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ABSTRAK

MUH. RIWAN, NIM: 08 01 01 01 031. Pengaruh Kediplinan Kepala Sekolah
Terhadap Kinerja Guru telah diteliti di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii
Selatan Kabupaten Konawe melalui bimbingan: Dr. Suprianto, MA., dan Jumardin
La Fua, M.Si.,)

Skripsi ini mengungkap tentang Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah
Terhadap Kinerja Guru Di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
Kabupaten Konawe. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu: (a) Bagaimana Kedisiplinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Di SD Negeri 1
Bobolio Kecamatan Wawonii (b)Apakah ada Pengaruh Kediplinan Kepala Sekolah
Terhadap Kinerja Guru SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii .

Tujuan penelitian ini adalah: (a) Untuk mengetahui kedisiplinan kepala
sekolah di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii. (b).Untuk mengetahui Kinerja
Guru di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii. (c). Untuk mengetahui apakah
ada Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah sebagai motifator terhadap kinerja Guru
di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii .

Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika populasi
penelitian berjumlah 11 guru sekaligus sebagai sampel jenuh penelitian. Teknik
pengumpulan data ditempuh dengan menggunakan observasi, angket, dan
dokumentasi dalam melengkapi data penelitian, kemudian dianalisis dengan
menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial ditempuh
dengan menggunakan SPSS 15.0

Berdasarkan analisis deskriptif data variabel X dengan nilai rata-rata 31,45,
dimana dari 11 guru sebagai sampel penelitian dengan frekuensi tertinggi skor nilai
variabel X (Kediplinan Kepala Sekolah) = 9 responden dengan persentase 81,81%
yang berada di interval 60% - 79,99% yang berarti termasuk dalam kategori baik.
Analisis deskriptif variabel Y, memiliki rata-rata 30, dimana dari 11 guru sebagai
sampel penelitian dengan frekuensi tertinggi skor nilai variabel Y (Kinerja Guru) =
10 responden dengan persentase 90,90% yang berada di interval 80 – 100 % yang
berarti termasuk dalam kategori baik sekali. Analisis inverensial menunjukan terdapat
pengaruh positif signifikan yang diabaikan kediplinan kepala sekolah terhadap
kinerja guru SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan ini dilihat dengan
hasil pengujian hipotesis menggunakan alat analisis regresi SPSS 15.0 for Windows
Evaluation Version menunjukan Nilai R ≥ nilai α yang ditetapkan 0,05 = ( 0,29 ≥
0,05)  dinterprtasikan berkisar antara +0,10 - +0,29 dengan kriteria pengaruh positif
yang tak berarti, berbanding luruh uji Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows
Evaluation Version ANOVA(b) F statistic ≥ F table (4,36 ≥ 3.98) , dengan
konstribusi R Square Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version
sebesar 0,841% sedangkan sisanya 91,59% dijelaskan oleh peubah lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan atau tempat

berlangsungnya proses pendidikan seperti proses belajar mengajar, mendidik, dan

membimbing yang mana didalamnya terdapat unsusr-unsur manajerial yang selalu

mengelola, mengorganisir, merencanakan dan mengawasi segala apa yang terjadi

dilembaga tersebut, agar pelaksanaan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan, semua komponen dan sisitem

manajerial dalam lembaga tersebut sehingga sudah sepantasnya peran manajerial

dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai puncak pimpinan tertinggi maka

kepemimpinan kepala sekolah merupakan penggerak bagi para bawahannya yakni

para dewan guru disekolah beserta staf tata usaha.

Demikian besarnya peran kepala sekolah dalam menentukan tujuan

pendidikan maka kepala sekolah harus selalu memberikan dorongan dan motivasi

pada bawahanya karena kepala sekolah merupakan penggerak bagi para bawahanya

dalam meningkatkan kinerja mereka untuk mencapai tujuan pendidikan guru sebagai

tenaga pendidik disekolah dan sebagai manusia biasa yang tidak perna luput dari rasa

jenuh yang akan berimbas dalam kemalasan menjalankan tugasnya sebagai tenaga

pengajar namun setidaknya peran kepala sekolah sebagai motivator dapat menimalisir

segala kejenuhan yang dialami para bawahan dan bagaiman peran kepala sekolah

1
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menciptakan iklim kinerja yang baik antar guru dan kepala sekolah, kejenuhan yang

terjadi dalam diri seorang guru boleh jadi karena faktor dari kepemimpinan kepala

sekolah yang tidak mampu menciptakan iklim kerja yang baik

Dalam dunia pendidikan formal tersebut tentu kita telah mengetahui bersama

bahwa yang dimaksud bawahan adalah guru ataupun tenaga kependidikan di sekolah

itu, seperti yang biasa kita temui dalam sebuah organisasi bahwa sebagian besar

keberhasilan pada sebuah organisasi tergantung pada kepemimpinan seseorang

pemimpin tentang bagaimana ia menerapkan sebuah kedisiplinan untuk mencapai

tujuan bersama, jika pemimpin dapat memberikan contoh disiplin yang baik terhadap

bawahanya maka bawahanya pun akan disiplin dan bekerja dengan baik, sama halnya

dalam sebuah kepemimpinan di sekolah jika kepala sekolah bisa memberikan disiplin

dalam kerja maka guru yang lainya juga akan disiplin dalam bekerja dengan

profesional pula. Jika guru sudah bekerja atau melaksanakan tugas dengan

profesional maka tidak mustahil lagi bahwa kita dapat menghasilkan generasi-

generasi yang unggul dan berdaya saing yang tinggi. Sebab jika kita ingin mengukur

keberhasilan guru yaitu dengan dari cara ia mendidik murid-muridnya.

Salah satu kekuatan efektif dalam mengelola sekolah yang berperan

bertanggung jawab menghadapi perubahan adalah pemimpin kepala sekolah yaitu

salah satunya bagaimana pemimpin menerapkan kedisiplinan yaitu perilaku kepala

sekolah yang mampu memprakarsai pemikiran baru didalam proses interaksi di

lingkungan sekolah dengan melakukan perubahan tujuan, sasaran, konfigurasi,

prosedur, input, proses atau output dari suatu sekolah sesuai dengan tuntutan
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perkembangan. Disamping itu agar para kepala sekolah dapat memahami,

mengantisipasikan  dan memperbaiki konflik yang terjadi dilingkungan sekolah perlu

dipelajari teori dimensi sosial (social system theory), kepala sekolah diharapkan agar

mampu untuk melakukan analisis terhadap kehidupan informal sekolah dan iklim

atau suasana organisasi sekolah.

Dengan memahami macam-macam teori tersebut, akan sangat bemanfaat bagi

kepala sekolah dalam memperbaiki organisasi dan operasionalisasi sekolah. Studi

keberhasilan sekolah menunjukan bahwa kepala sekolah adalah orang yang

menentukan fokus dan suasana sekolah sehingga dalam suatu lembaga tercipta suatu

kedisiplinan yang harus dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, dikatakan pula bahwa:

Keberhasilan sekolah adalah yang memiliki pemimpin yang berhasil (effective
leader) dan pimpinan sekolah adalah mereka yang dilukiskan sebagai orang yang
memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, pemimpin sekolah adalah
mereka yang banyak, dan menentukan suasana untuk kepala sekolah mereka.1

Dalam dunia pendidkan merupakan seorang yang mampu memprakarsai

pemikiran baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik agar tujuan tercapai,

dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian  di SD Negeri 1 Bobolio karena

dalam pengamatan penulis serta dari beberapa hasil diskusi guru maupun orang tua

murid pemimpin dalam hal ini kepala sekolah kurang disiplin dan juga tidak adanya

pemikiran atau ide yang timbul dari kepala sekolah untuk mencapai tujuan yang

diharapkan dalam hal ini kepala sekolah tidak mempunyai program atau daftar untuk

1 Nawawi Hadari, Organisasi Sekolah Dan Pengelolaan Kelas, Jakarta: PT Gunung Agung,
1985, h. 30.
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kegiatan guruu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja guru yang lebih

baik.

Kemampuan dan keterampilan serta kedisiplinan untuk memimpin sebuah

lembaga pendidikan dalam peranya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus

dapat memperhatikan perasaan dan orang-orang yang bekerja sehingga kinerja guru

selalu terjaga. Didalam pelaksanaan tugas pendidik, guru memiliki sifat atau prilaku

yang berbeda yang semangat dan penuh tanggung jawab, ada juga guru yang dalam

melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab.

Selain itu ada juga guru yang sering bolos, tidak membuat administrasi

mengajar dan tidak mematuhi perintah, guru seperti itulah yang menjadi masalah

setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja

rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan

latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

yang berjudul “Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SD

Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa

rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana Kedisiplinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Di SD Negeri 1

Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe ?
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b. Analisis Pengaruh Kediplinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD

Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe ?

C. Hipotesis Penelitin.

Hipotesis dapat berarti prediksi, prespektif, atau dugaan terhadap suatu objek,

menurut irwan suhartono “hipotesis adalah dugaan semantara penelitian”.2 Dengan

demikian hipotesis penelitian adalah prediksi atau dugaan sementara terhadap suatu

objek yang akan diteliti. Sehingga hipotesis dari penelitian adalah bahwa terdapat

pengaruh antara kedisiplinan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SD

Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe.

D. Definisi Operasional.

Untuk memahami judul dari propasal ini, maka diperlukan penjabaran definisi

operasional sebagai berikut:

1. Kedisiplinan kepala sekolah adalah salah satu perwujudan kepemimpinan

pancasila, attau kekuatan yang mampu memberdayakan segala daya sumber

masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila pancasila, atau bisa

juga diartikan bahwa kedisiplinan kepala sekolah merupakan kemampuan

untuk membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain (guru dan

staf tata usaha) agar mereka mau bekerja dalam rangka untuk mencapai

tujuan.

2 Irwan Suhatono, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Erlangga, 1999, h. 26-27.
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2. Kepala sekolah sebagai motifator adalah seorang guru yang mendapat tugas

tambahan sebagai kepala sekolah serta mampu memberikan dorongan atau

motifasi dan mendayagunakan guru agar lebih meningkatkan kerja mereka

untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah maupun nasional.

3. Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuntitas yang dicapai oleh

guru dalam menjalankan tugasnya seperti membuat rencana pelaksanaan

pembelajaran pendidikan, silabus, program semester, program tahunan,

melaksanakan evaluasi dan melaksanakan apa yang terkandung dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran tersebut dengan penuh rasa yanggung jawab atas

apa yang telah si berikan padanya.

Berdasarkan dari definisi diatas kepala sekolah serta kinerja guru dapat ditarik

sebuah kesimpulan bahwa kepala sekolah merupakan motifator atau sebagai suatu

penggerak perubahan bagi para bawahanya dalam hal ini guru serta administrasi dan

lain-lain yang merupakan faktor pendukung untuk tercapainya suatu pendidikan

sehingga hasil dari kinerja guru dapat dicapai sesuai yang diharapkan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui kedisiplinan kepala sekolah sebagai teladan dan juga

sebagai motifator dalam meningkatkan Kinerja Guru di SD Negeri 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe.
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2. Untuk mengetahui Kinerja Guru di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan

Wawonii Selatan Kabupaten Konawe

3. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah

sebagai motifator terhadap kinerja Guru di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan

Wawonii Selatan Kabupaten Konawe

2. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini yang dapat diharapkan antara lain:

1. Bagi kepala sekolah agar dijadikan acuan dalam menjalankan fungsinya

sebaggai pemimpin dan juga menjadi contoh bagi para bawahanya.

2. Bagi mahasiswa agar menjadi bahan referensi literal penelitian selanjutnya.

3. Bagi guru-guru agar mengetahui kewajibanya sebagai tenaga pendidik dalam

menjalankan tugasnya.

4. Agar masyarakat agar mengetahui pula bagaimana peran dan pungsi kepala

sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin disekolah.

5. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti kasus

yang sama dengan objek yang berbeda.

6. Sebagai bahan bacaan bagi para guru dan kepala sekolah dan seluruh

pembaca lainya sebagai ilmu yang bisa dijadikan untuk selanjutnya

diterapkan.
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hakekat Kedisiplinan.

Disiplin adalah salah satu faktor yang menunjang  keberhasilan suatu  usaha.

Jika kita mengkaji penetapan waktu shalat fardu dan tata tertib pelaksanaan shalat

berjamaah dan ibadah lainya, maka ajaran islam tentang disiplin, ini menjujung

bahwa agama islam menjujung tinggi kedisiplinan. Melalui sejarah dapat dilihat

betapa Rasulullah SAW mampu merubah kondisi alam arabiyah dengan keberhasilan

yang sangat gemilang dalam jangka waktu yang relativ singkat masyarakat arab yang

biadab ditata dan dituntun dengan penuh kedisiplinan merubah menjadi masyarakat

yang dikagumi dan disegani dunia. Disiplin sebagaimana dikataka dalam kamus besar

bahasa indonesia oleh departemen pendidikan dan kebudayaan RI yakni “ketaatan

(kepatuhan) kepada peraturan tata tertib.”1.

Dalam kamus bahasa indonesia oleh WJS Poerwadarminta dikatakan: disiplin

ialah tertib”.2. Kedua perhatian diatas menekankan disiplin pada tata tertib. Ini artinya

bahwa disiplin adalah kondisi yang sangat erat kaitanya dengan aturan tata tertib. Jika

hal ini dikaitkan dengan kerja maka mengandung pengertian patuh dan taat pada

peraturan dan tata tertib sehubungan dengan tugas yang diembannya. Justru itu jika

1 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Op Cit, h. 208.

2 WJS Poerwadarminta, Logat Kecil Bahasa Indinesia, Cet ke 8, Jakarta: Pradnya Paramita,
1980, h. 44

8



9

tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka dikatakan

pelanggaran disiplin atau dengan kata lain bahwa disiplin adalah pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan untuk

tugas tersebut. Disiplin sering juga diterjemahkan aturan atau tata tertib, artinya

aturan atau tata tertib yang merupakan indikator dan tolak ukur ditetapkan seorang

melanggar atau tidak dapat pula dapat diartikan sebagai batasan-batasan yang

merupakan kewajiban yang menjadi standar kinerja serta larangan-larangan yang

harus dihindari.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa  disiplin adalah kepatuhan terhadap

hal-hal yang menjadi kewwajiban untuk dilaksanakan sekaligus sebagai barometer

dalam penelitian kualitas kinerja seorang pegawai dalam tugas profesinya. Dalam hal

kewajiban bagi seorang pegawai Negeri sipil, dalam buku penyelengaraan urusan

pemerintahan umum dalam pelaksanaan pungsi teknis yang diterbitkan oleh lembaga

administrasi Negara yang mengacu kepada peraturan pemerintahan No 30 Tahun

1980 pasal 2 antara lain:

1. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengapdian,
kesadaran dan tanggung jawab.

2. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang
menyangkut tugas kedinesan maupun yang berlaku secara umum.

3. Mentaati ketentuan jam kerja.
4. Bekerja dengan jujur, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara.

Empat butir dari duapuluh enam butir dari kewajiban seorang PNS terrsebut

yang merupakan ikatan tugas yang harus dipenuhi dengan menjalankan tugas sebagai

PNS.
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Seorang pegawai dikatakan disiplin jika dapat melaksanakan tugas sesuai

aturan yang telah ditetapkan segala ketentuan yang berkaitan dengan tugasnya, ia

patuhi, penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

Terkait dengan lembaga pendidikan khususnya kepala sekolah dan guru,

barometer yang menjadi ukuran, tidak terlepas dari tugas pokok kepala sekolah dan

guru. Indikator-indikator yang menjadi rujukan dalam menilai guru disiplin atau tidak

adalah batasan-batasan yang tertuang dalam aturan yang menata tugas profesional

seorang guru sebagaimana secara umumyang diatur dalam Undang-undang RI No 14

tahun 2005, tentang guru dan dosen. Dengan demikian disiplin kerja bagi seorang

guru pemenuhan tuntutan kurikulum merupakan indikator utama dalam penilaian

disiiplin kerja guru. Standar isi adalah kerangka ajar yang harus dilaksanakan tepat

waktu dan tepat sasran.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpilkan bahwa disiplin kerja adalah

ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dan senantiasa

mengikuti tata aturan yang telah digariskan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

B. Deskripsi Kedisiplianan Kepala Sekolah

Kata disiplin berasala dari bahasa latin “Diciplina”yang berarti “pelajaran,

belajar patuh pada atasan, guru, peraturan dan hukum, mengendalikan diri,

pengendalian dan pengawasan”3disiplin juga dapat berarti “sifat yang dimiliki

seorang yaitu sifat patuh pada aturan, atau teratur.”4disiplin dapat juga diartikan

3 J. Ravianto, Produktifitas Manusia Indonesia, Seri Produktifitas, III, t.p.Jakarta, 1985. H. 3
4 Ibid.,
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sebagai ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang diwajibkan atau diharapkan oleh

masyrakat agar kehidupan masyrakat dan Negara itu berjalan dengan baik, tertib dan

harmonis.5

Selanjutnya melalui penjelasan lain disiplin dapat dikatakan mempunyai

makna dan konotasi yang berbeda-beda ada yang mengartikan disiplin sebagai

hukuman, pengawasan, kepatuhan, latihan, dan kemempuan tingkah laku seseorang.

Kemudian para ahli lain meraka memberi pengertian disiplin sesuai dengan

sudut pandang mereka oleh The Liang Gie memberikan pengertian disiplin sebagai

berikut:Disiplin adalah keadaan tertib dimana orang-orag tergabung dalam suatu

organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati.6

Webstres new dictionary memberikan batasan disiplin sebagai berikut:

Latihan untuk mengendalikan diri, dan keadaan secara tertib dan efisien.

Maka terlihat bahwa disiplin adalah suatu keadaan dimana Sesuatu itu berada dalam

keadaan tertib teratur semestinya, serta tiada suatu pelanggaran-pelangaran baik

secara langsung maupun tidak langsung.7

Melihat beberapa teori dikemukakan diatas, maka banyak terdapat unsur-

unsur didalamnya, unsur yang dominan dalam hal ini adalah unsur

ketaatan,kepatuhan, dan keteraturan yang dimiliki seseorang dalam melakukan

sebuah aktifitas untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu.

5 Ibid, h. 4
6 Ali imron, pembinaan guru Indonesia, pustaka jaya, malang,1995, h. 182
7 Ibid,.h.183
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Maka penulis mengambil suatu kesimpulan mengenai pengertian disiplin

adalah ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap tugas yang telah diberikan

tanggung jawab kepadanya untuk dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada demi

tercapainya sebuah tujuan tertentu.

C. Faktor-Faktor yang Memepengaruhi Kedisiplinan Kepala Sekolah

Menurut  Cece Wijaya dan A. Tabrani Rusyam mengemukakan bahwa ada

beberapa indikator agar disiplin dapat membina dan melaksanakan dalam proses

pendidikan sehingga waktu pendidikan dapat ditingkatkan 8yaitu sebagai berikut:

a. Melaksanakan tata tertib dengan baik, baik bagi guru maupun bagi siswa

karena tata tertib yang berlaku merupakan aturan dalam ketentuan yang harus

ditaati oleh siapapun demi kelancaran proses pendidikan itu, yaitu:

1. Patuh terhadap aturan sekolah atau lembaga pendidikan

2. Mengindahkan petunjuk-petunjuk yang berlaku di sekolah atau lembaga

pendidikan tertentu contohnya mengunakan kurikulum yang berlaku

3. Tidak membangkan pada peratran yang berlaku, baik bagi atasan,

pendidik, maupun peserta didik

4. Tidak suka membohong

5. Bertingkah yang menyenangkan

6. Rajin dalam belajar

7. Tidak suka malas dalam memberikan arahan/belajar mengajar

88 Sudarmayanti. http://starwaji, wood press. Com/2012/11/28. Pengertian Kedisiplinan. Dikases.28
November 2012
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8.Tidak meyuruh orang untuk bekerja demi sendiri

9.Tepat waktu

b. Tatat terhadap kebijakan dan kebijaksanaan yang berlaku meliputi:

1. Menerima dan menganalisa dan mengkaji berbagai pemberuan pendidik

2. Berusaha menyesuaikan dengan situasi  dan kondisi pendidikan yang ada

3. Tidak membuat keributan

4. Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang telah dterapkan

5. Membantu proses kelancaran proses belajar mengajar

c. Menguasai diri dan intropeksi9

Dengan melaksankan indikator-indikator yang dikemukakan diatas sudah

tentu disiplin dalam proses pendidikan dapat terlaksana dan kedisiplinan

dalam proses belajar mengajar dapat terlaksana dan kedisiplnan kepala

sekolah dapat ditingkatkan

D. Deskripsi Profesinalisme Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk itu kepala sekolah harus

mengetahui tugas-tugas yang harus ia laksanakan. Adapun tugas-tugas kepala sekolah

adalah:

1. Kepala sekolah bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan. Kepala

sekolah bertindak dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan

9 Ibid,. Diakses 28 November 2012
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oleh bawahan. Perbuatan yang dilakukan oleh para guru, siswa, staf, dan orang

tua siswa tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab kepala sekolah

2. Dengan waktu dan sumber yang terbatas seorang kepala sekolah harus mampu

menghadapi berbagai persoalan. Dengan segala keterbatasan, seorang kepala

sekolah harus dapat mengatur pemberian tugas secara cepat serta dapat

memprioritaskan bila terjadi konflik antara kepentingan bawahan dengan

kepentingan sekolah.

3. Kepala sekolah harus berfikir secara analitik dan konsepsional. Kepala sekolah

harus dapat memecahkan persoalan melalui satu analisis, kemudian

menyelesaikan perubahan dengan satu solusi yang feasible. Serta harus dapat

melihat setiap tugas sebagai satu secara keseluruhan yang saling berkaitan.

4. Kepala sekolah adalah seorang mediator atau juru menengah. Dalam

lingkungan sekolah sebagai satu organisasi didalamnya terdiri dari manusia

yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda yang bisa menimbulkan

konflik untuk itu kepala sekolah harus jadi penengah dalam konflik tersebut.

5. Kepala sekolah adalah seorang politisi. Kepala sekolah harus dapat membangun

hubungan kerja sama melalui pendekatan persuasif dan kesepakatan

(compromise). Peran politisi kepala sekolah dapat berkembang secara efektif,

apabila: (1) dapat dikembangkan prinsip jaringan saling pengertian terhadap

kewajiban masing-masing, (2) terbentuknya aliasi atau koalisi, seperti

organisasi profesi, OSIS, BP3, dan sebagainya.(3) terciptannya kerjasama
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(cooperation) dengan berbagai pihak, sehingga aneka macam aktivitas dapat

dilaksanakan.

6. Kepala sekolah seorang diplomat. Dalam berbagai macam pertemuan kepala

sekolah adalah wakil resmi sekolah yang dipimpinya.

7. Kepala sekolah mengambil keputusan-keputusan sulit. Tidak ada satu

organisasi pun yang berjalan mulus tanpa masalah. Demikian pula sekolah

sebagai suatu organisasi tidak luput dari persoalan dan kesulitan-kesulitan

kepala sekolah diharapkan berperan sebagai orang yang dapat menyelesaikan

persoalan yang sulit tersebut.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, selain harus tahu dan paham tugasnya

sebagai pemimpin, yang tak kalah penting dari semua seyogyanya kepala sekolah

memahami dan mengetahui perannya. Adapun peran-peran kepala sekolah yang

menjalankan perannya sebagai manager adalah :(a)hubungan antar perseorangan, (b)

peran informasional, (c) sebagi pengambil keputusan.

Dari tiga peran kepala sekolah sebagai manejer tersebut, dapat penulis uraikan

sebagai berikut:

a. Peran hubungan antar perseorangan

1. Figurehead, figurehead berarti lambang dengan pengertian sebagai kepala

sekolah sebagai lambang sekolah.

2. Kepemimpinan (leadership). Kepala sekolah adalah pemimpin untuk

menggerakan seluruh sumber daya yang ada disekolah sehingga dapat
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melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi untuk mencapai

tujuan.

3. Penghubung (liasion). Kepala sekolah menjadi penghubung antara

kepentingan kepala sekolah dengan kepentingan lingkungan diluar

sekolah. Sedangkan secara internal kepala sekolah menjadi perantara

antara guru, staf dan siswa.

b. Peranan informasional

1. Sebagai monitor. Kepala sekolah selalu mengadakan pengamatan terhadap

lingkungan kerena kemungkinan adanya informasi-informasi yang

berpengaruh terhadap sekolah.

2. Sebagai desiminator. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk

menyebarluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staf dan

orang tua murid.

3. Spokesman. Kepala sekolah menyebarkan informasi kepada lingkungan

diluar yang diangap perlu.

c. Sebagai pengambil keputusan

1. Enterpreneur. Kepala sekolah selalu berusaha memperbaiki penampilan

sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program yang baru

serta melakukan survey untuk mempelajari berbagai persoalan yang

timbul dilingkungan sekolah.
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2. Orang yang memperhatikan ganguan (disturbance handler). Kepala

sekolah harus mampu mengantisipasi ganguan yang timbul dengan

memperhatikan situasi dan ketepatan keputusan yang diambil.

3. Orang yang menyediakan segala sumber (A Reseource Allocateri). Kepala

sekolah bertanggung jawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang

akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan

dibagikan.

4. A negotiator roles. Kepala sekolah harus mampu untuk mengadakan

pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar dalam memenuhi

kebutuhan sekolah.

Selain itu kepala sekolah juga minimalnya memiliki tiga kemampuan yang

diharapkan yang dengan kemampuan ini maka ia akan mampu menjalankan

organisasi secara baik, yakni diantaranya:

1. Konseptual Skill

Pemimpin yang tentunya mampu memberikan dan menawarkan ide-ide yang

cemerlang kepada yang dipimpinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara

jelas. Seorang pemimpin harus memiliki kekayaan ide yang inovatif sebagai ide

pembaharu dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan. Seorang pemimpin pula

harus mampu menjadi sentral pemecahan masalah melalui konsep-konsep yang

ditawari. Demikianlah salah satu kemampuan seorang menejer yang harus dimiliki

dalam menjalankan organisasi, terutama sekolah.
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Jika disebutkan secara rinci satu persatu maka akan dapat lebih diketahui

kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, yakni sebagai berikut:

a. Kemampuan analisis
b. Kemampuan berfikir rasional
c. Ahli atau cakap dalam berbagai macam konsepsi
d. Mampu menganalisis berbagai kejadian, serta mampu memahami berbagai

kecenderungan
e. Mampu mengantisipasikan perintah
f. Mampu mengenalii macam-macam kesempatan dan masalah-masalah

sosial.10

Jadi profesionalisme kepemimpinan kepala sekolah berarti suatu komitmen

para anggota suatu profesi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan

kompetensinya yang bertujuan agar kualitas keprofesionalanya dalam menjalankan

dan memimpin segala sumber daya yang ada pada suatu sekolah untuk mau bekerja

sama dalam mencapai tujuan bersama.

2. Human Skill.

Human skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang manager

tingkat kedua, yaitu kemampuan komunikasi, baik dalam organisasi itu sendiri

maupun dengan organisasi lainya, mampu untuk berkomunikasi secara jelas dan

efektif, kerja sama yang kooperatif, praktis dan diplomatis. Hal ini adalah suatu

kemampuan penentu dalam mengembangkan organisasi, sebab berkembang dan

tidaknya sebuah organisasi adalah tatkala telah ada pengakuan dari organisasi lain,

selain itu sebuah organisasi pula tak lepas bantuan dari organisasi lain. Oleh karna itu

maka pemimpin dituntuk untuk memiliki kemampuan tersebut.

10Ibad, h. 101
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3. Tehnikal Skill

Kemampuan ini adalah kemampuan yang ada pada manager tingkat bawah,

yaitu kemampuan dalam bidang tehnik, menjalankan kerja-kerja organisai, menguasai

pengetahuan tentang metode, proses, prosedur dan tehnik untuk melaksanakan

kegiatan khusus, kemampuan untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana,

peralatan yang diperlukan dalam mendukung kegiatan. Hal ini harus dimiliki oleh

seorang manager agar perencanaan organisasi yang telah dirancang dapat terlaksana.

Selain kemampuan diatas maka tentunya fungsi-fungsi manajemen juga harus

mampu dipahami dan dijalankan secara utuh. Seperti yang kami jelaskan diatas

bahwa manajemen yang dimulai dari perencanaan sampai kepada tingkat manajemen

akhir yakni fungsi kontroling.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa dari beberapa uraian diatas maka

tentunya dapat dipahami bahwa kepala sekolah dengan kemampuan penguasaan

manajemen yang utuh dapat mengantarkan kepada lembaga yang lebih hidup.

Ditambah lagi dengan otonomi sekolah yang ada yang difahami dalam istila

manajemen berbasis sekolah (MBS) menuntut seorang kepala sekolah untuk lebih

siap dan mampu untuk menghadapinya.

E. Deskripsi Kinerja Guru.

Menurut Mangkunegara mendefinisikan kinerja sebagai “hasil yang secara

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
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tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.11 Sedangkan

menurut pandangan lain yaitu Sulistiani dan Rosidah menyatakan “kinerja seorang

merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai

kerjanya”12

Jhon Witmore dalam coacing for formance mendefinisikan kinerja sebagai

berikut:

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau
perbuatan, suatu prestasi, atau pameran umum keterampilan, kinerja
merupakan suatu kondisi yang diketahui dan diinformasikan kepada tertentu
untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan suatu
visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak
positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.13

Adapun yang yang mempengaruhi faktor-faktor kinerja diantaranya adalah

kemampuan mereka, motivasi dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang

mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil

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

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

sehingga gagasan yang dimilikinya mampu diwujudkan untuk kepentingan anak didik

11 http//www.google.com, Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja
Guru, 10 oktober 2011

12 Syrifuddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, Jakarta: Quantum
Teacing, 2005, h. 6

13 http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja, diakses 10 oktober 2011
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sehingga menunjang hubungan yang baik dengan anak didik serta menunjang nilai

agama, budaya dan keilmuan.

F. Deskripsi Guru.

Banyak pengertian dari kata guru dalam pandangan masyarakat jawa, guru

dapat atau bisa dilacak melalui okronim “gu” dan “ru”. Guru dapat diartikan dapat

digugu (dianut) dan ru berarti bisa ditiru (dijadikan teladan) ahli bahasa belanda

J.E.C. Gericke dan Troorda (dalam Djamarah) menerangkan bahwa guru berasal dari

bahasa sansekerta artinya berat, besar, penting, baik sekali,terhormat dan berarti juga

pengajar.14

Sedangkan menurut pandangan departemen pendidikan dan kebudayaan guru
adalah : seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk
kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya
dengan anak didk, sehingga menunjang tinggi mengembangkan dan
menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan
keilmuan.15

Menurut Drs.N.A. Ametebun berpendapat bahwa “guru adalah semua orang

yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-muridnya baik

secara individual maupun secara klasikal, disekolah maupun diluar sekolah.”16 Tugas

adalah segala aktivitas dan kewajiban yang harus diinformasikan oleh seseorang

dalam memainkan peran tertentu. Tugas guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai

garda terdepan dan posisi sentral didalam pelaksanaan proses pembelajaran. Tugas

14 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, h. 26

15 Ibid.,

16 Amtembun, Guru dan Anak Didik dalam Berinteraksi Endukatif, Jakarta: Rineka cipta,
2000, h. 32
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guru tidak hanya sekedar membaca buku-buku pelajaran, dan kemudian

menyampikan kepada murid-muridnya melainkan lebih dari itu adapun diantara tugas

guru diantaranya :

1. Menyelesaikan kurikulum

2. Mediagnosis kesiapan, gaya dan minat murid.

3. Merancang program.

4. Merencanakan pengelolaan kelas.

5. Melaksanakan pengajaran dikelas.

Sedangkan menurut soejonomerinci tugas pendidik(guru) sebagai berikut:

1. Wajib menemukan pembawaan yang ada pada anak didik dengan berbagai

cara seperti observasi, wawancara, melalui pergaulan, angket dan sebagainya.

2. Berusaha menolong anak diddik mengembangkan pembawaan yang baik dan

menekan perkembangan pembawaan yang buruk agar tidak berkembang.

3. Memperlihatkan pada anak didik tugas orang dewasa dengan cara

memperkenalkan dengan berbagi bidang keahlian, keterampilan agar anak

memilih dengan tepat.

4. Mengadakan evaluasi setiap waktu untuk mengetahui apakah perkembangan

anak didik berjalan dengan baik.

5. Memberikan bimbingan dan penyuluhan tatkala anak didik menemui kesulitan

dalam pengembangan potensinya

Tugas utam guru menurut sistim pengembagan tenaga pendidikan abad 21

adalah:
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1. Menjabarkan kebijakan dan landasan pendidikan dalam wujud perencanaan

pembelajaran dalam kelas dan diluar kelas.

2. Mengaplikasikan komponen-komponen pembelajaran sebagai suatu sistem

dalam proses belajar mengajar.

3. Melakukan komunikasi dan komunitas profesi, sosial dan memfasilitasi

pembelajaran masyarakat.

4. Mengelola kelas dengan pendekatan dan prosedur yang tepat dan relevan

dengan karakteristik peserta didik yang unik.

5. Meneliti, mengembangkan berinofasi dibidang pendidikan dan pembelajaran,

dan mampu memanfaatkan hasilnya untuk pengembangan profesi.

6. Melaksanakan fungsinya sebagai pendidik untuk menghasilkan lulusan yang

menjujung tinggi nilai-nilai etika, kesatuan dan nilai luhur bangsa, masyarakat

dan agama.

7. Melaksanakan fungsi dan program bimbingan konseling dan administrasi

pendidikan.

8. Mengembangkan diri dalam wawasan, sikap dan keterampilan profesi.

9. Memanfaatkan teknologi, lingkungan, budaya sosial dan lingkungan alam

dalam mengembangkan proses belajar.17

17 Amiruddin, dkk, Manajemen Pengawas Pendidikan, Ciputat: 2006, h. 144-155
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Tugas seorang guru sangatlah kompleks tidak sebatas mengajar dan mendidik

dan membimbing namun tugas guru menurut Drs.B. Suryo Subroto bahwa guru juga

bertugas sebagai administrator, evaluator dan konselor.18

Kinerja guru merupakan upaya dalam mendesain pembelajaran, melaksanakan

prosesbelajar mengajar dan menilai hasil belajar siswa agar tujuan pendidikan dapat

dicapai. Kinerja yang baik dapat ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. Motifasi (motifation) yaitu keinginan untuk melakukan pekerjaan.

2. Kemampuan (iactuating) yaitu kapasitas dari tenaga kerja atau SDM untuk

melakukan pekerjaan.

3. Lingkungan pekerjaan (the work enviroronment) yaitu sumber daya dan

situasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.19

G. Dikripsi Kinerja Guru.

Kinerja adalah sebuah kata dari sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata

dasar ‘kerja’ yang menterjemahkan dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil

kerja sedangkan guru adalah kondisi yang dikondisikan sebagai garda terdepan dan

posisi sentrala didalam pelaksanaan proses pemebelajaran. Sedangkan menurut

Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan  kerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja

18 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 3

19 Grivan Trisnawati Sule, Pengantar Manajemen, jakarta: Kurniyawan Sayfulah, 2005, h.
235
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secara kulitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesui dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.20

Tugas guru adalah menyeleksi kurikulum, mendiagnosis kesiapan, gaya,

minat murid, membuat program, mengelola kelas melaksanakan pembelajaran,

memberikan bimbingan mengevaluasi dan melaksanakan fungsinya dengan sebaik

mungkin dengan penuh rasa tanggung jawab. Kinerja guru akan menjadi optimal bila

mana di integrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, pasilitas kerja,

guru, karyawan, maupun anak didik. Pidata dalam searozi mengemukakan ada

beberapa paktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan

tugasnya yaitu:

1. Kemampuan kepala sekolah

2. Fasilitas kerja

3. Harapan-harapan dan

4. Kepercayaan personil sekolah

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja guru

adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya

sebagai guru dengan penuh rasa tanggung jawab.

Menurut para pakar lain bahwa paktor yang mempengaruhi kinerja guru

adalah paktor internal dan eksternal:

“paktor internnal adalah paktor pengaruh pribadi yang berasal dari dalam diri
sendiri dimana ada dorongan untuk tumbuh dan berkembang kearah usaha

20 http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja, diakses 10 0ktober 2011
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yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan sedangkan paktor eksternal
adalah pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitarnya diantaranya yaitu:
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, bertambahnya jumlah
penduduk, adanya perubahan palsafah dan dasar negara yang melandasi
tujuan pendidikan, timbulnya inivasi baru baik menyangkut strategi maupun
pendekatan dalam pendidikan”.21

Dalam menjalankan pungsinya kepala sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh

paktor-paktor diatas namun masih banyak, diantaranya menurut Drs.B Suryo Subroto

paktor yang melekat pada diri seseorang adalah:

1. Kepribadian
2. Penguasaan bahan
3. Penuasaan kelas
4. Cara guru berbicara cara menciptakan suasana kelas
5. Memperhatikan prinsip individualitas
6. Bersikap terbuka dan mau bekerja sama, tanggap terhadap inovasi, serta

mampu mmelaksanakan eksperimen dalam kegiatan mengajar

Melihat uraian diatas yang menjelaskan paktor-paktor yang mempengaruhi

kinerja guru maka dapat disimpulkan bahwa paktor-paktor tersebut adalah

kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas, harapan, kepercayaan, penguasaan bahan,

cara guru berbicara dan menciptakan suasana kelas.

H. Penelitian Yang Relevan.

Pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah Pengaruh

Kedisiplinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di SD Negeri 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe.

21 Hidayat Seotopo, Wati Soetomo, Kepemimpinan Dan Suervisi Pendidikan, Jakarta: Bina
Aksara, 1988, h. 259
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Penelitian tentang pengaruh kepala sekolah telah banyak dilakukan oleh

beberapa saudara-saudari kita tentunya menjadi sebuah karya yang berharga dalam

menunjang pemahaman kita, diantaranya:

1. Harlina (Pengaruh Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah Terhadap

Kinerja Guru Di SD Negeri 1 Anggaberi Kecamatan Anggaberi Kabupaten

Konawe). Dari hasil penelitianya bahwa kepemimpinan demokratis kepala

sekolah merupakan hal utama dan sangat berpengaruh  terhadap guru dalam

melakukan aktifitas belajar mengajar di SD Negeri 1 Anggeberi sehingga

meningkatkan dan memperbaiki kinerja dalam melaksanakan tugas, dalam

prosesnya kepala sekolah sebagai pemimpin senantiasa memberikan arahan yang

sifatnya membangun dan penyemangat sebelum guru memulai melaksanakan

tugas sehingga tercapai tujuan dari pendidikan secara maksimal.

kinerja guru di Anggaberi terbilang cukup tinggi indikatornya adalah

keseriusan dalam menstransfer ilmu kepada pesrta didik dan tingkat keterampilan dan

inovasi pengajaran yang diterapkan didalam kelas, kemudian tingkat kemampuan

siswa  dalam menyelesaikan tugas yang diberikan tidak menemui kesulitan dalam

menyelesaikanya, indikator lainya adalah pencapaian prestasi belajar siswa yang

meningkat dari tahun ketahun hingga mencapai tarap yang cukup baik.

2. Anita Mustapa (Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di

SD Negeri 1 Ambekairi Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe) menyimpulkan

bahwa peran kepala sekolah tersebut diwujudkan untuk meningkatkan kualitas
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guru dalam bidang pengusaan kurikulum, metode pembelajaran dan tehnik

penilaian, penguasaan materi dan kecintaan terhadap tugas dan kedisiplinan.

Beberapa peran tersebut dalam upaya meningkatkan kualitas guru tersebut

Adalah melakukan ssialisasi KTSP, memberi kesempatan guru melanjutkan

pendidikan dan pelatihan, menyediakan buku pembelajaran yang berbasis KTSP,

melakukan kontrol terhadap perlengkapan terhadap perangkat pembelajaran

sampai pada penjelasan melakukan evaluasi terhadap kinerja guru.

I. Kerangka Pikir.

Kepala sekolah merupakan penentu berhasil tidaknya sekolah yang

dibawahinya oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemimpin perlu memiliki

beberapa keterampilan dalam menimbulkan motivasi disiplin terhadap diri guru

disekolah agar dapat meningkatkan kinerja mereka dalam hal mencapai tujuan

berrsama, seorang kepala sekolah harus mampu mendayagunakan guru agar mau dan

mampu membuat rencana pembelajaran pendidikan yang lebih berkualitas, silabus

pembelajaran, program semestar dan tahunan serta mampu melaksanakan evaluasi

terhadap apa yang telah diberikan kepada siswa. Kenyataan dilapangan menunjukan

bahwa masih terdapat kepala sekolah yang tidak dikatakan berhasil dalam memimpin

sekolah dan bersikap apatis terhadap kinerja guru yang kurang baik, hal ini sangat

disayangkan bila sikap apatis harus terdapat pada diri kepala sekolah karena

kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan ini akan berdampak terhadap kinerja

guru dan berimplikasi terhadap peserta didik.
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Kepala sekolah yang baik hendaknya menyadari akan tanggung jawab akan

fungsinya. Tugas-tugas yang diemban oleh kepala sekolah menuntutnya untuk

memiliki keterampilan pada tarap tinggi dalam bidang konsep keadministrasian,

kemampuan melakukan hubungan yang baik antara guru dan staf tata usaha serta

keterampilan tehnis untuk menyelengarakan tugas-tugas instruksional.

Dalam kerangka inilah sehingga penulis mempunyai dugaan bahwa kepala

sekolah SDNegeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe perlu

menyadari akan tanggung jawab dan menjalankan pungsinya sebagai pemimpin bagi

para dewan guru dan staf tata usaha dalam meningkatkan kinerja mereka.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yaitu data angka yang dapat

memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu.

Berdasarkan prepektif diatas maka penelitian ini dimaksudkan untuk

mengumpulkan data informasi yang objektif dilapangan penelitian (field

research), mengenai Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja

Guru Di SD 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe.

B. Tempat dan Waktu Penelitian.

1. Tempat Penelitian.

Penelitian dilaksanakan di SDN 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan

Kabupaten Konawe dengan judul “Pengaruh Kedisiplinan Kepala Sekolah

Terhadap Kinerja Guru Di SDN 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan

Kabupaten Konawe”. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa

di SDN 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe cukup

representatif dan memiliki relevansi yang spesifik terhadap kepentingan

penelitian, sehingga dengan demikian peneliti memilih lokasi ini sebagai lokasi

penelitian.

33
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2. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakasanakan terhitung sejak observasi hingga

perampungan skripsi dengan alokasi waktu bulan Juli sampai September 2012.

Adapun tahapan-tahapan prosedur penelitian meliputi, perencanaan, penelitian

lapangan, pengololaan data, dan pembuatan skripsi.

C. Populasi Dan Sampel.

1. Populasi.

Populasi adalah objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

atau sifat tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari kemudian ditarik

kesimpulan.1 Menurut S.Margono populasi adalah seluruh objek penelitian yang

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, nilai tes atau

peristiwa sebagai sumber yang memiliki karakteristik tertentu penelitian”.2

Sedangkan Suharsimi Arikunto “populasi adalah seluruh subjek penelitian”.3

Dengan demikian populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang dilakukan di

SDN 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten Konawe.

2. Sampel.

Ditegaskan Arikunto “Sampel adalah bagian dari populasi (bagian atau

wakil populasi yang diteliti)”4. Teknik penarikan sampel menggunakan cara non

propability sampling menempuh teknik sampling kuota sebagai teknik yang lebih

1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatip dan R dan D, Bandung: Alfabeta, 2007, h. 80

2 Margono, Metode Penelitian, Bandung: Rineka Cipta, 2003, h. 118

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek, Jakarta:
Rineka Cipta, 1992,h. 107 .

4 Ridwan, Rumusa Dan Data Dalam Analisis Statistika, Bandung: Alfabeta,2008, h. 239.
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ideal digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan sampel berdasarkan kuota

tertentu yang ditatapkan dengan kriteria atau ciri-ciri tertenut. Berkaitan dengan

ini peneliti menetapkan kriteria sampel adalah mereka yang menjadi tenaga

edukatif pada sebuah lembaga pendidikan di SDN 1 Boboli, sedangkan populasi

yang tidak masuk kriteria yang ditetapkan direlakan tidak dijadikan sampel

penelitian. Dengan demikian sampel penelitian ini berjumlah 11 orang dari

seluruh tenaga edukatif di SDN 1 Bobolio.

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini maka penulis

menggunakan metode field Research yaitu metode pengumpulan data melalui

penelitian lapangan. dimana peneliti terjun langsung untuk memperoleh data dan

informasi yang diperlukan. adapun tehnik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuisioner atau angket yang berisi daftar pertanyaan yang ditulis dan yang

akan diberikan kepada  responden.

2. Observasi yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan indrawi,

yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian.

3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

pencatatan terhadap data atau arsip yang dianggap penting.
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E. Kisi-kisi Instrumen.
Tabel 3.1

Intrumen Penelitian Variabel X dan Y.

Variabel Aspek Indikator Nomor
item

Kedisiplinan
kepala sekolah

(X)

1. Pengarahan

a. Komunikasi
b. kordinasi antara kepala

sekolah dengan guru
c. kordinasi antara sesama

guru
d. perhatian
e. pujian

2
7

3

5
6

2. Pemberian
tugas

a. pelaksanaan tugas
b. pelaksanaan

kedisiplinan
c. pembagian tugas

4
8
1

3. Penetapan pola
kerja yang
afektif

a. waktu yang tersedia
b. menyusun program

kegiatan
c. melaksanakan pola

kegiatan

9
10

11

Kinerja Guru (Y)

1 Hasil kerja dalam
melaksanakan
program
pembelajaran

a. pembuatan silabus
pembelajaran

b. menyelesaikan beban
kurikulum mata
pelajaran

c. mengembangkan
kurikulum

12

13

14

2 Melaksanakan
program
pembelajaran

a. melaksanakan dari isi
Silabus dan RPP

b. melaksanakan
pembelajaran

c. mengembangkan
metode

15

16

17

3 Evaluasi

a. apersepsi
b. tes tertulis
c. evaluasi setelah akhir

pembelajaran

18
19
20
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F. Teknik Analisis Data.

Data hasil penelitian dianalisis melalui teknik analisis statistik deskriptif

dan inferensial. Analisis statistik deskriptif diperlukan untuk menjawab

permasalahan pertama dan kedua, dengan terlebih dahulu melakukan analisis

berikut:

1. Pengujian Reabilitas digunakan untuk menguji apakah daftar pertanyaan

(kuesioner) layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Reliable artinya

data yang diperoleh dari hasil pertanyaan konsisten bila digunakan peneliti

lain untuk mengukur objek yang sama, dengan intrespretasi sebagai berikut:

a. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s.d. 0,20 berarti kurang reliable
b. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s.d. 0,40 berarti agak reliable
c. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s.d. 0,60 berarti cukup reliabel
d. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s.d. 0,80 berarti reliabel
e. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s.d. 100 berarti sangat reliabel5

2. Pengujian Validitas digunakan untuk menguji apakah daftar pertanyaan

(kuesioner) valid digunakan sebagai instrumen penelitian pengujian

Reabilitas dan Validitas dilakukan menggunakan SPSS 15.0 for Windows

Evaluation Version dengan kriteria sebagaimana dijelaskan Sugiono “Bila

harga korelasi di atas 0,30, maka instrument tersebut dikatakan valid sedangkan jika harga korelasi dibawah 0,30,

maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang”.6

5 Tirton, Dalam Skripsi Ade Muliani, Evalusi program Sertifikasi Guru dikota Cilegon,
Serang, 2012,h.150

6 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif,kualitatif dan kombinasi (mixed methods)
Alfabeta, Bandung, 2012, h. 214
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3. Analisi deskriptif angket penelitian untuk menghitung, rata-rata, median,

modus, standar deviasi, persentase, nilai terendah dan nilai tertinggi dengan

kategori serta grafik untuk mempermudah membaca data, dilakukan

menggunakan SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version. Secara deskriptif

kedua data dari masing-masing variabel pada penelitian ini dijelaskan

berdasarkan kategori nilai berikut:

( 81-100%) = Tinggi Sekali.
( 61-80%) = Tinggi
( 41-60%) = Sedang
(21-40%) = Rendah
(0-20%) = Sangat rendah 7.

Selanjutnya data penelitian ini diolah dengan mengunakan statistik

inferensial untuk menguji hipotesis. Adapun langkah-langkah dalam analisis

regresi sebagai berikut:

a. Koefisien korelasi dan determinan (r2).

Pengujian koefisien korelasi digunakan untuk mengukur berapa besar nilai

koefisien tersebut dan koefisien determinan (r²) digunakan untuk mengukur proporsi

atau persentase sumbangan variabel independen yang diteliti terhadap variasi naik

turunnya variabel.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji – F).

Uji ini pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen yang

dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap

variabel dependen bentuk pengujiannya : Ho : b1 = 0, artinya variabel independen

secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Ha : b1 ≠ 0, artinya

7 Irawan, Metode Penelitian Sosial Budaya, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h.  74.
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semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusan: Jika probabilitas < 0.05, maka H0 ditolak Jika

probabilitas > 0.05, maka Ha diterima.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Umum SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan.

1. Sejarah Singkat Berdirinya Dan Perkembangannya.

Sekolah dasar Negeri 1 Bobolio merupakan salah satu lembaga pendidikan

formal yang menyelenggarakan penyelenggaraan pembelajaran pada tingkat satuan

pendidikan tingkat dasar yang bertempat di desa bobolio kelurahan sawae kecamatan

wawonii selatan ..

Sekolah dasar negeri 1 Bobolio berdiri pada tahun 1964 dan awal berdirinya

SD negeri 1 bobolio di kepalai oleh bapak Mahalar, dimana awal pembangunan

sekolah tersebut merupakan swadaya masyrakat dan tanah sekolah tersebut

merupakan pemberian dari salah sorang anggota masyrakat desa bobolio bernama

Muh Saleh.

Berdasarkan tata letaknya, lokasi SD negeri 1 bobolio ini cukup strategis dan

mudah dijangkau karena berada dipinggir jalan raya yang merupakan penghubung

antara daerah-daerah sekitar kecamatan wawaonii selatan, dalam perkembangannya,

SD negeri 1 bobolio telah menyelenggarakan pendidikan dalam kurun waktu 47

tahun dan telah mengalami pergantian kepala sekolah sebanyak 10 kali

dideskripsikan sebagai berikut:

40
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Tabel 4.1

Data pergantian pimpinan SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
(Wansel)

Tahun Pajaran 20121.

No Nama Pimpinan Masa Menjabat Keterangan
1 Mahalar
2 Mustari
3 Mujetaba
4 Aziz kamal
5 A. kadir
6 Sutarij
7 Amiruddin
8 Darwis
9 Husin

10 Rasman
Sumber Data: Kantor SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
(Wansel).

SD Negeri 1 Bobolio sudah mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum

GGP ,sampai kurikulum saat ini yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

hingga saat ini, berdasarkan keterangan diatas SD Negeri 1 Bobolio diharapakan

dapat berpungsi sebagai pusat sumber belajar dan pemberdayaan sekolah yang

setingkat dengan sekolah lain  yang ada dilingkup.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa pada tahun 1964 bentuk

bangunan SD negeri 1 Bobolio masih bentuk papan atau berdindingkan papan   (Non

1 Arsip. SD Negeri 1 Bobolio Tahun Pelajaran 2011-2012, Bobolio, 02 Agustus 2012.
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permanent) karena masih merupakan swadaya masyrakat dikarenakan belum adanya

anggaran dari pemerintah dan pada 1980-an pemerintah . memeberikan anggaran

dalam rangka untuk perubahan bangunan atau gedung sekolah tersebut yang

merupakan sumbangsi masyrakat (swadaya).bangunan sekolah tersebut sampai

sekarang telah berubah menjadi semi permanent.

SD negeri 1 bobolio, merupakan lembaga formal dan unit pelaksanaan yang

melayani  masyrakat dan dalam pendidikan dasar yang berada dibawah naungan atau

koordinasi dinas pendidikan .,  dalam SD Negeri 1 bobolio mengalami berbagai

perkembangan dan dan kemajuan dibanding pada waktu tahun-tahun yang lalu

utamanya menyangkut perkembangan, baik itu penambahan gedung maupun

pasilitas-pasilitas lain seperti buku, kompiuter, serta perlengkapan atau pasilitas yang

lainnya.berbagai program prioritas telah dilakukan dan upayakan secara maksimal

program-progran tersebut senantiasa dititik beratkan pada uapaya pembentukan

sekolah  agar sejajar dengan institusi atau dengan sekolah-sekolah yang

lainnya.meskipun demikian peran-peran pemimpin sebelumnya dan dalam meletakan

pondasi dasar perkembangan sekolah memegang peranan penting .

2. Keadaan guru dan responden SD Negeri 1 Bobolio

a. Keadaan Guru SD Negeri 1 Bobolio

Dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen yang sangat berkaitan demi

tecapainya suatu tujuan pendidikan yaitu guru dan siwa. Dimana guru memiliki tugas

pokok mendidik, membimbing dan mentrasfer nilai-nilai ilmu pengetahuan dan

keterampilan dengan demikian seorang guru harus mempunyai integrasi keilmuan
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yang cukup dan memiliki sikap rofesionalisme sebagai sebagai pendidik dalam

membina dan mengarahakn anak didik kearah tujuan pendidikan sesuai dengan yang

dicita-citakan.

Tugas seorang guru tidaklah mudah, karena guru bukanlah sekedar pemberi

ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya semata didepan kelas, akan tetapi ia adalah

tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan,

menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian

seorang guru hendakalah berpendidikan luas, luhur, berprikemanusiaan serta

berpegang teguh kepada falsafah pancasila.

Peran guru saangatlah menentukan keberhasilan pendidikan dan pengajaran

pada suatu sekolah karena guru merupakan input instrument yang secra langsung

berintrakasi dengan peserta didik. Seorang guru dituntut untuk memilki multi peran

dan di tuntut untuk mengajar sesuai dengan kopetensi sehingga mampu menciptakan

kondisi belajar yang efektif. Guru diharapakan mampu memberikan bimbingan dan

motivasi yang tinggi kepada anak didiknya untuk untuk dapat lebih berprestasi dan

dapat mengembangkan ilmu pengetahuan gunamencapai kesajehtraan hidup yang

layak dimasa mendatang dan mendapatkan kebahagiaan diakhirat kelak.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilapangan Nampak bahwa hingga kini

guru pengajar SD negeri 1 bobolio tahun pelajaran 2011-2012 berjumlah 10 0rang

yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbea-beda, untuk melihat data

tersebut lebih jelas perneliti deskripsikan sebagai berikut:
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Tabel 4.2

Data keadan kualifikasi kependidikan SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii
Selatan (Wansel) Tahun Aajaran 2011-20122.

No Kualifikasi Pendidikan Jumlah
1 SI 2 Orang
2 D2 4 Orang
3 SPG 2 Orang
4 SMU 3 Orang

Jumlah 11 Orang
Sumber Data: Kantor SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
(Wansel).
Berdasarkan data dan tabel di atas  dapat dikatakan bahwa dari aspek kualitas

dan kuantitas guru yang ada di SD Negeri 1 Bobolio berada pada kategori kurang

memadai. Hal ini terlihat dari jumlah mayoritas dan strata pendidikan yang ditempuh

oleh tenaga pengajar khususnya di SD Negeri 1 Bobolio belum begitu memenuhi

kebutuhan dalam proses belajar mengajar responden yang harusnya sekarang ini

semua guru minimal kualifikasi pendidikan harus SI namun dengan keterbatasan guru

yang dimiliki sehingga untuk kebutuhan dalam proses belajar mengajar sangatlah

2 Arsip. SD Negeri 1 Bobolio Tahun Pelajaran 2011-2012, Bobolio, 02 Agustus 2012.
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rendah. Dengan demikian untuk mengetahui keadaan guru pada SD negeri 1 bobolio

dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.3

Data Keadan Kependidikan SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
(Wansel)

Tahun Pajaran 2011-2012.3

No Nama Jenis kelamin Jabatan Ket

1 Rasman Laki-laki Kepala sekolah PNS
2 Juliadain dahi Laki-laki Guru kelas PNS
3 Bustamin Laki-laki Guru honor GTT
4 Surianto Laki-laki Guru kelas PNS
5 Yuriani Perempuan Guru honor GTT
6 Ismawan Laki-laki Guru honor GTT
7 Sarmin Laki-laki Guru honor GTT
8 Masdin hamuru Laki-laki Guru honor GTT
9 Risdan Laki-laki Guru honor GTT
10 Alimudin Laki-laki Guru honor GTT
11 Aswan Laki-laki Guru honor GTT

Sumber Data: Kantor SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan
(Wansel).

3 Arsip. SD Negeri 1 Bobolio Tahun Pelajaran 2011-2012, Bobolio, 02 Agustus 2012.
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Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan bahwa juklah guru di SD negeri 1

bobolio pada tahun 2012 sebanyak 10 orang dilihat berdasarkan kelamin terdiri 10

laki-laki dan 1 orang perempuan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-

beda.sarjanab lengkap (SI) 2 orang, diploma (D2) 6 orang dan SMU 3 orang.

b. Keadaan responden SD Negeri 1 Bobolio

Responden atau peserta didik merupakan salah satu unsur pendidikan atau

objek utama dalam perndidikan sehingga dapat dipastikan bahwa tanpa anak didik

maka pendidikan tidak dapat mungkin terlaksana, sama halnya dengan tidak ada guru

sepertinya perndidikan susah untuk terlaksana.

Kondisi responden di SD negeri 1 bobolio kecamatan wawonii selatan masih

dikategorikan memprihatinkan baik dari segi keseragaman berpakaian maupun dari

cara belajarnya pertimbangan karena ekonomi orang tua yang masih kurang serta

ditambah lagi dengan tidak adanya fasilitas penerang (listrik). Selanjutnya kondisi

keagamaan responden di SD negeri 1 bobolio   masih belum ada agama lain selain

Islam.

Jumlah responden pada SD negeri bobolio kecamatan wawonii selatan .

samapai saat ini penulis mengadakan penelitian respondennya berjumlah 107 orang

terdiri dari 6 kelas sebagai mana termaksud dalam table berikut:

Tabel 4.4

Data Keadan Responden SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan (Wansel)
Tahun Pajaran 2011-20124.

4 Arsip. SD Negeri 1 Bobolio Tahun Pelajaran 2011-2012, Bobolio, 02 Agustus 2012.
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No Kelas Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki Perempuan

1 Kelas I
2 Kelas II
3 Kelas III
4 Kelas IV
5 Kelas V
6 Kelas VI

Sumber Data: Kantor SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan.

Dengan melihat table diatas tampak bahwa jumlah responden yang mengikuti

pendidikan pada SD negeri 1 bobolio sebanyah 107 orang/responden. Bila bila kita

bandingkan responden laki-laki sebanyak…sedangan jumlah responden perempuan

sebanyak…jadi dengan keterangan tersebut jelaslah bahwa yang mengikuti

pendidikan secara formal lebih banyak perempuan dibandaing   laki-laki.

3. Keadaan Sarana dan Prasarana SD Negeri 1 Bobolio

Sarana dan prasarana adalah sebagai penunjang utama untuk terselenggaranay

pelaksanaan suatu proses pendidikan unutk mencapai tujuan. Karena proses

pembelajaran tanpa pasilitas atau sarana yang tidak memadai maka kiranya

pembelajaran tersebut tidak akan efektif dibandingkan dengan adanya fasilitas yang

cukup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa pengertian sarana dan

prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian

yang dimaksud dan tujuan pendidakan.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana yang

dimili oleh suatu sekolah merupakan suatu alat penunjang guna untuk mendukung
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terselenggaranya proses belajar mengajar disekolah adapun sarana dan prasarana di

sekolah Dasar Negeri 1 Bobolio sesuai hasil observasi lapangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.5
Data Keadan Sarana dan Prsaraan SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan

(Wansel) Tahun Ajaran 2011-20125

No Jenis Jumlah Kondisi
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

Ruang kepala sekolah
Ruang guru
Ruang kelas
Buku buku
Bangku dan meja responden
kompiuter
Lemari dan tempat buku
Papan tulis
Lapangan sepak bola
WC
Tiang Bendera
Lapanagan sepak takrow

1 buah
1 buah
1 buah
893
120 buah
2 buah
4 buah
7 buah
1 buah
1 buah
1 buah
1 buah

Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Sumber Data: Kantor SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan.
4. Kurikulum dan Penerapannya.

Menurut Mulyasa, kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu

upaya pemerintah unutk mencapai keunggulan masrakat bangsa dalam penguasaan

ilmu dan teknologi (IPTEK)  seperi digariskan dalam haluan Negara.

Kurikulum merupakan seperangkat mata pelajaran dan pengalaman yang

diberikan oleh guru kepada peserta didik pada periode tertentu. Kurikulum juga

memuat seperangkat aturan dan rencana dan aturan mengenai isi dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan kegiatan belajar

mengajar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum dan

5 Arsip. SD Negeri 1 Bobolio Tahun Pelajaran 2011-2012, Bobolio, 02 Agustus 2012.
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merupakan alat unutk mencapai tujuan pendidikan. Baik tujuan pendidikan nasional,

instutisional, maupun tujuan kurikuler.

Tujuan nasional ialah tujuan yang sudah diterapakan dari pusat atau tujuan

yang dijadikan standar kelulusan oleh Negara untuk semua sekolah yang ada di

Indonesia dan tidak bisa ditawar-tawar lagi artinya pihak sekolah tidak bisa  merubah

sebagian atau sedikit dari tujuan itu. Sedangkan tuan intruksional dan tujuan dari

kurikuer adalah tujuan yang ditentukan oleh masing-masing sekolah, sesuai apa yang

ditetapkan  olah guru dan ditetapkan dalam kurikulum yang digunakan pada sekolah

tertentu. Sehingga tinggi rendah tujuan intruksional dan kurikuler itu dapat dilihat

sejauh mana seorang guru atau suatu seorang merancang tujuan tersebut, semakin

baik tujuan yang ditetapkan maka semakin baik pula tujuan intruksional dan kurikuler

pad sekolah itu.

Sedangkan kurikuler yang bberlaku atau diterapkan pada SD Negeri 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii Selatan . yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP)

yang merupakan kurikulum penyempurna dari kurikulum berbasia kompetensi (KBK)

yang berlaku pada tahun 2004.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) merupakan strategi pendidikan

yang mengarahkan responden untuk mencari masalah dan berusaha memecahkannya

atau dengan kata lain pelajaran yang dilakukan pada setiap sekolah harus bisa

memotivasi pesertta didiknya aktif belajar baik dalam sekolah maupun dimana saja

mereka berada. Sehingga fungsi guru hanya memberikan kerangka dasar dan

penganalan tentang aspek-aspek prisip pada suatu mata pelajaran dan menyampaikan
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pada indikator tersebut yang dapat dilihat melalui pengukuran pada setiap mata

pelajaran.

Adapu program pelajaran di SD negeri 1 Bobolio terdiri dari beberapa mata

pelajaran sebagai berikut:

1. Mate-matika

2. Penjaskes

3. Kesenian (KTK)

4. Pendidikan agama islam

5. Molok

6. PPKN

7. Bahasa inggris

8. Bahasa Indonesia

9. Ilmu pengetahian alam

10. Ilmu pengetahuan social

Dari uraian mata pelajaran diatas merupakan mata pelajaran yang wajib

diikuti oleh semua responden dalam bentuk proses belajar mengajar melalui tatap

muka, praktek, yang berkaitan dengan mata peajaran tertentu. Dalam hal ini untuk

mengetahui prestasi responden dapat dilihat sesuai indeks prestasi yang dicapai oleh

responden yang dapat menetukan berhasil atau tidaknya responden menempuh

jenjang kelas lebih tinggi. Namun khususnya mata pelajaran bahasa Inggris belum

begitu terstruktur dalam pelaksaannya disebabkan tidak adanya guru bahas inggris

namun dengan demikian dengan kerja keras guru dan kepala sekolah pada sekolah
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tersebut bisa terselenggarakan pembelajaran bahasa inggris kepada responden dengan

cara tertentu antara lain menyisipkan waktu atau mengadakan Les pelajaran tambahan

untuk melaksanakan tersebut, sedangakan pelajaran-pelajaran yang lain dilaksanakan

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah tersebut.

B. Deskripsi Data Variabel Penelitian.

1. Deskripsi data Kedisiplinan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bobolio
Kecamatan Wawonii Selatan ..

Kedisiplinan kepala sekolah idealnya tercermina pada seluruh aspek

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang pimpinan dalam sebuah institusi

pendidikan seperti halnya di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan .

yang tercermin pada beberapa aspek yakni:

1) Pengarahan pimpinan dalam sebuah institusi pendidikan.

2) Pemberian /pembagian tugas secara efektif berdasarkan kualifikasi personil dalam

sebuah institusi pendidikan.

3) Penetapan pola kerja yang afektif oleh pimpinan dalam sebuah institusi

pendidikan.

Selanjutnya untuk melihat distribusi frekusni dan persentase Instrumen

penelitian yang dikembangkan dalam bentuk pernyataan kuisioner yang telah

diberikan kepada 11 responsen sebagai sumber data pada penelitian ini dideskripsikan

sebagai berikut:

Tabel : 4.6
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Pertanyaan responden untuk aspek pengarahan pimpinan dalam sebuah institusi
pendidikan dengan 5 item sebagai indikator variabel X.

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
1 Kominikasi antara

kepala sekolah dengan
guru terjalin dengan
baik!

4 6 1 0 11 36,36 54,54 9,09 0 100

2 Kepala sekolah bekerja
sama dengan guru
dalam menjalankan
tugas demi tercapainya
tujuan sekolah!

4 6 1 0 11 36,36 54,54 9,09 0 100

3 Kepala sekolah
mengkoordinasikan
kepada guru untuk
melakukan kerja sama
dengan guru yang lain
dalam menjalankan
tugas!

2 8 1 0 11 18,18 72,72 9,09 0 100

4 Kepala sekolah
memberikan perhatian
terhadap guru agar lebih
meningkat kinerjanya!

0 1 6 4 11 0 9,09 54,54 36,36 100

5 Kepaa sekolah
memberikan pujian
terhadap guru yang
menyelesaikan tugas
tepat pada waktunya!

0
1
0

1 0 11 0 90,90 9,09 0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 2, 7, 3,  5, dan 6.

Berdasarkan table tersebut dapatlah diketahui bahwa pada item angket no 1

terdapat 4 atau 36,36% menyatakan selalu, 6 atau 54,54% menyatakan sering dan 1

atau 9,09% menyatakan kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah

sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan bahwa responden sering

Berkominikasi antara kepala sekolah dengan guru yang terjalin dengan baik, hal
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tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 54,54%  dengan kategori

sering.

Pada item angket no 2 terdapat 4 atau 36,36% menyatakan selalu,  6 atau

54,54% menyatakan sering dan 1 atau 9,09% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa kepala sekolah bekerja sama dengan guru dalam menjalankan

tugas demi tercapainya tujuan sekolah, hal tersebut ditunjukan pada table dengan

presentase sebesar 54,54%  dengan kategori sering.

Pada item angket no 3  terdapat 2 atau 18,18% menyatakan selalu, 8 atau

72,72% menyatakan sering dan 1 atau 9,09% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden menyatakan Kepala sekolah mengkoordinasikan

kepada guru untuk melakukan kerja sama dengan guru yang lain dalam menjalankan

tugas hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 72,72% dengan

kategori sering.

Pada item angket no 4  terdapat 0 atau 26,4% menyatakan selalu, 1 atau

9,09% menyatakan sering dan 6 atau 54,54% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 4 atau 36,36%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden menyatakan kepala sekolah memberikan perhatian

terhadap guru agar lebih meningkat kinerjanya, hal tersebut ditunjukan pada table

dengan presentase sebesar 54,54% dengan kategori kadang-kadang.
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Pada item angket no 5  terdapat 0 atau 23,5% menyatakan selalu,  10 atau

90,90% menyatakan sering dan 1 atau 9,09% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden Kepala sekolah memberikan pujian terhadap guru

yang menyelesaikan tugas tepat pada waktunya!, hal tersebut ditunjukan pada table

dengan presentase sebesar 41,1% dengan kategori sering.

Tabel : 4.7

Pertanyaan responden untuk aspek Pemberian /pembagian tugas secara efektif
berdasarkan kualifikasi personil dalam sebuah institusi pendidikan dengan 3 item

sebagai indikator variabel X.

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
6 Kepala sekolah

memberikan arahan
sebelum melakukan
tugas.

5 4 1 1 11 45,45 36,36 9,09 9,09 100

7 Kepala sekolah
memberikan pengarahan
terhadap kedidiplinan
guru!

0 9 2 0 11 0 81,81 18,18 0 100

8 Kepala sekolah
memberikan tugas
sesuai dengan aturan
atau kebijakan yang
berlaku!

2 9 0 0 11 18,18 81,81 0 0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 4, 8 dan 1.

Bedasarkan table tersebut pada item angket no 6 terdapat 5 atau 45,45%

menyatakan selalu, 4 atau 36,36% menyatakan sering dan 1 atau 9,09% menyatakan

kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah sebanyak 1 atau 9,09%. Dari

hasil olahan data menggambarkan bahwa responden menyatakan kepala sekolah
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memberikan arahan sebelum melakukan tugas! hal tersebut ditunjukan pada table

dengan presentase sebesar 45,45% dengan kategori selalu.

Pada item angket no 7 terdapat 0 atau 0% menyatakan selalu, 9 atau 81,81%

menyatakan sering dan 2 atau 18,18% menyatakan kadang-kadang, adapun yang

menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan

bahwa responden menyatakan kepala sekolah memberikan pengarahan terhadap

kedidiplinan guru! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar

81,81% dengan kategori sering.

Pada item angket no 8 terdapat 2 atau 18,18% menyatakan selalu, 9 atau

81,81% menyatakan sering dan 0 atau 0% menyatakan kadang-kadang, adapun yang

menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan

bahwa responden menyatakan kepala sekolah memberikan tugas sesuai dengan aturan

atau kebijakan yang berlaku! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase

sebesar 38,2% dengan kategori selalu dan sering.

Tabel : 4.8

Pertanyaan responden untuk aspek penetapan pola kerja yang afektif oleh pimpinan
dalam sebuah institusi pendidikan dengan 3 item anket sebagai indikator variabel X.

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
12 Meningkatkan rasa

antuias diri terhadap
aspek yang dihadapi.

4 5 2 0 11 36,36 45,45
18,1

8
0 100

13 Meningkatkan rasa
gairah terhadap aspek
yang dihadapi.

0 5 6 0 11 0 45,45
54,5

4
0 100



56

14 Perasaan yakin yang
kuat mampu
menjalankan tugas
tertentu.

1 4 6 0 11 9,09 36,36
54,5

4
0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 9, 10 dan 11.

Bedasarkan table tersebut pada item angket no 9 terdapat 4 atau 36,36%

menyatakan selalu, 5 atau 45,45% menyatakan sering dan 2 atau 18,18% menyatakan

kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari

hasil olahan data menggambarkan bahwa responden menyatakan meningkatkan rasa

antuias diri terhadap aspek yang dihadapi. hal tersebut ditunjukan pada table dengan

presentase sebesar 55,8% dengan kategori selalu.

Pada item angket no 10 terdapat 0 atau 0% menyatakan selalu, 5 atau

45,45% menyatakan sering dan 6 atau 54,54% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden menyatakan meningkatkan rasa gairah terhadap

aspek yang dihadapi , hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar

54,54% dengan kategori kadang-kadang.

Pada item angket no 11 terdapat 1 atau 9,090% menyatakan selalu, 4 atau

36,36% menyatakan sering dan 6 atau 54,54% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden menyatakan Perasaan yakin yang kuat mampu

menjalankan tugas tertentu! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase

sebesar 54,54% dengan kategori kadang-kadang.



57

Sebagamana kita lihat, hasil angket yang telah dilakukan oleh peneliti

menunjukan gambaran bahwa kedisiplinan kepala sekolah di SDN 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii  Selatan . telah tergambar berdasarkan isian angket yang

didistribusikan pada table presentase, adapun untuk mengetahui hasil tabulasi angket

pada penelitian dilihat pada table tabulasi angket pada lampiran 2.

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan statistik

deskriftip, pada analisi deakriptif dilakukan uji Validitas dan Reabilitas digunakan

untuk menguji apakah daftar pertanyaan (kuesioner) layak digunakan sebagai

instrumen penelitian sebagai berikut:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items

N of Items

,705 ,724 8
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Hasil uji reliabilitas penelitian menunjukan nilai cronbach alpha sebesar 0,705. Untuk mengetahui uji reliabilitas

dalam penelitian ini, maka kita mengacu pada buku Tirton yang mengelompokan menjadi 5 skala.

1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s/d. 0,20 berarti kurang reliable

2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s/d. 0,40 berarti agak reliable

3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s/d. 0,60 berarti cukup reliabel

4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s/d. 0,80 berarti reliabel

5. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s/d. 100 berarti sangat reliable.
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Dengan demikian cronbach alpha sebesar 0,705, masuk pada skala ke empat yaitu nilai alpha 00,61 s.d. 0,80 dalam

keriteria reliable. Selanjutnya untuk melihat Item-Total Statistics yang mendeskripsikan

masing-masing item total angket valid dan tidaknya dideskripsikan pada lampiran I.

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika r alpha > α taraf signifikan 0,05 yang telah ditentukan, maka pernyataan

tersebut dinyatakan valid.

2. Jika r alpha < α taraf signifikan 0,05 yang telah ditentukan, maka pernyataan

tersebut dinyatakan tidak valid.

Atau dengan membandingkan Corrected Item-Total Correlation pada r kritis

Bila harga korelasi di atas 0,30, maka instrument tersebut dikatakan valid sedangkan

jika harga korelasi dibawah 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument

tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Adapun untuk lebih jelasnya guna mengetahui hal tersebut yakni yang

dimaksud peneliti tentang deskripsi data kedisiplinan kepala sekolah di SD Negeri 1

Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan . dideskripsikan berdasarkan dengan upaya

mentabulasi data hasil pemberian sekor pada setiap alternatif jawaban yang diberikan

oleh responden sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan  setiap pertanyaan untuk

kedua variabel, dengan 5 kriteria jawaban sangat sering, selalu, kadang-kadang, tidak

pernah dengan pemberian sekor yang dimulai dari 4, 3, 2, 1. Menghasilkan

perhitungan deskriptif menggunakan SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version

untuk mendeskripsikan nilai, Range, Minimum, Maximum, Sum, Mean, Std.
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Deviation, Variance, dideskrisikan pada lampiran I. Selanujutnya analisis deskriptif

dilanjutkan dengan mengkategorikan data dideskrisikan sebagai berikut:

Table 4.9.

Keriteria interpretasi data X (Kedisiplinan Kepala Sekolah).

No Interval Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

0% - 19,99%
20% - 39,99%
40% - 59,99%
60% - 79,99%
80% - 100%

Sangat Buruk
Buruk
Sedang

Baik
Sangat Baik

0
0
1
9
1

0%
0%

9,09%
81,81%
9,09%

Jumlah 11 100
Sumber: hasil tabulasi angket penelitian variabel X (Kedisiplinan kepala sekolah)
tahun 2012.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpul diperoleh nilai variabel X

(Kedisiplinan kepala sekolah) dengan frekuensi tertinggi sebesar 9 (81,81%) yang

berada di interval 60% - 79,99% yang berarti termasuk dalam kategori baik data

distribusi frekuensi variabel X (Kedisiplinan kepala sekolah) dideskripaikan dengan

memanfaatkan diagram batang yang dibuat untuk mempermudah menggambarkan

dan mbacaan data sebagai berikut:
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Diagram 4.1

Diagram keriteria interpretasi data X (Kedisiplinan kepala sekolah).

2. Deskripsi Kinerja Guru SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii
Selatan ..

Keriteria sebagai tolak ukur untuk mendeskripaikan data kinerja guru tentunya

mengacu pada beberapa aspek yang menjadikan variabel kedua dalam penelitian ini

bisa terukur dengan efektif, mengacu pada kisi-kisi intrumen penelitian kriteria ukuran

kinerja guru di SDN 1 Bobolio Kecamatan Wawonii  Selatan . ada beberapa apek

keriteria otal ukur variabel Y sebagai berikut:

1) hasil kerja dalam melaksanakan program pembelajaran

2) melaksanakan program pembelajaran

3) evaluasi

Selanjutnya untuk melihat distribusi frekusni dan persentase Instrumen

penelitian yang dikembangkan dalam bentuk pernyataan kuisioner yang telah

diberikan kepada 11 responsen sebagai sumber data pada penelitian ini dideskripsikan

sebagai berikut:

0

2

4

6

8

10

00-20 Sangat
Buruk

21 - 40 Buruk 41-60 sedang 61-80 Baik 81-100 Sangat Baik
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Tabel : 4.10

Pertanyaan responden untuk aspek hasil kerja dalam melaksanakan program
pembelajaran dengan 3 item anket sebagai indikator variabel Y (Kinerja guru).

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
1 Menyusun pelaksanaan

program pembelajran
(RPP), silabus, progam
tahunan dan program
semester!

3 7 1 0 11 27,27 63,63 9,090 0 100

2 Menyelesaikan program
kurikulum mata
pelajaran pada setiap
semester dan tahun
ajaran!

7 4 0 0 11 63,63 36,36 0 0 100

3 Mengembangkan
kurikulum berdasarkan
pengalaman belajar!

5 6 0 0 11 45,45 54,54 0 0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 12, 13, dan 14.

Bedasarkan table tersebut pada item angket no 12 terdapat 3 atau 27,27%

menyatakan selalu, 7 atau 63,63% menyatakan sering dan 1 atau 9,090% menyatakan

kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari

hasil olahan data menggambarkan bahwa responden menyatakan menyusun

pelaksanaan program pembelajran (RPP), silabus, progam tahunan dan program

semester! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 63,63%

dengan kategori sering.

Pada item angket no 13 terdapat 7 atau 63,63% menyatakan selalu, 4 atau

36,36% menyatakan sering dan 0 atau 0% menyatakan kadang-kadang, adapun yang

menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan
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bahwa responden menyelesaikan program kurikulum mata pelajaran pada setiap

semester dan tahun ajaran!hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase

sebesar 63,63%  dengan kategori selalu.

Pada item angket no 14 terdapat 5 atau 45,45% menyatakan selalu, 6 atau

54,54% menyatakan sering dan 0 atau 0% menyatakan kadang-kadang, adapun yang

menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan

bahwa responden mengembangkan kurikulum berdasarkan pengalaman belajar! hal

tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 54,54% dengan kategori

selalu dan sering.

Tabel : 4.11

Pertanyaan responden untuk aspek melaksanakan program
pembelajaran dengan 3 item anket sebagai indikator variabel Y (Kinerja guru).

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
1 Melaksanakan dari isi

RPP dan silabus!
4 6 1 0 11 36,36 54,54 9,090 0 100

2 Melakasanakan program
pengajaran sesuai
dengan program yang
telah ditetapkan!

3 8 0 0 11 27,27 72,72 0 0 100

3 Mengembangkan
metode pembelajaran
sesuai kondisi sekolah!

7 3 1 0 11 63,63 27,27 9,090 0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 15, 16, dan 17.
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Bedasarkan table tersebut pada item angket no 15 terdapat 21 atau 36,36%

menyatakan selalu, 6 atau 54,54% menyatakan sering dan 1 atau 9,090% menyatakan

kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari

hasil olahan data menggambarkan bahwa responden melaksanakan dari isi RPP dan

silabus!hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 54,54% dengan

kategori sering.

Pada item angket no 16 terdapat 3 27,27% menyatakan selalu, 8 atau 72,72%

menyatakan sering dan 0 atau 0% menyatakan kadang-kadang, adapun yang

menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data menggambarkan

bahwa responden mempu menguasai materi yang diajarkan. hal tersebut ditunjukan

pada table dengan presentase sebesar 72,72% dengan kategori kadang-kadang.

Pada item angket no 17 terdapat 7 atau 63,63% menyatakan selalu, 3 atau

27,27% menyatakan sering dan 1 atau 9,090% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden mengembangkan metode pembelajaran sesuai

kondisi sekolah! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 63,63%

dengan kategori selalu dan sering.

Tabel : 4.12

Pertanyaan responden untuk aspek evaluasi dengan 3 item anket sebagai indikator
variabel Y (Kinerja guru).

No Pertanyaan
Opsi Jawaban

RES
Persentase %

SL S KK TP SL S KK TP %
1 Melaksanakan evaluasi 6 4 1 0 11 54,54 36,36 9,090 0 100
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sebelum memasuki
materi inti pelajaran!

2 Melaksanakan evaluasi
tertulis pada setiap akhir
pelajaran!

3 8 0 0 11 27,27 72,72 0 0 100

3 Melaksanakan evaluasi
setiap akhir pokok
pembahasan!

2 6 3 0 11 18,18 54,54 27,27 0 100

Sumber: hasil tabulasi angket item no. 18, 19, dan 20.

Bedasarkan table tersebut pada item angket no 18 terdapat 6 atau 54,54%

menyatakan selalu, 4 atau 36,36% menyatakan sering dan 1 atau 9,090% menyatakan

kadang-kadang, adapun yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari

hasil olahan data menggambarkan bahwa responden melaksanakan evaluasi sebelum

memasuki materi inti pelajaran! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase

sebesar 54,54% dengan kategori selalu.

Pada item angket no 19 terdapat 3 atau 27,27% menyatakan selalu, 8 atau

72,72% menyatakan sering dan 5 atau 14,7% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden melaksanakan evaluasi tertulis pada setiap akhir

pelajaran! hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar 72,72%

dengan kategori selalu.

Pada item angket no 20 terdapat 2 atau 18,18% menyatakan selalu, 6 atau

54,54% menyatakan sering dan 3 atau 27,27% menyatakan kadang-kadang, adapun

yang menyatakan tidak pernah sebanyak 0 atau 0%. Dari hasil olahan data

menggambarkan bahwa responden mersa terbebani dengan kegiatan pengelolaan
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hasil pemahaman, hal tersebut ditunjukan pada table dengan presentase sebesar

54,54% dengan kategori selalu dan sering.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan

statistik deskriftip, pada analisi deakriptif dilakukan uji Validitas dan Reabilitas

digunakan untuk menguji apakah daftar pertanyaan (kuesioner) layak digunakan

sebagai instrumen penelitian sebagai berikut:

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of
Items

,607 ,618 6
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Hasil uji reliabilitas penelitian menunjukan nilai cronbach alpha sebesar 0,705. Untuk mengetahui uji reliabilitas

dalam penelitian ini, maka kita mengacu pada buku Tirton yang mengelompokan menjadi 5 skala.

1. Nilai Alpha Cronbach 0,00 s/d. 0,20 berarti kurang reliable

2. Nilai Alpha Cronbach 0,21 s/d. 0,40 berarti agak reliable

3. Nilai Alpha Cronbach 0,41 s/d. 0,60 berarti cukup reliabel

4. Nilai Alpha Cronbach 0,61 s/d. 0,80 berarti reliabel

6. Nilai Alpha Cronbach 0,81 s/d. 100 berarti sangat reliable.

Dengan demikian cronbach alpha sebesar 0,607, masuk pada skala ke tiga yaitu nilai alpha 00,61 s.d. 0,80 dalam

keriteria cukup reliable.
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Selanjutnya untuk melihat Item-Total Statistics yang mendeskripsikan masing-

masing item total angket valid dan tidaknya dideskripsikan pada lampiran I. Dengan

kriteria sebagai berikut:

1. Jika r alpha > α taraf signifikan 0,05 yang telah ditentukan, maka pernyataan

tersebut dinyatakan valid.

2. Jika r alpha < α taraf signifikan 0,05 yang telah ditentukan, maka pernyataan

tersebut dinyatakan tidak valid.

Atau dengan membandingkan Corrected Item-Total Correlation pada r kritis

Bila harga korelasi di atas 0,30, maka instrument tersebut dikatakan valid sedangkan jika harga korelasi dibawah 0,30, maka dapat

disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid sehingga harus diperbaiki atau dibuang.

Adapun untuk lebih jelasnya guna mengetahui hal tersebut yakni yang

dimaksud peneliti tentang deskripsi data kedisiplinan kepala sekolah di SD Negeri 1

Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan . dideskripsikan berdasarkan dengan upaya

mentabulasi data hasil pemberian sekor pada setiap alternatif jawaban yang diberikan

oleh responden sesuai dengan bobot yang telah ditetapkan  setiap pertanyaan untuk

kedua variabel, dengan 5 kriteria jawaban sangat sering, selalu, kadang-kadang, tidak

pernah dengan pemberian sekor yang dimulai dari 4, 3, 2, 1. Menghasilkan

perhitungan deskriptif menggunakan SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version

mendeskripsikan nilai, Range, Minimum, Maximum, Sum, Mean, Std. Deviation,

Variance, dideskrisikan pada lampiran I. Selanujutnya analisis deskriptif dilanjutkan

dengan mengkategorikan data dideskrisikan sebagai berikut:
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Table 4.13

Keriteria interpretasi data variavel Y (Kinerja guru).
No Interval Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

0% - 19,99%
20% - 39,99%
40% - 59,99%
60% - 79,99%
80% - 100%

Sangat Buruk
Buruk
Sedang

Baik
Sangat Baik

0
0
0
1

10

0
0
0

9,09
90,90

Jumlah 11 100
Sumber: hasil tabulasi angket penelitian variabel Y (Kinerja guru) tahun 2012.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpul diperoleh nilai variabel Y

(Kinerja guru) dengan frekuensi tertinggi sebesar 10 (90,90%) yang berada di interval

80 – 100 yang berarti termasuk dalam kategori baik sekali.

Data distribusi frekuensi variabel Y (kinerja Guru) dideskripsikan dengan

memanfaatkan diagram batang yang dibuat untuk mempermudah menggambarkan

dan mbacaan data sebagai berikut:

Diagram 4.2.
Diagram keriteria interpretasi data variabel Y (Kinerja Guru).

C. Analisis Pengaruh Kediplinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD
Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan ..
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21 - 40 Buruk 41-60 sedang 61-80 Baik 81-100 Sangat Baik
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Upaya mempermudah proses analisis data, penelitian ini menggunakan

analisis statistik inferensial menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Uji Persyaratan Analisis Variabel X dan Y

a. Uji Persyaratan Analisis Variabel X

Uji Persyaratan Analisis X diperoleh dengan menggunakan SPSS 15.0 for

Windows Evaluation Version sebagai berikut:

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
VAR000
01

,189 11 ,200(*) ,955 11 ,708

Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Dengan keriteria pengujian dibawah ini, dengan ini meunjukan bahwa data

sampel dalam penelitian ini yang telah diberikan kepada 11 responden berasal dari

data populasi yang berdistribudi normal. Ini dilihat dengan nilai signifikan Tests of

Normality > 0,05 = (0,200 > 0,05).

1. Jika signifikansi yang diperoleh > α , maka sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal.

2. Jika signifikansi yang diperoleh < α , maka sampel bukan berasal dari populasi

yang berdistribusi normal.

b. Uji Persyaratan Analisis Variabel Y

Uji Persyaratan analisis variabel Y diperoleh dengan menggunakan SPSS 15.0

for Windows Evaluation Version sebagai berikut:
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Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

VAR00002 ,227 11 ,117 ,843 11 ,035
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Dengan keriteria pengujian dibawah ini, dengan ini meunjukan bahwa data

sampel dalam penelitian ini yang telah diberikan kepada 11 responden berasal dari

data populasi yang berdistribudi normal. Ini dilihat dengan nilai signifikan Tests of

Normality > 0,05 = (0,117 > 0,05).

2. Jika signifikansi yang diperoleh > α , maka sampel berasal dari populasi yang

berdistribusi normal.

3. Jika signifikansi yang diperoleh < α , maka sampel bukan berasal dari

populasi yang berdistribusi normal.

2. Persamaan Regresi Linear.

Analisis regresi linier digunakan untuk menganalisis besarnya hubungan dan

pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari dua variabel menggunakan

SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version dengan hasil out put dideskripsikan pada

lampiran II. Interpretasi atas hasil analisis regresi, dalam membaca print out SPSS

15.0 for Windows Evaluation Version sebagai berikut:

Nilai R (koefisien korelasi) gunanya untuk mengetahui keeratan hubungan

antara peubah Y dan Y (secara sumultan). Nilai korelasi bisa bernotasi negative

maupun positif, notasi ini mengindikasikan bentuk atau arah hunungan yang terjadi.

Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version menunjukan kriteria nilai
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korelasi pada Out put SPSS SPSS menunjukan R ≥ nilai α yang ditetapkan 0,05 =

(0,29 ≥ 0,05) jika dinterprtasikan pada kategori nilai koefisien korelasi R = 0,29 yang

berkisar antara +0,10 - +0,29 dengan kriteria Pengaruh positif yang tak berarti ini

didasarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Nilai Koefisien Korelasi Dengan Tingkat Kategori.

Nilai koefisien korelasi Kategori
+ 0,70 – keatas Pengaruh positif yang sangat kuat
+ 0,50 - + 0,69 Pengaruh positif yang mantap

+ 0,30 - + 0,49 Pengaruh positif yang sedang
+ 0,10 - + 0,29 Pengaruh positif yang tak berarti

0,0 Tidak ada pengaruh

- 0,01 - - 0,09 Pengaruh negatif yang tak berarti
- 0,10 - - 0,29 Pengaruh negatif yang rendah
- 0,30 - - 0,49 Pengaruh negatif yang sedang
- 0,50 - - 0,59 Pengaruh negatif yang mantap

- 0,70 - kebawah Pengaruh negatif yang sangat kuat

3. Menentukan Koefisien Determinasi.

Nilai R square (R2) model summary juga disebut sebagai koefisien

determinasi untuk mengetahui besarnya kontribusi peubah bebas (X) secara serempak

di dalam menjelaskan peubah terikat (Y). R Square Out put SPSS SPSS 15.0 for

Windows Evaluation Version sebesar 0,841. Hal ini diartikan bahwa peubah bebas

dalam hal ini kedisiplinan Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan

Wawonii Selatan . menjelaskan peubah prestasi kinerja Guru di SD Negeri 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii Selatan . 0,841%, sedangkan sisanya 91,59% dijelaskan oleh

peubah lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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4. Uji Signifikan.

Berdasarkan Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version

ANOVA(b) menunjukan F statistic = 4,36 digunakan untuk mengetahui tingkat

signifikansi kontribusipeubah bebas dalam menjelaskan peubah terikat. Artinya

apakah pengaruhnya nyata atau bermakna. Dengan membandingkan nilai F statistic

dengan nilai F table (3.98) dapat diketahui tingkat signifikansinya dengan demikian F

statistic ≥ F table (4,36 ≥ 3.98). Dengan demikian keputusannya adalah menerima

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan

kedisiplinan kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru di SD Negeri 1

Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan

E. Pembahasan Hasil Penelitian.

Setelah analisis data dilakukan maka perlu dibahas dan diintrepretasikan

berdasarkan data penelitian. Ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan analisis deskriptif data kediplinan Kepala Sekolah SD Negeri 1

Bobolio Kecamatan Wawonii selatan . bahwa dari 11 responden, menunjukan 9

responden dengan persentase 81,81% menunjukan kerdisplinan kepala sekolah pada

kategori Baik, 1 responden dengan persentase 9,09% menujukan kedisiplinan kepala

sekolah berada pada kategori sedang, dan 1 responden dengan persentase 9,09%

menujukan kedisiplinan kepala sekolah berada pada kategori baik sekali, dengan

demikian pada umumnya kedidiplinan kepala sekolah di SD Negeri 1 Bobolio

Kecamatan Wawonii . dikategorikan baik. Analisis deskriptif data Kinerja Guru SD
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Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan . bahwa dari 11 responden,

menunjukan 10 responden dengan persentase 90,9% menunjukan kinerja guru pada

kategori Baik sekali, 1 responden dengan persentase 9,09% menujukan kinerja guru

berada pada kategori baik, dengan demikian pada umumnya kinerja guru di SD

Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii . dikategorikan baik sekali.

Pada pengujian hipotesis menggunakan alat analisis regresi SPSS 15.0 for

Windows Evaluation Version menunjukan Nilai R (koefisien korelasi) ≥ nilai α yang

ditetapkan 0,05 = (0,29 ≥ 0,05)  dinterprtasikan pada kategori nilai koefisien korelasi

R = 0,29 yang berkisar antara +0,10 - +0,29 dengan kriteria Pengaruh positif yang

biasa saja, berbanding luruh uji Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation

Version ANOVA(b) menunjukan F statistic ≥ F table (4,36 ≥ 3.98) , dengan

konstribusi R Square Out put SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version

sebesar 0,841% sedangkan sisanya 91,59% dijelaskan oleh peubah lain yang tidak

diteliti dalam penelitian ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Analisis deskripsitf kediplinan kepala sekolah SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan

Wawonii selatan Kabupaten Konawe memiliki nilai  rata-rata 31,45 dari sekor

idealnya, dimana dari 11 responden, menunjukan 9 responden dengan persentase

81,81% menunjukan frekunsi tertinggi dengan demikian harga ini pada

umumnya menunjukan kedisiplinan kepala sekolah berada pada kategori baik

sekali, dan sisanya 1 responden dengan persentase 9,09%. Analisis deskripsitf

kinerja guru SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan Kabupaten

Konawe memiliki nilai  rata-rata 30,00 dari sekor idealnya, dikategorikan baik

sekali, dimana dari 11 responden, menunjukan 10 responden dengan persentase

90,9% menunjukan frekunsi tertinggi dengan demikian harga ini pada umumnya

menunjukan kinerja guru pada kategori Baik sekali, 1 responden dengan

persentase 9,09%.

2. Terdapat pengaruh positif signifikan yang diabaikan kediplinan kepala sekolah

terhadap kinerja guru SD Negeri 1 Bobolio Kecamatan Wawonii Selatan ini

dilihat dengan hasil pengujian hipotesis menggunakan alat analisis regresi SPSS

15.0 for Windows Evaluation Version menunjukan Nilai R ≥ nilai α yang

ditetapkan 0,05 = (0,29 ≥ 0,05)  dinterprtasikan berkisar antara +0,10 - +0,29

8270
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dengan kriteria pengaruh positif yang tak berarti, berbanding luruh uji Out put

SPSS SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version ANOVA(b) menunjukan F

statistic ≥ F table (4,36 ≥ 3.98) , dengan konstribusi R Square Out put SPSS

SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version sebesar 0,841% sedangkan sisanya

91,59% dijelaskan oleh peubah lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran-saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dilanjutkan dengan saran-saran sebagai

berikut:

1. Idealnya sebuah kinerja personal lembga pendidikan tentunya tidak terlepas

dari beberapa aspek yang harus ada dan dimiliki pada diri seorang pimpinan,

termasuk dianatanya konsep kedisiplinan seorang kepala sekolah dalam

menjalankan tuganya sehingga memberikan spirit pada personal lainya.

2. Efektinya sebuah kinerja guru menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan

lembaga pendidikan, dengan demikian menjadi aspek yang tidak dapat ditawar

lagi kefektifan kinerja guru senantiasa berbanding lurus dengan harapan

lembaga pendidikan.



Lampiran I.

Deskritif Analisis Statistik

Item-Total Statistics Variabel X

Scale Mean
if Item

Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach'
s Alpha if

Item
Deleted

Keterangan

VAR00001 28,45 10,473 ,415 . ,710 Valid
VAR00002 28,27 11,418 ,106 . ,740 Tidak
VAR00003 28,18 9,764 ,418 . ,706 Valid
VAR00004 28,27 7,818 ,563 . ,682 Valid
VAR00005 28,36 10,255 ,384 . ,711 Valid
VAR00006 29,91 9,491 ,451 . ,700 Valid
VAR00007 28,55 11,873 -,044 . ,747 Tidak
VAR00008 28,55 11,873 -,044 . ,747 Tidak
VAR00009 28,27 8,618 ,610 . ,670 Valid
VAR00010 28,82 9,764 ,588 . ,687 Valid
VAR00011 28,91 9,491 ,451 . ,700 Valid

Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Statistics Deskriptif Variabel X

N Range Minimum Maximum Sum Mean
Std.

Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

X 11 13 28 38 346 31,45 1,039 3,446 11,873
Y 11 8 25 33 330 30,00 ,603 2,000 4,000
Valid N
(listwise)

11

Sumber: hasil pengolahan data 2012.



Item-Total Statistics Variabel Y

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

keterangan

VAR00001 26,52 3,064 ,360 ,830 ,125 Valid
VAR00002 26,36 3,455 ,155 ,223 ,174 Tidak
VAR00003 26,55 3,073 ,358 ,831 ,061 Valid
VAR00004 26,73 2,618 ,460 ,612 ,063(a) Valid
VAR00005 26,73 3,018 ,420 ,652 ,256 Valid
VAR00006 26,45 2,473 ,488 ,821 ,109(a) Valid
VAR00007 26,55 2,073 ,499 ,878 ,533 Valid
VAR00008 26,73 3,818 -,020 ,489 ,256 Tidak
VAR00009 27,09 3,691 -,068 ,584 ,310 Tidak

Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Statistics Deskriptif Variabel Y

N Range Minimum Maximum Sum Mean
Std.

Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

X 11 13 28 38 346 31,45 1,039 3,446 11,873
Y 11 8 25 33 330 30,00 ,603 2,000 4,000
Valid N
(listwise)

11

Sumber: hasil pengolahan data 2012.



Lampiran II.

Analisi SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version
Model Summary

Model R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,29(a) ,841 ,823 2,107

ANOVA(b)

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression ,034 1 ,034 4,36 ,932(a)
Residual 39,966 9 4,441
Total 40,000 10

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta B Std. Error
1 (Constant) 29,470 6,116 4,818 ,001

x ,017 ,193 ,29 ,087 ,932



Lampiran IV.

Deskripsi data hasil olahan angket variabel X. (Kedisplinan kepala sekolah)

No.Angket
No. Res

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ∑ %

3 3 2 4 3 1 3 3 2 2 2 28 63,636364
3 4 3 4 4 1 3 3 4 3 3 35 79,545455
3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 2 34 77,272727
4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 38 86,363636
3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 31 70,454545
3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 31 70,454545
3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 31 70,454545
3 4 3 3 3 2 2 3 4 2 2 31 70,454545
2 3 3 4 3 1 3 3 3 2 3 30 68,181818
3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 28 63,636364
3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 2 32 72,727273



Lampiran V.

Deskripsi data hasil olahan angket variabel Y. (Kinerja guru )

No.Angket
No. Res

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ %

3 3 3 3 3 4 4 4 2 29 80,55556
3 4 3 3 4 3 3 4 3 30 83,33333
3 4 4 3 3 4 4 3 2 30 83,33333
4 3 4 3 4 4 3 3 3 31 86,11111
4 4 4 3 3 3 3 3 4 31 86,11111
3 4 3 3 3 4 4 3 3 30 83,33333
2 3 3 2 3 2 4 3 3 25 69,44444
3 4 3 4 4 4 4 3 2 31 86,11111
3 3 4 4 3 4 4 3 3 31 86,11111
3 4 4 4 3 4 3 4 4 33 91,66667
4 4 3 4 3 3 2 3 3 29 80,55556



Lampiran 4.

Tabel penolong untuk menghitung nilai kefisien korelasi

X Y X2 Y2 XY
1 28 29 784 841 812
2 35 30 1225 900 1050
3 34 30 1156 900 1020
4 38 31 1444 961 1178
5 31 31 961 961 961
6 31 30 961 900 930
7 31 25 961 625 775
8 31 31 961 961 961
9 30 31 900 961 930

10 28 33 784 1089 924
11 32 29 1024 841 928
∑ 349 330 11161 9940 10469



Lampiran Analisis SPSS.
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha
Based on

Standardized Items

N of Items

,705 ,724 8
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Item-Total Statistics

Scale Mean
if Item
Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

Keterangan

VAR00001 28,45 10,473 ,415 . ,710 Valid
VAR00002 28,27 11,418 ,106 . ,740 Tidak
VAR00003 28,18 9,764 ,418 . ,706 Valid
VAR00004 28,27 7,818 ,563 . ,682 Valid
VAR00005 28,36 10,255 ,384 . ,711 Valid
VAR00006 29,91 9,491 ,451 . ,700 Valid
VAR00007 28,55 11,873 -,044 . ,747 Tidak
VAR00008 28,55 11,873 -,044 . ,747 Tidak
VAR00009 28,27 8,618 ,610 . ,670 Valid
VAR00010 28,82 9,764 ,588 . ,687 Valid
VAR00011 28,91 9,491 ,451 . ,700 Valid

Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Tabel : 4.5
Statistics Deskriptif

N Range Minimum Maximum Sum Mean
Std.

Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

X 11 13 25 38 346 31,45 1,039 3,446 11,873
Y 11 8 25 33 330 30,00 ,603 2,000 4,000
Valid N
(listwise)

11

Sumber: hasil pengolahan data 2012.
Table 4.6.

Keriteria interpretasi data X (Kedisiplinan kepala sekolah).



No Interval Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

0% - 19,99%
20% - 39,99%
40% - 59,99%
60% - 79,99%
80% - 100%

Sangat Buruk
Buruk
Sedang

Baik
Sangat Baik

0
0
1
9
1

0%
0%

9,09%
81,81%
9,09%

Jumlah 11 100
Sumber: hasil tabulasi angket penelitian variabel X (Kedisiplinan kepala sekolah)
tahun 2012.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of
Items

,607 ,618 6
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Item-Total Statistics

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total

Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if

Item
Deleted

keterangan

VAR00001 26,52 3,064 ,360 ,830 ,125 Valid
VAR00002 26,36 3,455 ,155 ,223 ,174 Tidak
VAR00003 26,55 3,073 ,358 ,831 ,061 Valid
VAR00004 26,73 2,618 ,460 ,612 ,063(a) Valid
VAR00005 26,73 3,018 ,420 ,652 ,256 Valid
VAR00006 26,45 2,473 ,488 ,821 ,109(a) Valid
VAR00007 26,55 2,073 ,499 ,878 ,533 Valid
VAR00008 26,73 3,818 -,020 ,489 ,256 Tidak
VAR00009 27,09 3,691 -,068 ,584 ,310 Tidak

Sumber: hasil pengolahan data 2012.
Table 4.11

Keriteria interpretasi data variavel Y (Kinerja guru).
No Interval Kategorisasi Frekuensi Persentase (%)
1
2
3
4
5

0% - 19,99%
20% - 39,99%
40% - 59,99%
60% - 79,99%
80% - 100%

Sangat Buruk
Buruk
Sedang

Baik
Sangat Baik

0
0
0
1

10

0
0
0

9,09
90,90

Jumlah 11 100
Sumber: hasil tabulasi angket penelitian variabel Y (Kinerja guru) tahun 2012.



Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpul diperoleh nilai variabel Y

Tabel : 4.10
Statistics Deskriptif

N Range Minimum Maximum Sum Mean
Std.

Deviation Variance
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Statistic

X 11 13 25 38 346 31,45 1,039 3,446 11,873
Y 11 8 25 33 330 30,00 ,603 2,000 4,000
Valid N
(listwise)

11

Sumber: hasil pengolahan data 2012.
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

VAR000
01

,189 11 ,200(*) ,955 11 ,708

Sumber: hasil pengolahan data 2012.
Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

VAR00002 ,227 11 ,117 ,843 11 ,035
Sumber: hasil pengolahan data 2012.

Model Summary

Model R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of the
Estimate

1 ,29(a) ,841 ,823 2,107

ANOVA(b)

Model
Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

1 Regression ,034 1 ,034 4,36 ,932(a)
Residual 39,966 9 4,441
Total 40,000 10

Coefficients(a)

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients t Sig.



B Std. Error Beta B Std. Error
1 (Constant) 29,470 6,116 4,818 ,001

x ,017 ,193 ,29 ,087 ,932

Interpretasi atas hasil analisis regresi, dalam membaca print out SPSS 15.0 for



Lampiran 1.
Angket penelitian dilampirkan .

Pengaruh kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru

Nama :

Guru mapel :

Alamat :

1. kepala sekolah memberikan tugas sesuai dengan aturan atau kebijakan yang

berlaku

a. sering kali    b.  sering   c. jarang      d. tidak pernah

2. komunikasi antara kepala sekolah  dengan guru terjalin dengan baik

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

3. apakah kepala sekolah mengkordinasikan kepada guru  untuk melakukan kerja

sama dengan guru yang lainnya dalammenjalankan tugas

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

4. kepala sekolah memberikan arahan sebelum melaksanakan tugas

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

5. kepala sekolah memberikan perhatian terhadap guru agar lebih meningkatkan

kinerjanya

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

6. kepala sekolah memberikan pujian terhadap guru menyelesaikan tugas tepat pada

waktunya

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah



7. kepala sekolah bekrja sama dengan guru dalam menjalankan tugas demi

tercapaianya tujuan sekolah

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

8. kepala sekolah memberikan pengarahan terhadap kedisiplinan guru

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

9. kepala sekolah memberikan waktu mengajara sesuai yang telah ditetapkan

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

10. kepala sekolah menyusun program-program kegiatan bagi guru

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

11. kepala sekolah melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

Program Kinerja Guru Di SD Negeri 1 Bobolio

12. saya menyusun pelaksanaan program pembelajaran ( RPP), silabus, program

tahunan, dan program semester

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

13. saya menyelesaikan program kurikulum mata pelajaran pada setiap semester dan

tahun ajaran

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

14. saya memgembangkan kurikulum setelah berdasarkan pengalaman belajar

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

15. saya melaksanakan dari isi RPP dan Silabus

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah



16. saya melaksanakan pengajaran sesuai program yang telah ditetapkan

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

17. saya mengajarkan metode pelajaran sesuai dengan kondisi sekolah

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

18. saya melaksanakan evaluasi sebelum masuk pelajaran

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

19. saya melaksankan evaluasi tertulis pada setiap ahir pelajaran

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah

20. saya melaksanakan evaluasi setiap ahir pokok pembahasan

a. sering kali    b.  sering   c.  jarang      d. tidak pernah
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