

df 24 pada tabel Distribusi F untuk tingkat signifikansi 0,05 adalah Karena 

F hitung lebih besar2.412  dari F table 4,26  maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan linier secara signifikansi anatara variabel sarana 

prasarana dengan variabel kinerja guru. 

 

3. Analisa data tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo tahun ajaran 

2016/2017. 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal baik itu data tentang 

kepemimpinan, terhadap kinerja guru  diMA Muhammadiyah 1  Ponorogo 

kemudian di tabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antar kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo.Peneliti menggunakan rumus regresi 

sederhana.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Table 4.1 

Hasil uji regresi sederhana 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regressi

on 
128.373 1 128.373 1.314 .263

a
 

Residual 2246.987 23 97.695 
  

Total 2375.360 24 
   

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan    

b. Dependent Variable: kinerja guru    

 

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  F 

hitung = 1,314 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,263 < 0,05, 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja 

guru. 
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Tabel 4.2 

Tabel   Model Summary 

Model Summary
b
 

Mod

el R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .232
a
 .054 .013 9.884 1.090 

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan   

     b.Dependent Variable: kinerja guru   

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,232 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,054 yang mengandung pengertian bahwa ada 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di MA muhammadiyah 1 

Ponorogo sebesar 0,054% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang 

lain. 
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4. Analisis data tentang pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja 

guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo 

Setelah data terkumpul dan data sudah normal baik itu data tentang sarana 

prasarana, terhadap kinerja guru  diMA Muhammadiyah 1  Ponorogo 

kemudian di tabulasikan. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh antar sarana prasarana dengan kinerja guru MA muhammadiyah 

1 Ponorogo.Peneliti menggunakan rumus regresi sederhana. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada table berikut: 

Table 4.3 

Table anova sarana prasarana terhadap kinerja guru 

 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 83.461 1 83.461 .838 .370
a
 

Residual 2291.899 23 99.648 
  

Total 2375.360 24 
   

a. Predictors: (Constant), sarana prasarana 
   

b. Dependent Variable: y 
    

Bedasarkan nilai F dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  F 

hitung = 0,838 dengan tingkat signifikansi / probabilitas 0,370 < 0,05, 

maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variable kinerja guru. 
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Tabel 4.4 

   Tabel Summary 

Model Summary
b
 

Mo

del R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .187
a
 .035 -.007 9.982 1.080 

a. Predictors: (Constant), sarana prasarana  

b. Dependent Variable: y    

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,187 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,035 yang mengandung pengertian bahwa tidak 

ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo sebesar 0,035% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang 

lain 
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5. Analisis data tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 

ponorogo 

Tabel 4.5 

Tabel Anova Pengaruh kepemimpinankepalasekolah dan sarana prasarana terhadap 

kinerja guru 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 155.508 2 77.754 .771 .475
a
 

Residual 2219.852 22 100.902 
  

Total 2375.360 24 
   

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan kepala sekolah, sarana prasarana 

b. Dependent Variable: kinerja guru 
   

Bedasarkan dari tabel Anova diperoleh F hitung sebesar  = 0,771 

dengan tingkat signifikikansi/probalititas 0,475 > 0,05, maka, ada 

pengaruh antara kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana 

dengan kinerja guru. 

Tabel 4.6 

Tabel Model Summary 

Model Summary
b
 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 
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1 .256
a
 .065 -.019 10.04502 1.095 

a. Predictors: (Constant), kepemimpinan kepala sekolah, 

sarana prasarana 

b. Dependent Variable: kinerja 

guru 

  

 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,256 dan dijelaskan besar prosentase pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat yang disebut koefisien determinasi yang 

merupakan hasil dari penguadratan R. Dari Output tersebut diperoleh 

koefisien (R²) sebesar 0,065 yang mengandung pengertian bahwa ada 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah di MA muhammadiyah 1 

Ponorogo sebesar 0,065% sedangkan sisanya dipengaruhi variabel yang 

lain. 

 

D. Interprestasi dan pembahasan 

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh yang 

signifikansi dengan F hitung 1,314.Selain itu menurut Barwani ada 

beberapan faktor yang mempengaruhi kinerja guru yaitu faktor 

kompensasi (gaji), sarana prasarana, lingkungan kerja, kepemimpinan dan 
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karakteristik individu itu sendiri.
75

 Dalam hal ini kepemimpinan 

mempunyai pengaruh dengan kinerja guru sebesar 0,065% sehungga Hα 

diterima dan menolak H0yang artinya ada pengaruh antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain.Menurut Handoko pemimpin dapat mempengaruhi 

moral, kepuasan kerja, dan kualitas kerja. Oleh karena itu kepemimpinan 

yang baik akan meningkatkan kinerja guru.
76

 

2. Pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja guru. 

Pengaruh srana prasarana mempunyai pengaruh yang signifikan dengan F 

hitung 0.838.Sesuai dengn peraturan pemerintahan RI Nomor 19 tahun 

2005 yaitu tentang standar nasional pendidikan bahwasanya “setiap satuan 

pendidikan yang meliputi peralatan, media pendidikan, serta perlengkapan 

yang menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan.
77

Dalam hal ini sarana prasarana mempunyai pengaruh 

dengan kinerja guru sebesar 0,035%.sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain.Sehingga Hα diterima dan menolak H0 yang artinya ada 

pengaruh antara kepemimpinan kepalasekolah dengan sarana 

prasarana.Selain kepemimpinan sarana prsarana juga mempengaruhi 
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kinerja guru, guru yang  dilengkapi dengan sarana dan prsarana yang 

memadai akan menunjukan kinerjanya dengan baik.
78

 

3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap 

kinerja guru. 

Dari hasil analisis data ditemukan  adapengaruh yang signifikansi anatara 

kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

sebesar 0,771. Menurut Barwani Selain kepemimpinan dan sarana 

prasarana pun mempengaruhi kinerja guru. Guru yang dilengkapi dengan 

perlengkapan sarana prasarana yang memadai akan menunjukan 

kinerjanya yang lebih baik.
79

Adapun pengaruh kepemimpinan kepala 

sekoalah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru sebesar 0,065%, 

sehingga Hα di terima dan berbunyi bahwa  ada pengaruh antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

MA Muhammadiyah 1 ponorogo. Sedangkan sisianya di pengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. 
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BAB  V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berangkat dari permasalahan yang diaukan dalam bab pendahuluan pada 

skripsi ini serta didukung oleh data hasil penelitian yang telah diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan rumus “regresi linier sederhana dan regresi 

linier berganda” maka skripsi ini dpat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan data kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana MA Muhammadiyah 1 ponorogo. Kemudian diperoleh  

koefisien determinasi sebesar 0,065%, artinya H0 di tolak dan menerima 

Hα.  Jadi kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja 

guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor  lain. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan data sarana prasarana terhadap kinerja 

guru MA Muhammadiyah 1 ponorogo. Kemudian diperoleh  koefisien 

determinasi sebesar 0,035%, artinya Hα di terima dan menolakH0. Jadi 

sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  

lain 

3. Berdasarkan hasil perhitungan data kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 
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ponorogo. Kemudian diperoleh  koefisien determinasi sebesar 0,065%, 

artinya Hα di terima dan menolak  H0. Jadikepemimpinan kepala 

sekolah dan sarana prasarana  berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor  

lain 

B. SARAN 

Pada akhir skripsi ini penulis memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai 

berikut: 

Bagi kepala sekolah lebih meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah 

sehingga kinerja guru bisa tercapai sesuai dengan tujuan sekolah. 
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