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Abstract 

The less maximum performance of teachers of State Junior High Schools in Semarang 
Municipality is not only because of their ranks, but is also effected by little understanding of the 
principals on the conditions of teachers nd administrative staffs. Clean, beautiful, and comfortable 
classrooms and other educational facilities also influence the teachers' performance. 

This study deals with the effect of the principal's leadership and facilities on the teachers' 
performance of State Junior High Schools Semarang Municipality. The problems are formulated as 
follows: (1) to what extent is the effect of the principal's leadership on the teachers' performance 
of State Junior High Schools of Semarang Municipality, (2) to what extent is the effect of facilities 
on the teachers' performance of State Junior High Schools of Semarang Municipality, (3) to what 
extent is the effect of both the principal's leadership and facilities on the teachers' performance of 
State Junior High Schools of Semarang Municipality. 

Two models of regression analysis, simple regression and multiple regression are used in this 
study. The simple regression analysis is used to analyze the effect of the principal's leadership as 
the independent variable on the teachers' performance as the dependent variable, and the effect of 
the facilities as the independent variable on the teachers' performance as the dependent variable. 
The Multiple regression analysis is used to analyze the effect of both the principal's leadership and 
facilities on the teachers' performance. The sample consists of 35 schools selected by the use of a 
proportional  stratified  random  sampling  technique  and  the data  are  collected by  the use of 
questionnaires. 

The results of the descriptive analysis show that the principal's leadership of State Junior 
High Schools of Semarang Municipality is categorized as good. The facilities and the teachers' 
performance of State Junior High Schools of Semarang Municipality are also classified as good. 

The findings of the study show that the principal's leadership and the facilities partially 
significantly the teachers' performance of State Junior High Schools of Semarang Municipality, 
indicated by the result of the ttest. In addition, the principal's leadership and facilities simultaneously 
affect significantly the teachers' performance, indicated by the result of the Ftest. 

Key Words: Leadership, Facilities, and Performance.
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Abstrak 

Kurang maksimalnya kinerja guru SMP Negeri di Kota Semarang, bukan sematamata karena 
pangkat/golongan yang  dimiliki,  tetapi dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman kepala sekolah 
terhadap kondisi guru dan karyawan. Kebersihan ruang kelas dan ruang pendidikan lainnya serta 
keindahan dan kenyamanan dalam bekerja juga ikut berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Studi  dalam  penelitian  ini mengenai  pengaruh  kepemimpinan kepala  sekolah dan  sarana 
prasarana terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kota Semarang. Masalah yang diangkat  adalah : 
(1) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri di 
Kota Semarang, (2) Seberapa besar pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja guru SMP Negeri 
di Kota Semarang, dan (3) Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sarana 
prasarana terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kota Semarang. 

Penelitian ini menggunakan dua model analisis regresi yaitu regresi sederhana dan regresi 
ganda. Regresi sederhana digunakan untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah sebagai variabel 
independen terhadap kinerja guru sebagai variabel dependen dan variabel sarana prasarana sebagai 
variabel independen terhadap kinerja guru sebagai variabel dependen. Regresi ganda digunakan 
untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana sebagai 
variabel independen terhadap kinerja guru sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang diambil 
35 responden (sekolah) dengan teknik proporsional stratified random sampling dan menggunakan 
kuesioner untuk memperoleh data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap 
kinerja guru SMP Negeri Kota Semarang sebesar 58,4 %. Sarana Prasarana berpengaruh terhadap 
kinerja guru sebesar 36,9%. Sedangkan hasil variabel kepemimpinan kepala sekolah dan sarana 
prasarana memiliki pengaruh  terhadap kinerja guru sebesar 65,1 %. 

Kata Kunci:  Kepemimpinan,  Sarana  Prasarana,  Kinerja. 

1.  Pendahuluan 
Guru sebagai salah satu sumber daya di sekolah  memiliki peran penting  dalam meningkatkan 

kualitas peserta didik. Mereka bertugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar 
mencapai hasil optimal. Oleh karena itu,  kinerja guru selalu menjadi perhatian karena  merupakan 
faktor penentu dalam meningkatkan prestasi belajar. Ia sangat berperan dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan di  sekolah.   Rendahnya  kinerja  guru  akan berpengaruh  terhadap kualitas kelulusan 
siswa yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan pendidikan. 

Faktorfaktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru antara lain adalah kemampuan dasar 
yang dimiliki guru itu sendiri, kepemimpinan kepala sekolah dan faktor sarana prasarana. Menurut 
Sagala  (2000:210)  sejumlah kemampuan  dasar  yang  dikuasahi  guru  adalah  :    (1) menguasahi 
landasanlandasan pendidikan, (2) menguasahi bahan pelajaran, (3) kemampuan mengelola program 
belajar mengajar,  (4) kemampuan mengelola kelas,  (5) kemampuan mengelola  interaksi belajar 
mengajar, (6) menilai hasil belajar siswa, (7) kemampuan mengenal dan menerjemahkan kurikulum, 
(8) mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan, (9) memahami prinsipprinsip dan hasil 
pengajaran, dan (10) mengenal dan menyelenggarakan administrasi pendidikan.
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Sedangkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
Dosen (2005:10) menjelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berkewajiban 
untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 
dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Namun, ada kecenderungan guruguru SMP Negeri di Kota 
Semarang tidak melaksanakan tugas keprofesionalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari  program 
pengajaran yang dimiliki berbentuk foto kopi, jumlah jam mengajar yang digunakan saat kegiatan 
belajar mengajar tidak sesuai dengan program yang telah dibuat, evaluasi hasil pembelajaran tidak 
dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

Kinerja  guru  tidak  lepas  dari  pengaruh  kepemimpinan  kepala  sekolah.  Pengertian 
Kepemimpinan menurut George R. Terry dalam Kartini Kartono, 1998 : 49 adalah        kegiatan 
mempengaruhi orangorang agar mereka suka berusaha mencapai tujuantujuan kelompok.. Dalam 
ramburambu penilaian kinerja sekolah ( Depdiknas, 2000:42) menjelaskan bahwa unsurunsur 
kepemimpinan kepala sekolah  adalah  (1) memiliki kepribadian yang kuat. (2) memahami kondisi 
guru, karyawan dan siswa dengan baik. (3) memiliki visi dan memahami misi sekolah. (4) kemampuan 
mengambil keputusan dan (5) kemampuan berkomunikasi. Akan tetapi, ada kecenderungan kepala 
SMP Negeri di Kota Semarang tidak memahami kondisi guru dengan baik. Hal ini tampak dalam 
pembagian tugas mengajar masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan atar pendidikannya. 

Selain  kepemimpinan kepala sekolah, kinerja guru juga tidak  lepas dari pengaruh sarana 
prasarana yang ada. Betapapun hebatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guru, tanpa 
didukung oleh sarana prasarana yang memadai maka hasil yang diharapkan  tidak dapat dicapai 
secara maksimum. Di  samping  itu, media pembelajaran  dan  alatalat  pengajaran  lainnya  yang 
digunakan sebagai salah satu usaha untuk menghilangkan verbalisme dalam situasi belajar anak 
dan usahausaha ke arah pencapaian tujuan pengajaran itu sendiri.. 

Keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran  ditunjang oleh kelengkapan sumber belajar 
yang  ada  di  sekolah.  Kegiatan  belajar mengajar  perlu  ditunjang  oleh  adanya  bukubuku  yang 
diperlukan dan sarana belajar lainnya. Secara rasional kegiatan pembelajaran  terlaksana secara 
optimal, apabila sumber belajarnya lengkap dan berfungsi menunjang kegiatan tersebut. Kelengkapan 
sumber belajar  belum menjamin terlaksananya kegiatan pembelajaran yang optimal. Kepala sekolah 
perlu memanage  sumber belajar  tersebut  dengan  kepemimpinan  yang efektif,  sehingga  sumber 
belajar yang ada dapat berfungsi menunjang guru dalam melaksanakan tugasnya. 

1.1.  Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 
1)  Bagaimana  kepemimpinan kepala  SMP Negeri Kota Semarang ? 
2)  Bagaimana  sarana prasarana  SMP Negeri Kota Semarang ? 
3)  Bagaimana  kinerja guru SMP Negeri Kota Semarang ? 
4)  Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri 

Kota Semarang ? 
5)  Seberapa  besar  pengaruh  sarana  prasarana  terhadap  kinerja  guru  SMP Negeri  Kota 

Semarang ? 
6)  Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala  sekolah dan  sarana prasarana  terhadap 

kinerja guru SMP Negeri Kota Semarang ?
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1.2. Manfaat  Penelitian 
Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi  penelitian  sejenis  sebagai  salah  satu  bahan  pustaka  dalam  rangka   mengembangkan  ilmu 
pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan kepemimpinan kepala sekolah, sarana prasarana 
dan kinerja guru. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 
guru SMP Negeri Kota Semarang dalam melaksanakan tugasnya seharihari dan untuk memberi 
masukan  kepada    Dinas  Pendidikan Kota  Semarang  dalam mengambil  kebijakan  pada masa 
mendatang. 

2. Telaah  Pustaka 
2.1. Kinerja Guru 

Mulyasa ( 2004 :136 )  menjelaskan bahwa kinerja atau performasi dapat diartikan sebagai 
prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Sedangkan Menurut 
Fred R. David  ( 2004 : 434 ) Faktorfaktor manusia seperti tingginya angka ketidakhadiran dan 
pergantian karyawan, mutu, dan jumlah produksi yang rendah atau kepuasan kerja karyawan yang 
rendah, mungkin merupakan penyebab menurunnya kinerja. 

Sehubungan dengan peranannya sebagai pendidik dan pengajar, guru harus menguasai ilmu, 
antara lain mempunyai pengetahuan yang luas, menguasahi bahan pelajaran serta ilmuilmu yang 
bertalian dengan mata pelajaran yang diajarkannya, menguasahi teori dan praktek mendidik, teori 
kurikulum, metode pengajaran, teknologi pendidikan, teori evaluasi, psikologi belajar, dan sebagainya. 
Beberapa keterampilan yang dimiliki guru adalah terampil dalam : (1) menyiapkan bahan pelajaran, 
(2)  menyusun satuan pelajaran, (3)  menyampaikan ilmu kepada siswa, (4)  menggairahkan semangat 
belajar siswa, (5)   memilih dan menggunakan alat peraga pendidikan, (6)   melakukan penilaian 
hasil belajar siswa, (7)  menggunakan bahasa yang baik dan benar, (8)  mengatur disiplin kelas, dan 
berbagai keterampilan lainnya. 

UndangUndang Republik  Indonesia  Nomor  14 Tahun  2005  tentang  Guru  dan Dosen  ( 
2005:10)   menjelaskan  bahwa  dalam melaksanakan  tugas  keprofesionalan,  guru  berkewajiban 
untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai 
dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Pada pasal 35 menjelaskan bahwa beban tugas guru mencakup 
kegiatan pokok yaitu merencanakan, melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil 
pembelajaran. 

Semua kegiatan yang dilakukan di sekolah pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan 
kualitas peserta didik sehingga guru adalah  orang yang memiliki posisi  terdepan dan sentral di 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Oleh karena itu, kinerja guru selalu menjadi perhatian 
karena merupakan  faktor  penentu  dalam meningkatkan  prestasi  belajar  dan  berperan  dalam 
meningkatkan kualitas lulusan sehingga  kinerja dan totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdiannya 
akan menjadi pusat perhatian di sekolah.
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2.2.  Kepemimpinan 
Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, 

mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang  tua siswa, 
dan pihak lain yang terkait, untuk bekerja/berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
( Depdikbud, 1998 : 9 ). Singkatnya,  cara kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk 
mencapai tujuan sekolah. 

Kartono ( 2005 : 6 ) mendefinisikan kepemimpinan adalah  masalah relasi dan mempengaruhi 
antara pemimpin dan yang  dipimpin. Kepemimpinan  tersebut muncul dan  berkembang  sebagai 
hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individuindividu yang dipimpin. Kepemimpinan 
itu bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan 
orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian suatu tujuan tertentu. 

Pimpinan di sekolah mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar ia mau 
mengikuti tujuan sekolah atau organisasi. Mempengaruhi orang lain dimaksudkan untuk mengubah 
tingkah  laku orang  atau  bawahan  agar menyatukan  tindakannya  ke  arah  sasaran  yang  hendak 
dicapai. Adapun kepemimpinan pendidikan saat ini adalah  kepemimpinan yang didasarkan pada 
jati  diri  bangsa  yang  hakiki  yang  bersumber  dari  nilainilai  budaya  dan  agama,  serta mampu 
mengantisipasi perubahanperubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya dam umumnya 
atas kemajuankemajuan yang diraih di luar system sekolah ( Aan Komariah , 2004 : 80 ). 

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan di sekolah. Oleh karena itu, pemimpin 
diperlukan  orang yang  terampil mengatur, memberi pengaruh, menata, mendamaikan, memberi 
penyejuk, dan dapat menetapkan tujuan yang tepat. Depdikbud ( 1998 : 10 ) mensyaratkan halhal 
yang dimiliki kepala sekolah untuk mendukung kepemimpinannya antara lain : 

a.  Kepribadian yang kuat. Kepala sekolah harus mengembangkan pribadi yang percaya diri, 
berani, bersemangat, murah hati, dan memiliki kepekaan soial; 

b.  Memahami tujuan pendidikan dengan baik. Pemahaman yang baik merupakan bekal utama 
kepala sekolah agar dapat menjelaskan kepada guru dan staf, siswa dan pihak lain, serta 
menemukan strategi yang tepat untuk mencapainya; 

c.  Pengetahuan  yang  luas. Kepala sekolah harus memiliki pengetahuan yang  luas  tentang 
bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait; 

d.  Keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala sekolah yaitu : 
1.  Keterampilan teknis, misalnya menyusun jadwal pelajaran, mensupervisi pengajaran, 

dan memimpin rapat. 
2.  Keterampilan  hubungan  kemanusiaan,  misalnya  kerjasama  dengan  orang  lain, 

memotivasi, dan mendorong guru dan staf. 
3.  Keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep pengembangan sekolah, 

memperkirakan masalah yang akan muncul dan mencari pemecahannya. 
Kemampuan kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penentu utama pemberdayaan 

guru dan peningkatan proses dan produk pembelajaran. Kepala sekolah adalah  orang yang paling 
bertanggung jawab terhadap kinerja guru dan karyawan di sekolah. Ramburambu penilaian kinerja 
sekolah ( Depdiknas, 2000:42) menjelaskan bahwa komponenkomponen kepemimpinan yang dimiliki 
kepala sekolah  adalah  (1) memiliki kepribadian yang kuat. (2) memahami kondisi guru, karyawan 
dan siswa dengan baik. (3) memiliki visi dan memahami misi sekolah. (4) kemampuan mengambil 
keputusan dan (5) kemampuan berkomunikasi.
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Proses pengaruh meliputi tiga unsur yaitu orang yang mempengaruhi, metode mempengaruhi, 
orang yang dipengaruhi. Bila orang yang mempengaruhi dapat mempengaruhi yang dipengaruhi 
untuk berperilaku atau bertindak dengan cara atau menyetujui sikapsikap dan pendapat tertentu, 
dikatakan bahwa  orang yang mempengaruhi mempunyai “kekuasaan” atas yang dipengaruhi atau 
yang mempengaruhi dapat mengendalikan yang dipengaruhi. 

2.3. Sarana Prasarana 
Salah satu komponen penting di sekolah yang dapat menunjang kelancaran proses belajar 

mengajar adalah  sarana prasarana. Soetjipto ( 2004 : 170 ) mengartikan sarana prasarana pendidikan 
adalah   semua benda bergerak maupun yang  tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang 
penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Manajemen  sarana  dan  prasarana  adalah    manajemen  sarana  sekolah  dan  sarana  bagi 
pembelajaran. Menurut Aan Komariah  (2004:56) Manajemen sarana oleh kepala sekolah meliputi 
ketersediaan  dan  pemanfaatan  sumber  belajar  bagi  guru,  ketersediaan  belajar  bagi  siswa, 
pemanfaatan sumber belajar oleh siswa, serta penataan ruanganruangan yang dimiliki.  Sarana 
yang  diatur  dengan  baik  akan menampilkan  kenyamanan,  keindahan,  dan  kemudahan  dalam 
menggunakannya. 

Dirjen  Dikdasmen Depdinas  telah mengeluarkan  Buku  Pedoman  Standar  Nasional 
Pendidikan. Standar  prasarana pendidikan di SMP mencakup persyaratan minimal tentang lahan, 
ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, 
ruang laboratorium, ruang kaintin, tempat berolah raga, tempat ibadah, tempat bermain. Standar 
sarana pendidikan di SMP mencakup persyaratan minimal tentang perabot, peralatan pendidikan, 
media pendidikan, dan buku. 

Standar lahan di SMP dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik, yaitu untuk SMP 
rasio luas ruang kelas per peserta didik adalah  satu peserta didik sekurangkurangnya membutuhkan 
1,6 m2. (Dirjen Dikdasmen Depdiknas , 2005:3) Pada bagian lain dijelaskan bahwa setiap  satuan 
pendidikan di SMP sekurangkurangnya 90% sekolah  telah memiliki sarana prasarana minimal 
dan 100% siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. 

Sedangkan indikator keberhasilan sarana dan prasarana yaitu 90 persen sekolah memiliki 
sarana dan  prasarana minimal  sesuai dengan standart  teknis yang ditetapkan  secara nasional  ( 
meliputi lahan, bangunan/perabot/peralatan/laboratorium dan media pembelajaran, 100 persen peserta 
didik memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata pelajaran. 

3. Metode  Penelitian 
Pendekatan  penelitian  ini  tidak  menggunakan  eksperimen,  tetapi  akan  menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex post  facto yang berarti setelah  terjadi. Sedangkan. 
Jenis penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana (variabel 
bebas) terhadap kinerja kerja guru sebagai variable terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah 40 
SMP Negeri  dengan    jumlah  guru   1.511 guru. Adapun  jumlah  sekolah yang dijadikan  sampel 
adalah 35 sekolah yang terdiri atas 230 guru yang diambil berdasarkan golongan.
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Setelah  data  dari  responden  terkumpul  dan  diteliti  kelayakannya maka  selanjutnya 
dikelompokkan sesuai dengan masingmasing sekolah yang dijadikan sampel penelitian. Data dari 
guru dalam satu sekolah  dijumlah tiap jawaban pertanyaan dan diratarata. Kemudian dari hasil 
ratarata jawaban dipakai sebagai data responden (guru sekolah)  dan digunakan dalam mengolah 
data. 

Pengaruh antar variabel dilakukan dengan uji regresi sedarhana dan regrasi ganda. Sebelum 
uji  regresi  dilaksanakan    terlebih  dahulu  dilakukan  uji  normalitas,  uji multikolinieritas  dan  uji 
heteroskedasitas 

a.  Uji  Normalitas 
Normalitas  data  dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan 

grafik atau dengan melihat histrogen dari  residualnya. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 
2002:76) adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya 
atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 
normalitas. 

Melihat  tampilan histogram maupun grafik normal plot dapat  disimpulkan bahwa grafik 
histogram memberikan pola yang  normal. Sedangkan pada grafik normal plot terlihat  titiktitik 
menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Grafik ini 
menunjukkan bahwa model regresi dapat dipakai karena memenuhi asumsi normalita. 

b.  Uji Multikolinieraritas 
Melihat hasil besaran korelasi antara variable bebas sebesar –0,539 atau 53,9%. Oleh karena 

korelasi masih di bawah 90% maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolonieritas. Hasil perhitungan 
nilai tolerance sebesar 0,710 atau 71%  yang berarti tidak kurang dari 10% dan tidak lebih dari 
95% berarti tidak ada koreasi antar variable bebas. Hasil perhitungan nilai VIF sebesar 1.409 ( 
lampiran 6 ) menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada variable bebas yang memiliki nilai VIF 
lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variable bebas. 

c.  Uji  Heteroskedasitas 
Uji heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian  dari  residual  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain.  Jika  varian  dari  residual  satu 
pengamatan ke pengamatan yang  lain  tetap, maka disebut  homoskedasitisitas dan  jika berbeda 
disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah heteroskedasitas. 

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedasitasnya, adalah dengan melihat grafik scatter plot 
jika  titiktitik menyebar  secara  acak  serta  tersebar  baik diatas maupun dibawah  angka 0  pada 
sumbu Y. Hal  ini disimpulkan bahwa tidak  terjadi heterokedastisitas pada model regresi  (Imam 
Ghozali, 2002:69). 

Berdasarkan grafik Scatterplot dapat kita lihat bahwa titiktitik menyebar secara acak, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.
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4.  Hasil  Penelitian 
4.1  Kepemimpinan Kepala  Sekolah 

Data  yang  diperoleh  yang  berkaitan  dengan  kepemimpinan  kepala  sekolah  bervariasi. 
Penilaian  responden mengenai    kepribadian  kepala  sekolah  terungkap  bahwa  53 %  responden 
menjawab bahwa kepala sekolah yang memiliki visi yang mengambarkan pelaksanaanya antara 
76100% atau sangat  baik.   Penilaian responden mengenai kondisi  kepemimpinan kepala SMP 
Negeri Kota Semarang yang menggambarkan pelaksanaannya antara 51 – 75 %  atau baik adalah 
kejujuran 80%, kepercayaan diri 86%, tanggung jawab 88%,  berjiwa besar 88%, Pengendalian 
emosi 86,5%, Keteladanan 80,5%, Pemahaman kondisi guru 75%, Memiliki visi 66%, Kemampuan 
mengambil keputusan 71,5%, dan kemampuan berkomunikasi 88,5%. Sedangkan 53 % responden 
menilai bahwa keberanian kepala sekolah dalam mengambil keputusan kondisinya mnggambarkan 
antara 2650% atau kurang baik. 

4.2  Sarana Prasarana 
Variabel sarana prasarana diukur dengan 5 indikator yaitu (a) Bahan ajar 5 pertanyaan, (b) 

Alat peraga 6 pertanyaan, (c) Ruang belajar 6 pertanyaan, (d) Laboratorium 5 pertanyaan, dan (e) 
Perpustakaan 3 pertanyaan.  Kelima indikator tersebut keseluruan disusun menjadi 25 pertanyaan 
( X2.1 – X2.25 ) 

Tanggapan responden mengenai ketersediaan bahan ajar adalah 77% responden mengatakan 
buku pegangan siswa cukup dan 80% responden menilai buku pegangan guru cukup sedangkan 
57% responden menilai buku pelengkap/penunjang untuk siswa tidak cukup. Buku bacaan yang 
ada diperpustakaan 51% responden menilai tidak cukup. Data dari responden mengenai alat peraga 
Olah raga 54%, IPA 85%, dan bahasa Indonesia 43% responden menilai cukup sedangkan untuk 
mata pelajaran IPS 57%, Matematika 54%, bahasa Inggris 46% responden menilai kurang. Mengenai 
kondisi  ruang kelas,  laboratorium, dan perpustakaan pada umumnya responden menilai cukup, 
kecuali minat baca guru di perpustakaan 51% responden menilai tidak cukup/kurang. 

4.3  Kinerja Guru 
Variabel kinerja guru diukur dengan 3  indikator yaitu (a) Merencanakan pembelajaran 6 

pertanyaan, (b) Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu 6 pertanyaan, (c) Menilai dan 
mengevaluasi hasil pembelajaran 3 pertanyaan. Jumlah keseluruhan dari ketiga indicator tersebut 
adalah 15 pertanyaan   ( Y 1  15 ) 

Berdasarkan data dari 35  responden ( guru sekolah) mengenai kinerja guru SMP Negeri 
Kota Semarang  terungkap bahwa guru dalam merencanakan pembelajaran, pelaksanaan proses 
pembelajaran  yang  bermutu,  dan  menilai/mengevaluasi  pembelajaran  pelaksanaannya 
menggambarkan kondisi antara 5175%. 

4.4   Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) terhadap Kinerja Guru (Y) Uji Regresi 
Sederhana : X1 Terhadap Y 

Secara spesifik, analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh 
kepemimpinan  berpengaruh terhadap kinerja guru. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
sebagai variabel independen (X1) terhadap kinerja guru (Y) sebagai variabel dependen.
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Persamaan regresi sederhana X1 terhadap Y adalah sebagai berikut: 

Y = 14.670 + 0.759 X1 

Persamaan  regresi  tersebut  dapat  digunakan  untuk melakukan  prediksi  (ramalan)  bagi 
variable  dependen  (  Kinerja  Guru)  akan  terjadi  bila  individu  dalam  veriabel  independen  ( 
Kepemimpinan) ditetapkan. Misal nilai kualitas kepemimpinan Kepala SMP Negeri 1 Semarang 
sebesar 89,3 maka nilai ratarata kinerja guru adalah 

Y =  14,670 + 0,759  ( 89,3)   = 53,108 
Jadi diperkirakan nilai ratarata kinerja guru sebesar 53,108. Dari persamaan regresi di atas dapat 
diartikan  bahwa  bila  nilai  kepemimpinan  bertambah  1 maka  nilai  ratarata  kinerja  guru  akan 
bertambah 0,759 begitu juga sebaliknya. 

Hasil analisis regresi besar pengaruh Kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 
dapat dilihat pada Model Summary R Square adalah  sebesar 0,584 atau 58,4%. Sedangkan sisanya 
( 100%  58,4% = 41,6% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4.5 Pengaruh Sarana Prasarana (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) 
Besar pengaruh saranaprasarana (X2) terhadap kinerja guru (Y) digunakan analisis regresi 

sederhana. Saranaprasarana sebagai variabel independen (X2) dan kinerja guru sebagai variabel 
dependen  (Y). 

Persamaan regresi sederhana X2 terhadap Y adalah sebagai berikut : 

Y = 12,271 + 0,507 X2 

Persamaan  regresi  tersebut  dapat  digunakan  untuk melakukan  prediksi  (ramalan)  bagi 
variable dependen ( Kinerja Guru) akan terjadi bila individu dalam veriabel independen ( Sarana 
Prasarana) ditetapkan. Misal nilai  kualitas  sarana Prasarana SMP Negeri 1 Semarang  sebesar 
79,7 maka nilai ratarata kinerja guru adalah 

Y = 12,271 + 0,507   X 79,7   = 52,678 
Jadi  diperkirakan  nilai  ratarata  kinerja  guru  sebesar  52,678.  Persamaan  regresi  di  atas 

dapat diartikan bahwa bila nilai Sarana Prasarana bertambah 1 maka nilai ratarata kinerja guru 
akan bertambah 0,507 begitu juga sebaliknya. 

Besar pengaruh sarana prasarana terhadap kinerja guru dapat dilihat pada Model Summary 
R Square adalah  sebesar 0,396 atau 36,9%. Sedangkan sisanya (100%  36,9% = 63,1%) dipengaruhi 
oleh faktor lain.
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4.6 Pengaruh Kepemimpinan (X2) dan Sarana Prasarana (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) 
Pengaruh antara dua variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemimpinan kepala sekolah 

(X1)  dan  saranaprasarana  (X2),  terhadap  variabel  terikat  adalah  kinerja  guru  (Y)  digunakan 
analisis regresi ganda. 

Analisis regresi ganda bertujuan untuk memprediksi nilai pengaruh dua variabel bebas secara 
bersamasama terhadap satu variabel terikat.  Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut: 

Y = 19.372 + 0.595 X1 + 0.247 X2 

Persamaan  regresi  tersebut  dapat  digunakan  untuk melakukan  prediksi  (ramalan)  bagi 
variable dependen ( Kinerja Guru) akan terjadi bila dalam dua veriabel independen (Kepemimpinan 
dan Sarana Prasarana) ditetapkan. Misal nilai kualitas Kepemimpinan SMP Negeri 1 sebesar 89.3 
dan Sarana Prasarana SMP Negeri 1 Semarang sebesar 79,7 maka nilai  ratarata kinerja guru 
adalah 

Y =  19,372  +  0,595  (89,3)  +  0,247  (79,7)    =53,446 
Jadi diperkirakan nilai ratarata kinerja guru sebesar 53,446. Dari persamaan regresi di atas 

dapat diartikan bahwa bila nilai Kepemimpinan dan Sarana Prasarana bertambah 1 maka nilai 
ratarata kinerja guru akan bertambah 0,842 begitu juga sebaliknya. 

Hasil perhitungan  menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,651. Hal ini menunjukkan 
bahwa  besar  pengaruh  variabel  kepemimpinan  dan  saranaprasarana memberikan  sumbangan 
terhadap variabel kinerja guru sebesar 65.1%, sedangkan sejumlah 34.9% sumbangan diberikan 
oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

5.  Simpulan Dan Saran 
5.1.  Simpulan 

Hasil dari analisis kualitatif maupun kuantitatif dalam penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai 
berikut: 
a)  Hasil analisis deskripsi kepemimpinan visi kepala sekolah sangat baik, kepribadian, pemahaman 

misi, dan kemampuan berkomunikasi baik. Akan tetapi dalam hal pemahaman terhadap kondisi 
guru dan keberanian dalam mengambil keputusan 53% responden menilai kurang baik. 

b)  Hasil analisis deskripsi  sarana prasarana menunjukkan  bahwa responden yang menilai cukup 
adalah  jumlah buku pokok untuk siswa dan guru sedangkan buku penunjang dinilai kurang. 
Begitu juga untuk alat peraga olah raga, IPA dan bahasa Indonesia dinilai cukup sedangkan 
untuk alat peraga IPS, Matematika, dan bahasa Inggris dinilai kurang. 

c)  Hasil analisis deskriptif untuk variable kinerja guru semua responden menilai cukup baik. 
d)  Hasil analisis uji T pada faktor kepemimpinan menunjukkan nilai absolut thitung (9.376) lebih 

besar dari pada ttabel (2.0395) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Ini mengartikan bahwa 
variabel kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru. 

e)  Hasil analisis uji T pada faktor sarana prasarana menunjukkan nilai absolut thitung (10.357) 
lebih besar  dari  pada  ttabel  (2.0395) maka H0  ditolak  dan H1  diterima.  Ini mengartikan 
bahwa variabel saranaprasarana berpengaruh secara parsial terhadap kinerja guru.
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f)  Hasil  analisis  uji  F  pada  faktor  kepemimpinan  dan  saranaprasarana menunjukkan  hasil 
perhitungan Fhitung sebesar 73.871 sedangkan Ftabel sebesar 3.9113 Karena Fhitung lebih 
besar dari Ftabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
kemepimpinan dan saranaprasarana berpengaruh secara simultan terhadap kinerja guru. 

5.2.  Saran 
Dari  kesimpulan  yang  diperoleh  ada  beberapa  hal  yang  perlu mendapat  perhatian  guna 

memaksimalkan  kinerja guru disarankan sebagai berikut: 
a)  Melihat begitu besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah bagi kinerja guru disarankan 

kepada Kepala Sekolah untuk memahami kondisi guru dan berani dalam mengambil keputusan. 
b)  Meskipun kecil pengaruh variabel saranaprasarana terhadap kinerja guru disarankan kepada 

Kepala Sekolah untuk meningkatkaan kelengkapan sarana sekolah khususnya yang berkaitan 
dengan bukubuku penunjang dan alat peraga yang dibutuhkan serta menambah yang belum 
ada, dan mendesak untuk digunakan. 

c)  Begitu rendahnya minat  guru untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah, maka disarankan 
kepala sekolah untuk mendorong guru dan siswa memanfaatkan perpustakaan yang dimiliki 
semaksimal mungkin dan menambah koleksi buku sebagai salah satu upaya meningkatkan 
minat para guru dan siswa untuk memanfaatkan perpustakaan sebaik mungkin. 
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