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PERSEMBAHAN 

 

 

 

 “Maka Ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku”. (Q.S Al-Baqarah Ayat 152)  

 

Ku persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sangat aku cintai 

yaitu kedua orang tuaku tercinta, kakak-kakakku tercinta serta adikku terkasih. 

Berkat pengorbanan, motivasi dan kepercayaan dari merekalah aku bisa berdiri 

dengan kaki yang kuat dalam menghadapi kerasnya hidup terutama pahitnya lika-

liku dalam mengerjar gelar sarjana ini.  

 

Kepada kedua orang tuaku tercinta 

 

Orangtuaku, kalian mungkin tidak tahu bahwa aku sangat mencintai 

kalian, karena aku bukanlah anak yang berbakti. Aku sering marah pada kalian 

tanpa alasan. Aku juga sering mengecewakan kalian. Maaf aku untuk itu. Tetapi 

kalian harus percaya bahwa aku benar-benar mencintai kalian 

Aku ingin mengatakan bahwa kalian berdua sangat berarti bagiku. Kata-kata 

saja tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasihku pada kalian. 

Terimakasih telah mencintaiku dan membimbingku. Sejak awal, kalian telah 

mengajarkanku cinta, kepercayaan, dan rasa hormat, sehingga aku dapat belajar 

untuk menghadapi diriku dan orang lain. 

Ketika aku ketakutan dan sakit kalian ada disisiku. Ketika aku sedih, kalian ada 

untuk menghiburku. Ketika aku melakukakan sesuatu yang buruk, kalian ada 

untuk mengembalikanku kejalan yang benar. Ketika aku senang, kalian ada untuk 

merayakannya bersamaku, untuk semua itu aku berterimakasih kepada kalian dan 

masih banyak lagi kebaikan dan pengorbanan kalian yang tidak bisa ku jelaskan 

lagi dengan kata-kata duhai malaikat tak bersayapku. 
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Kalian selalu bilang bahwa kalian bangga padaku dan aku berharap agar apa 

yang dibanggakan dari diriku bisa ku bayar lunas dengan kesuksesanku. Kalian 

selalu bilang padaku untuk semangat mengejar mimpi. Kalian selalu bilang 

padaku untuk tetap sabar dan berpikri positif walau dalam situasi sulit. Kalian 

selalu memberikan harapan yang besar kepadaku disaat aku mulai menyerah. 

Untuk semua itu aku selamanya berterimakasih kepada kalian orangtuaku 

tercinta. 

Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sangat mencintai kalian. Semua yang 

telah kalian berikan kepadaku dan setiap pelajaran yang kalian ajarkan padaku 

telah menbantuku menjadi aku hari ini. Aku orang yang paling beruntung 

mempunyai orang tua terbaik seperti kalian. Terimakasih, ayahanda dan ibunda 

tercinta. 

Terimakasih atas cinta tak terbatas dan tak bersyarat yang kalian berikan 

kepadaku, meskipun aku sepertinya tidak pantas mendapatkannya. Terimakasih 

telah sabar menghadapiku setiap waktu. Terimaksih untuk selalu mencoba 

menjadikanku orang baik, terimakasih karena tidak lelah terhadap perangaiku. 

Terimakasih karena tidak mencampakkanku. 

Aku bertekad tidak akan mengecewakan kalian lagi. Aku akan bekerja keras dan 

membuat kalian bangga memiliki anak sepertiku yang serba kekurangan. 

Terimakasih atas segalanya. Kalian benar-benar orang tua terhebat di dunia ini. 

Aku selamanya bersyukur menjadi putri kalian. 

Kepada orangtuaku tercinta 

Kepada kakak-kakakku tersayang 

Kepada adikku terkasih 

Kupersembahkan sebuah karya sederhanaku (skripsi) ini 

Aku bangga memiliki orang-orang terbaik dan terhebat seperti kalian 

Terimakasih karena telah memberi motivasi dan dukungan kepadaku 

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S. An-Nahl Ayat 78) 

-ALHAMDULILLAH- 
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ABSTRAK 

Ligustianda Tri Saputra  (2020) : Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah  

Terhadap Kinerja Guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru 

 

 

Penelitian ini termasuk penelitian korelasi yang terdiri dari variabel Sarana 

dan Prasarana Sekolah (X) dan variabel Kinerja Guru (Y). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui (1) Bagaimana Sarana dan Prasarana Sekolah di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru, (2) Bagaimana Kinerja Guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru, (3) Seberapa Pengaruh Sarana dan 

Prasarana Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

5 Pekanbaru. Subjek penelitian ini adalah guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 5 Pekanbaru. Objek dalam penelitian ini adalah Pengaruh Sarana dan 

Prasarana Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

5 Pekanbaru. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru yang berjumlah 114 orang. 

Karena berjumlah 114 orang maka pengambilan sampel mengunakan teknik 

sampel acak sederhana (Sample Random Sampling) dengan menggunakan sampel 

sebesar 84 berdasarkan populasi sebanyak 114 dengan taraf kesalahan 5% maka 

seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama dan bebas dipilih sebagai 

anggota sampel. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah angket, 

observasi dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan kuantitatif 

persentase dan analisis regresi linear sederhana.  Berdasarkan hasil peneltian 

menunjukkan bahwa, (1) Sarana dan Prasarana Sekolah berada pada skor 87.1% 

dengan kategori sangat baik, (2) Kinerja Guru berada pada skor 87.0% dengan 

kategori sangat baik, (3) Terdapat pengaruh positif antara sarana dan prasarana 

sekolah terhadap kinerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru 

dengan nilai korelasi sebesar 0,363. Hal ini dibuktikan dengan uji korelasi dengan 

nilai rhitung 0,363 lebih besar dari rtabel pada taraf signifikan 5% yaitu 0,213 (0,363 

> 0,213). Hasil perhitungan koefisien determinasi (R Square) sebesar 13,1. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru 

adalah sebesar 13,1% sedangkan sisanya 86,9% (100% - 13,1%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Jadi, semakin 

meningkatnya sarana dan prasarana sekolah maka akan meningkatkan pula kinerja 

guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru. 

 

 

Kata Kunci: Sarana dan Prasarana Sekolah, Kinerja Guru. 
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ABSTRACT 

Ligustianda Tri Saputra (2020): The Influence of School Facilities and 

Infrastructure toward Teacher 

Performance at State Vocational High 

School 5 Pekanbaru 

 

It was a correlational research comprising variables of school facilities and 

infrastructure (X) and teacher performance (Y).  This research aimed at knowing 

(1) how school facilities and infrastructure at State Vocational High School 5 

Pekanbaru were, (2) how teacher performance at State Vocational High School 5 

Pekanbaru was, and (3) how the influence of school facilities and infrastructure 

toward teacher performance at State Vocational High School 5 Pekanbaru was.  

The subjects of this research were the teachers at State Vocational High School 5 

Pekanbaru, and the object was the influence of school facilities and infrastructure 

toward teacher performance at State Vocational High School 5 Pekanbaru.  All 

teachers at State Vocational High School 5 Pekanbaru, 114 teachers, were the 

population of this research.  Because there were 114 teachers, Simple Random 

sampling technique was used in this research, so the samples were 84 teachers.  

Based on 114 teachers as the population with 5% error level, all the members of 

the population had the same chance and they were free to be chosen as the 

samples.  Questionnaire, observation, and documentation were the techniques of 

collecting the data.  The data of this research were analyzed by using quantitative 

percentage and Simple Linear Regression analysis.  Based on the research 

findings, (1) school facilities and infrastructure were on 87.1% score with very 

good category, (2) teacher performance was on 87.0% score with very good 

category, and (3) there was a positive influence of school facilities and 

infrastructure toward teacher performance at State Vocational High School 5 

Pekanbaru with 0.363 correlational score.  It was proven by the correlational test, 

the score of robserved 0.363 was higher than rtable 0.213 at 5% significant level 

(0.363>0.213).  The calculation result of the determination coefficient (R Square) 

was 13.1.  It showed that the influence of school facilities and infrastructure 

toward teacher performance was 13.1%, and the rest 86.9% (100%-13.1%) was 

influenced by other variables that were not mentioned in this research.  So, the 

higher school facilities and infrastructure were, the higher teacher performance at 

State Vocational High School 5 Pekanbaru would be. 

 

Keywords: School Facilities and Infrastructure, Teacher Performance 
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 ملخص

 : تأثٍر المرافق المذرسٍة والبنٍة التحتٍة (0202) لٍغىستٍانذا فري سافىترا، 

أداء المذرسٍن فً المذرسة الثانىٌة على 

 بكنبارو 5المهنٍة 

تنىُ ٍِ ٍتغُز اىَزافق اىَذرسُت واىبُْت َ ٍارتببطبحث هذا اىبحث 

َهذف هذا اىبحث (. ٍتغُز غُز ٍستقو) ( وأداء اىَذرسٍُِتغُز ٍستقواىتحتُت )

( مُف اىَزافق اىَذرسُت واىبُْت اىتحتُت فٍ اىَذرست اىثبّىَت 1ٍؼزفت ) إىً

 5( مُف أداء اىَذرسُِ فٍ اىَذرست اىثبّىَت اىَهُْت 2بنْببرو، ) 5اىَهُْت 

( مُف تأثُز اىَزافق اىَذرسُت واىبُْت اىتحتُت ػيً أداء اىَذرسُِ فٍ 3بنْببرو، )

فٍ اىَذرست اىثبّىَت اىَهُْت األفزاد ٍذرسىُ بنْببرو.  5َذرست اىثبّىَت اىَهُْت اى

تأثُز اىَزافق اىَذرسُت واىبُْت اىتحتُت ػيً أداء واىَىضىع بنْببرو.  5

 ابنْببرو. اىَجتَغ اىَستخذً فٍ هذ 5اىَذرسُِ فٍ اىَذرست اىثبّىَت اىَهُْت 

 114 اىذَِ ػذدهٌ بنْببرو 5اىَهُْت  فٍ اىَذرست اىثبّىَت اىَذرسُِبحث جَُغ اى

 طتبسُطزَقت األخذ اىؼُْت اىَستخذً  تشخًصب، فئُ أخذ اىؼُْ 114ىؼذد . شخصب

٪، 5بَؼذه خطأ  114اىَجتَغ بؼذد بْبًء ػيً  84بْسبت اىؼشىائُت ببستخذاً ػُْت 

 تتقُْوؼُْت. اىجَُغ أفزاد اىَجتَغ ّفس اىفزصت وَتٌ اختُبرهٌ بحزَت مأػضبء وى

واىتىثُق. تٌ تحيُو بُبّبث الحظت غ اىبُبّبث اىَستخذٍت هٍ االستبُبُ واىَجَ

اىنَُت وتحيُو االّحذار اىخطٍ اىبسُظ. بْبًء ػيً ّتبئج  تاىبحث ببستخذاً اىْسب

٪ فٍ فئت جُذة 87،1( ٍزافق اىَذرست واىبُْت اىتحتُت بْتُجت 1) أُ ظهزَاىبحث، 

( هْبك تأثُز 3فٍ فئت جُذة جذًا، )٪ 87،0( أداء اىَذرسُِ بْتُجت 2جذًا، )

إَجببٍ بُِ ٍزافق اىَذرست واىبُْت اىتحتُت ػيً أداء اىَذرسُِ فٍ اىَذرست 

. َتضح هذا ٍِ خاله اختببر 0،363بنْببرو بقَُت ارتببط  5اىثبّىَت اىَهُْت 

األهَُت ػْذ ٍستىي  جذوهrٍِ مبزي واىتٍ تنىُ  0،363 حسبةr االرتببط بقَُت

( R Square(. ّتُجت حسبة ٍؼبٍو اىتحذَذ )0،213<  0،363) 0،213٪، أٌ 5

. وهذا َذه ػيً أُ تأثُز اىَزافق اىَذرسُت واىبُْت اىتحتُت ػيً أداء 13،1هٍ 

٪( تتأثز ببىَتغُزاث 13،1 -٪ 100٪ )86،9اىبقُت و٪ 13،1اىَذرسُِ هى 

 َزافق. ىذىل، سُؤدٌ اىؼذد اىَتزاَذ ٍِ اىبحثاى افٍ هذاىىاردة األخزي غُز 

َذرست اىثبّىَت اىَهُْت اىاىَذرسُت واىبُْت اىتحتُت إىً تحسُِ أداء اىَذرسُِ فٍ 

  .بنْببرو 5

 مرافق المذرسة والبنٍة التحتٍة، أداء المذرسٍن.: األساسٍة الكلمات 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah lembaga pendidikan tidak terlepas dari adanya guru dan 

siswa serta faktor lain yang ikut mendukung kegiatan belajar mengajar. Baik 

itu yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan 

yang diadakan oleh suatu lembaga pendidikan harus memperhatikan dua 

komponen utama yaitu peserta didik dan guru. Mereka melakukan interaksi 

yang disebut kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar bisa terlaksana jika 

komponen penunjang pembelajaran dapat terpenuhi antara lain kinerja guru 

dalam menyajikan pembelajaran.  

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang 

diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang 

optimal. Adapun teori yang menjadi landasan untuk menilai kualitas kerja 

guru menurut T.R Mitchcell sebgaimana dijelaskan kembali oleh Direktorat 

Tenaga Kependidikan adalah Kinerja sama dengan motivasi dengan 

kemampuan.
1
 

Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru antara 

lain: (1) gaji, (2) sarana dan prasarana, (3) kondisi lingkungan kerja fisik, dan 

(4) kepemimpinan.
2
 Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya 

                                                           
1
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 26. 
2
 Husain Usman, Manajemen (Teori Praktik dan Riset Pendidikan), (Jakarta: Bumi  

Aksara, 2008), h. 464. 
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kinerja merupakan suatu kontruksi multidimensi yang mencakup banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari: 1) Faktor 

personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri,  motivasi,  dan komitmen  yang dimiliki  oleh 

tiap individu guru; 2) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer 

dan term leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan kerja pada guru; 3) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap 

sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim; 4) Faktor 

sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan 

sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam  organisasi  

(sekolah):  dan  5)  Faktor  kontekstual  (situasional),  meliputi tekanan dan 

perubahan lingkungan eksternal individu dan kelompok terhadap kinerja 

organisasi (sekolah).
3
 

Kaitannya dengan penelitian ini, dalam pencapaian suatu kerja yang 

maksimal ada faktor yang mempengaruhinya salah satunya sarana dan 

prasarana sekolah. Sarana dan prasarana sekolah sangat menunjang pekerjaan 

guru. Guru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan 

memadai akan menunjukkan kinerja yang baik daripada guru yang tidak 

dilengkapai sarana dan prasarana yang memadai.
4
 Hal tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja yang baik dari guru sangat dipengaruhi oleh sarana dan 

                                                           
3
 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: GP. Press, 2010), h. 

129- 130. 
4
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Op. Cit., h. 53. 
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prasarana yang memadai yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan dan 

sebaliknya kurang memadainya suatu sarana dan prasarana akan juga 

mengurangi kinerja mereka. 

Sarana dan prasarana yang mendukung, akan dapat membantu guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Sarana adalah semua perangkat peralatan, 

bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan 

di sekolah.
5
 Klasifikasi dari sarana meliputi barang habis atau tidaknya pakai, 

bergerak tidaknya saat dipakai, dan hubungannya dengan proses belajar 

mengajar. Sedangkang prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar 

yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. Prasarana dibedakan menjadi dua yaitu yang digunakan langsung 

dan tidak digunakan dalam proses pembelajaran. Prasarana yang langsung 

digunakan meliputi kelas, ruang praktik, ruang perpustakaan, dan ruang 

laboratorium.  

Keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran ditunjang oleh 

kelengkapan sumber belajar yang ada di sekolah. Kegiatan belajar mengajar 

perlu ditunjang oleh adanya buku-buku yang diperlukan dan sarana belajar 

lainnya. Secara rasional kegiatan pembelajaran terlaksana secara optimal, 

apabila sumber belajarnya lengkap dan berfungsi menunjang kegiatan 

tersebut. Kelengkapan sumber belajar belum menjamin terlaksananya 

kegiatan pembelajaran yang optimal. 

                                                           
5
 Ibid, h. 49. 
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SMK Negeri 5 Pekanbaru merupakan sekolah menengah kejuruan 

yang terletak di Jl. Yos Sudarso, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, 

Riau. Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 5 Pekanbaru termasuk sekolah 

yang sarana dan prasarananya yang sudah memadai dalam menunjang proses 

pendidikan. Sarana dan prasarana di SMK Negeri 5 Pekanbaru berasal dari 

pemerintah, sarana dan prasarana di SMK Negeri 5 Pekanbaru terdiri dari 

bebarapa Gedung, masjid, CCTV, Fingerprint, lapangan dan alat olahraga, 

parkiran, laboratorium, perpustakaan, kantin, aula, kumputer, printer, dan alat 

alat media pembelajaran lainnya.  

Sarana dan Prasarana di SMK Negeri 5 Pekanbaru sudah lengkap 

tetapi masih adanya guru yang belum memanfaatkan sarana dan prasarana 

dengan baik, masih adanya guru yang menggunakan metode pembelajaran 

ceramah tanpa menggunakan sarana  dan prasarana teknologi yang ada untuk 

menunjang proses pendidikan, masih adanya guru kurang memotivasi peserta 

didik untuk menggali informasi yang lebih tentang suatu pelajaran agar 

peserta didik kreatif dalam mengembangkan pengetahuan padahal dalam 

peningkatan kinerja guru, guru harus mempunyai motivasi dan kemampuan 

(ability) dalam mengelola proses pembelajaran dengan cara membuka jendela 

informasi pengetahuan peserta didik agar mampu lebih kreatif dalam 

mengembangkan cara belajar mereka. 
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Berdasarkan pengamatan awal (studi pendahuluan) pada Bulan 

November 2019 di SMK Negeri 5 Pekanbaru, menulis menemukan gejala-

gejala sebagai berikut: 

1. Masih adanya guru yang tidak dapat memanfaatkan sarana dan prasarana 

dengan baik. 

2. Masih adanya guru yang sistem pembelajarannya yang masih monoton. 

3. Masih adanya guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi dengan 

baik dalam proses pembelejaran. 

4. Masih adanya pemanfaatan sarana dan prasarana oleh guru yang kurang 

efektif. 

Berdasarkan latar belakang di atas. Maka penulis tertarik untuk 

menelitih mengenai ” Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah terhadap 

Kinerja Guru di SMK N 5 Pekanbaru ”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul di atas adalah: 

1. Persoalan-persoalan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang 

ilmu yang penulis pelajari, yaitu Manajemen Pendidikan Islam. 

2. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh peneliti untuk melakukan penelitian. 
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C. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dalam 

judul penelitian ini adalah: 

1. Kinerja Guru 

Menurut Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya
6
. 

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan kinerja guru adalah 

kemampuan dan hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

2. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana belajar merupakan segala peralatan dan perlengkapan yang 

secara langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti 

gedung, ruang  kelas, meja, kursi, serta media pengajaran.
7
 Adapun 

prasarana belajar adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 

jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan 

menuju sekolah dan lain sebagainya.
8
 Jadi, sarana dan prasarana belajar 

(sekolah) adalah seluruh fasilitas yang diperlukan untuk proses belajar 

mengajar, baik yang langsung maupun tidak langsung, agar pencapaian 

tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, efisien. 

                                                           
6
 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 11. 
7
 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 49. 

8
 Baharuddin dan Moh. Makin, Manajemen Pendidikan Islam, (Malang: UIN-Maliki Press, 

2010), h. 84. 
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D. Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah-masalah sebagai berikut: 

a. Pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru di 

SMK Negeri 5 Pekanbaru. 

b. Sarana dan prasarana di SMK Negeri 5 Pekanbaru. 

c. Kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru. 

d. Faktor yang mempengaruhi sarana dan prasarana sekolah terhadap 

kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru. 

2. Pembatasan masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup kajian diatas maka penulis hanya 

membatasi masalah yang akan di teliti dengan memfokuskan pada 

Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMK 

Negeri 5 Pekanbaru. 

3. Rumusan masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimana sarana dan prasarana sekolah di SMK Negeri 5 

Pekanbaru? 

b. Bagaimana kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru? 

c. Seberapa besar pengaruh signifikan antara sarana dan prasarana 

sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru? 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan: 

a. Ingin mengetahui bagaimana sarana dan prasarana sekolah di SMK 

Negeri 5 Pekanbaru. 

b. Ingin mengetahui bagaimana kinerja guru di SMK Negeri 5 

Pekanbaru. 

c. Ingin mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan antara sarana 

dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 

Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitiaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

bagi semua pihak yang berhubungan dengan dunia pendidikan 

diantaranya: 

a. Secara teoritis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah 

pengetahuan di bidang ilmu manajemen khususnya dalam 

manajemen sarana dan prasarana, manajemen berbasis pengelolaan 

sekolah. 

b. Secara praktis  

1) Bagi lembaga pendidikan yaitu dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan suatu lembaga pendidikan mampu memanajemen 

sarana dan prasarana dengan baik agar mampu menjadikan 
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masyarakat sekolah khususnya tenaga pendidik dan 

kependidikan agar mampu melaksanakan kinerja yang baik dan 

menghasilkan generasi-generasi unggul di masa yang akan 

datang. 

2) Bagi kepala sekolah yaitu sebagai komponen utama dalam 

suatu lembaga pendidikan diharapkan mampu mengatasi segala 

permasalahan pendidik dan tenaga kependidikannya yang 

berupa masalah personal di sekolah. Kepala sekolah 

diharapkan mampu memanajemen semua aspek administrasi 

sekolah agar guru dapat bekerja secara maksimal dengan 

kondisi yang dapat menunjang kinerjanya. 

3) Bagi guru yaitu penelitian ini akan mengungkapkan aspek apa 

saja yang harus ada dalam menunjang kinerja guru khususnya 

yang berhubungan dengan sarana dan prasarana sekolah. Guru 

diharapkan lebih peka terhadap situasi dan kondisi sekolah 

yaitu dari segi sarana dan prasarana sekolah yang dapat 

memudahkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya 

sebagai tenaga pendidik. 

4) Bagi pembaca yaitu dengan adanya penelitian ini, diharapkan 

pembaca sebagai tambahan pengetahuan mereka dan untuk 

peneliti selajutnya bisa menggunakan penelitian ini sebagai 

acuan atau tambahan bahan untuk penelitian mereka di masa 

yang akan datang serta sebagai bahan untuk dikritisi agar 
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peneliti dapat mengetahui hal- hal yang belum tepat dalam 

penelitian ini. 

5) Bagi Peneliti dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh sarana dan 

prasarana sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 

Pekanbaru. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja Guru 

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu dari 

kata performance yang berarti the act of performing yang secara bahasa 

berarti tindakan menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan.
9
 Ada 

beberapa definisi dari berbagai tokoh salah satunya Bernadin dan 

Russel,
10

 sebagaimana berikut: Performance is defined as the record of 

outcomes produced on a specified job function or activity during a 

specific time period. 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa kinerja adalah suatu 

hasil dari sebuah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan pada periode 

waktu tertentu. Sedangkan menurut Uhar Saputra Kinerja merupakan 

suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh 

seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal.
11

 Kinerja 

seseorang akan tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. 

Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan adalah upaya mereka untuk 

bekerja dengan semaksimal mungkin agar tercapai tujuan yang  telah 

ditetapkan. Sedangkan menurut Barnawi dan Mohammad Arifin, kinerja 

                                                           
9
 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 53. 

10
 Uhar Saputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 167. 

11
 Ibid, h. 155. 
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adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya 

berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
12

 

2. Indikator Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan kulminasi dari tiga elemen yang paling 

berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat keadaan, dan kondisi eksternal. 

Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang 

ke tempat kerja, seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan 

antar pribadi serta kecakapan teknik. Upaya tersebut diungkap sebagai 

motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas 

pekerjaannya. Sedangkan kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana 

kondisi eksternal mendukung produktivitas kerja.
13

 

Kinerja dapat dilihat dari beberapa kriteria. Menurut Castetter, 

ada empat kriteria kinerja, yaitu karakteristik individu, proses, hasil, dan 

kombinasi antara karakter individu, proses, dan hasil. Kinerja seseorang 

dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan 

keahliannya begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang 

tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak 

harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas yang tidak sesuai dengan 

                                                           
12

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2012), h. 13. 
13

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: Refika Aditama, 

2010), h. 21. 
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keahliannya akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan 

mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka.
14

 

Adapun standar atau patokan kinerja beradasarkan Direktorat 

Jenderal Tenaga Kependidikan patokan tersebut meliputi (1) hasil, 

mengacu pada ukuran output utama organisasi; (2) efisiensi, mengacu 

pada penggunaan sumber daya langka oleh organisasi; (3) kepuasan, 

mengacu kepada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan 

karyawan dan anggotanya; (4) keadaptasian, mengacu pada ukuran 

tanggapan organisasi. 

Djaman Satari dalam Ida Bagus Alit Ana mengemukakan 

indikator prestasi kerja guru/kinerja guru berupa mutu proses 

pembelajaran yang sangat dipengaruhi oleh guru dalam: 

a. Menyusun desain instruksional 

b. Menguasai metode-metode mengajar dan menggunakannya sesuai 

dengan sifat kegiatan belajar murid 

c. Melakukan interaksi dengan murid yang menimbulkan motivasi 

yang tinggi sehingga murid-murid merasakan kegiatan belajar 

mengajar yang menyenangkan 

d. Menguasai bahan dan menggunakan sumber belajar untuk 

membangkitkan proses belajar aktif melalui pengembangan 

keterampilan proses 

                                                           
14

 Ibid, h. 21-22.  
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e. Mengenal perbedaan individual murid sehingga ia mampu 

memberikan bimbingan belajar 

f. Menilai proses dan hasil belajar, memberikan umpan balik kepada 

murid dan merancang program belajar remedial 

 

Depdikbud mengemukakan tujuh unsur yang merupakan indikator 

prestasi kerja guru atau kinerja guru yaitu 

a. Penguasaan landasan kependidikan  

b. Penguasaaan bahan pengajaran 

c. Pengelolaan program belajar mengajar 

d. Penggunaan alat pelajaran 

e. Pemahaman metode penelitian  

f. Pemahaman administrasi sekolah 

Menurut Menilai kualitas kinerja guru dapat ditinjau dari 

beberapa indikator yang meliputi motivasi dan kemampuan (ability).
15

 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena 

guru mengemban tugas profesional, artinya tugas-tugas hanya dapat 

dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program 

pendidikan.  

Sedangkan menurut pasal 28 ayat 3 PP Nomor 19 tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru terdiri dari: a) 

                                                           
15

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, h. 26. 
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kompetensi pedagogic; b) kompetensi kepribadian; c) kompetensi 

professional; dan d) kompetensi sosial.
16

 Kompetensi pedogogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak 

mulia. Kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan oleh Standar Nasioanal Pendidikan. Kompetensi sosial   

adalah   kemampuan   pendidik   sebagai   bagian   dari   masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.
17

 Pada dasarnya, kinerja guru dapat terlihat jelas 

dalam pembelajaran yang diperlihatkan dari prestasi belajar peserta didik. 

Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik 

yang baik.
18

 

 

                                                           
16

 UU Permendiknas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1 
17

 Eko P. Widoyoko, Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013), h. 202. 
18

 Supardi, Op. Cit., h. 55. 



16 

 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa Kinerja adalah kemampuan kerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah. Hal ini dapat diukur keberhasilannya 

dengan kemampuan guru dalam melaksanakan kinerjanya dengan 

melalui berbagai kompetensi dalam pembelajaran seperti penyusunan 

program belajar, pelaksanaan program pembelajaran, pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Dalam pencapaian kinerja guru, ada banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Salah satu yang diungkapkan oleh A. Anwar Prabu 

Mangkunegara yang dikutip oleh Uhar Suharsaputra.
19

 Kinerja guru 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor motivasi dan faktor kemampuan 

(ability). Sementara Ainsworth dalam Uhar Suharsaputra mengatakan 

bahwa model kinerja yang komprehensif merupakan fungsi dari 

kejelasan peran (role clarity = Rc), Kompetensi (competence = C), 

lingkungan (enviromnent = E), nilai (value = V), kesesuaian preferensi 

(Preferences fit = Pf), imbalan (reward = Rw), dan umpan balik 

(feedback = F). Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi 

kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil 

kerja yang optimal. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan 

kinerja guru antara lain: (1) gaji, (2) sarana dan prasarana, (3) kondisi 

                                                           
19

 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama, 2013), h. 172. 
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iklim kerja fisik, dan (4) kepemimpinan.
20

 Kondisi kerja yang 

mendukung sangat dibutuhkan yaitu iklim kerja yang nyaman untuk 

mereka. 

Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitalaya kinerja 

merupakan suatu kontruksi multidimensi yang mencakup banyak faktor 

yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri dari: 

a. Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, 

keterampilan (skill), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu guru. 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan term 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan 

dukungan kerja pada guru. 

c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota 

tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim. 

d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja 

dalam organisasi (sekolah). 

e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal individu dan kelompok terhadap kinerja 

organisasi (sekolah).
21

 

                                                           
20

 Husain Usman, Manajemen (Teori Praktik dan Riset Pendidikan), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 464. 
21

 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: GP. Press, 2010), h. 

129-130. 
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Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan 

dianggap sebagai orang yang berperanan penting dalam pencapaian 

tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. 

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak 

lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal yang 

membawa dampak pada perubahan kinerja guru. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yang dapat diungkapkan tersebut, antara lain 

1) Kepribadian dan dedikasi; 2) Pengembangan profesi; 3) Kemampuan 

mengajar; 4) Komunikasi; 5) Hubungan dengan masyarakat; 6) 

Kedisiplinan; 7) Kesejahteraan; dan 8) Iklim kerja.
22

 Ada beberapa faktor 

lain menurut Barnawi yang dapat meningkatkan kinerja guru antara lain: 

(1) gaji, (2) sarana dan prasarana, (3) kondisi iklim kerja fisik, dan (4) 

kepemimpinan.
23

 

 

4. Strategi Meningkatkan Kinerja Guru 

Kinerja guru yang ditunjukkan dapat diamati dari kemampuan 

guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tentunya 

sudah dapat mencerminkan suatu pola kerja ynag dapat meningkatkan 

mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Langkah strategis dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui beberapa terobosan 

antara lain:
24

 

                                                           
22

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, h. 24. 
23

 Husain Usman, Manajemen (Teori Praktik dan Riset Pendidikan), (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2008), h. 464. 
24

 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, h. 60-62. 
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a. Kepala sekolah harus memahami dan meningkatkan fungsi sebagai 

penunjang peningkatan kinerja guru, antara lain: 

1) Membantu guru memahami, memilih dan merumuskan tujuan 

pendidikan yang dicapai. 

2) Mendorong guru agar mampu memecahkan masalah-masalah 

pembelajaran yang dihadapi dam dapat melihat hasil kerjanya. 

3) Memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerja 

guru yang layak. 

4) Mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan kerja kepada 

guru untuk mengelola proses belajar mengajar dengan 

memberikan kebebasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi hasil belajar. 

5) Membantu memberikan kemudahan kepada guru dalam proses 

pengajuan kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

6) Membuat kebijakan sekolah dalam pembagian tugas guru. 

7) Melaksanakan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan 

kemampuannya dan keinginan guru-guru secara 

berkesinambungan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran. 

8) Mengupayakan selalu meningkatkan kesejahteraannya yang 

dapat diterima guru serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya. 
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9) Menciptakan hubungan kerja yang sehat dan menyenangkan di 

lingkungan sekolah. 

10) Menciptakan dan menjaga iklim kerja yang sehat dan 

menyenangkan di lingkungan sekolah. 

11) Memberikan peluang kepada guru untuk tumbuh dalam 

meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian mengajar, 

dan memperoleh keterampilan yang baru. 

12) Mengupayakan adanya efek kerja guru di sekolah terhadap 

keharmonisan dan pendidikan anggota keluarga serta terhadap 

kebahagiaan keluarganya. 

13) Mewujudkan dan menjaga keamanan kerja guru tetap stabil dan 

posisi kerjanya tetap mantap sehingga guru merasa aman dalam 

pekerjaannya. 

14) Memperhatikan peningkatan status guru dengan memenuhi 

kelengkapan status berupa perlengkapan yang mendukung 

kedudukan kerja guru. 

Langkah lain yang dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan 

kinerja guru melalui peningkatan pemanfaatan teknologi informasiyang 

sedang berkembang sekarang ini dan mendorong guru untuk 

menguasainya. Dengan memanfaatkan teknologi informasi maka guru 

dapat secara cepat mengakses materi pengetahuan yang dibutuhkan 

sehingga guru tidak terbatas pada pengetahuan yang dimiliki dan hanya 

bidang studi tertentu yang dikuasai tetapi seyogyanya guru harus mampu 
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menguasai lebih dari bidang studi yang ditekuninya sehingga bukan tidak 

mungkin suatu saat guru tersebut akan mendalami hal lain yang masih 

memiliki hubungan erat dengan bidang tugasnya guna meningkatkan 

kinerja ke arah yang lebih baik. 

b. Dinas Pendidikan setempat selaku pihak yang ikut andil dalam 

mengeluarkan dan memutuskan kebijakan pada sektor pendidikan 

dapat melakukan langkah sebagai berikut: 

1) Memberikan kemandirian kepada sekolah secara utuh. 

2) Mengontrol setiap perkembangan sekolah dan guru. 

3) Menganalisis setiap persoalan yang muncul di sekolah. 

4) Menentukan alternatif pemecahan bersama dengan kepala 

sekolah dan guru terhadap persoalan yang dihadapi. 

 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka 

dipandang penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. 

Kinerja guru merupakan faktor yang paling menentukan kualitas 

pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan mutu pendidikan kualitas 

kinerja guru perlu dapat perhatian utama dalam penetapan kebijakan. 

Kualitas kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yang amat kompleks 

dan menunjukkan apakah pembinaan dan pengembangan profesional 

dalam satu pekerjaan berhasil atau gagal.
25

 

 

                                                           
25

 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional: Pendoman Kinerja, Kualifikasi, dan 

Kompetensi Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 29. 
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B. Sarana dan Prasarana Sekolah 

1. Pengertian Sarana dan Prasarana Sekolah 

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan 

kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan mempunyai fungsi dan peran 

dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum satuan 

pendidikan. Agar pemenuhan sarana dan prasarana tepat guna dan 

berdaya guna (efektif dan efisien), diperlukan suatu analisis kebutuhan 

yang tepat di dalam perencanaan pemenuhannya.
26

 

Dalam pengertian sarana dan prasarana sekolah Depdiknas telah 

membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. 

Adapun masing-masing pengertian yaitu sarana pendidikan adalah semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot secara langsung digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan 

adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.
27

 Jadi bisa 

disimpulkan dari kedua pengertian tadi bahwa sarana pendidikan bersifat 

langsung sedangkan prasarana pendidikan bersifat tidak langsung. 

 

 

 

 

                                                           
26

 Amirin Tatang M, Pengertian Sarana dan Prasarana Pendidikan, (Jakarta : PT. 

Grafindo Persada, 2011), h. 50. 
27

 Barnawi dan  M. Arifin, Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan, (Yogyakarta: 

Ar-Ruzz Media, 2012), h. 47. 
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2. Klasifikasi Sarana dan Prasarana  Sekolah 

Dalam materi diklat pengawas sekolah yang berjudul “ 

Administrasi dan Pengelolaan Sekolah” tahun 2008 telah dijelaskan 

perbedaan sarana dan prasarana dan pengklasifikasiannya. Semua 

perangkat peralatan, bahan, dan perabot secara langsung digunakan 

dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan diklasifikasikan 

menjadi tiga macam, yaitu (1) habis tidaknya dipakai, (2) bergerak 

tidaknya, (3) hubungannya dengan proses belajar mengajar. Sedangkan 

prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah yang diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu (1) prasarana 

secara langsung digunakan dalam untuk proses pembelajaran; (2) 

prasarana yang tidak digunakan untuk proses pembelajaran, tetapi secara 

langsung sangat menunjang proses pembelajaran.
28

 

 

3. Komponen dalam Sarana dan Prasarana 

a. Sarana 

Semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan 

sangatlah beragam dilihat dari segi jenisnya. Sarana meliputi: 
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 Barnawi dan Mohammad Arifin, Op. Cit., h. 49. 
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1) Perabot 

Secara umum perabot sekolah mendukung 3 fungsi yaitu : 

fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. 

Jenis perabot sekolah di kelompokkan menjadi 3 macam: 

a) Perabot pendidikan adalah semua jenis mebel yang di 

gunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Misalnya 

meja, kursi, papan tulis, lemari. 

b) Perabot administrasi adalah perabot yang digunakan untuk 

mendukung kegiatan kantor. 

c) Perabot penunjang perabot yang di gunakan atau di 

butuhkan dalam ruang penunjang. Seperti perabot 

perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS. 

2) Alat dan Media Pendidikan 

Setiap mata pelajaran sekurang-kurangnya memiliki satu 

jenis alat peraga praktek yang sesuai dengan keperluan 

pendidikan dan pembelajaran, sehingga dengan demikian proses 

pembelajaran tersebut akan berjalan dengan optimal. Misalnya 

alat peraga, bahan, alat percobaan. 

3) Buku atau Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang di 

gunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di antaranya 

buku teks pelajaran, buku panduan pendidik, buku pengayaan, 

dan buku referensi. 
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4) Perlengkapan Penunjang 

Perlengkapan penunjang diperlukan untuk menunjang 

kegiatan belajar secara tidak langsung, misalnya kotak P3K, jam 

dinding, tempat cuci tangan, simbol kenegaraan dan 

sebagainya.
29

 

b. Prasarana  

Prasarana adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang 

secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah. Adapun aspek dalam parasarana sekolah meliputi: 

1) Lahan  

Lahan yang di perlukan untuk mendirikan sekolah harus 

disertai dengan tanda bukti kepemilikan yang sah dan lengkap 

(sertifikat), adapun jenis lahan tersebut harus memenuhi 

beberapa kriteria antara lain : 

a) Lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan 

diatasnya. 

b) Lahan kegiatan praktek adalah lahan yang di gunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan praktek. 

c) Lahan pengembangan adalah lahan yang di butuhkan untuk 

pengembangan bangunan dan kegiatan praktek. 

d) Lokasi sekolah harus berada di wilayah pemukiman yang 

sesuai dengan cakupan wilayah sehingga mudah di jangkau 

                                                           
29

 Barnawi dan Mohammad Arifin, Branded School, Membangun Sekolah Unggul  

Berbasis Peningkatan Mutu, (Yogyakart: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 54. 
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dan aman dari gangguan bencana alam dan lingkungan yang 

kurang baik. 

2) Ruang 

Secara umum jenis ruang di tinjau dari fungsinya dapat di 

kelompokkan dalam: 

a) Ruang Pendidikan  

Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung proses 

kegiatan belajar mengajar teori dan praktek antara lain : 

ruang perpustakaaan, ruang laboratorium, ruang kesenian, 

ruang olah raga, dan ruang keterampilan. 

b) Ruang Administrasi  

Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai 

kegiatan kantor. Ruang administrasi terdiri dari : ruang 

kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, dan gudang. 

c) Ruang Penunjang  

Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang kegiatan yang 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar antara lain : 

ruang ibadah, ruang serbaguna, ruang koperasi sekolah, 

ruang UKS, ruang OSIS, ruang WC / kamar mandi, dan 

ruang BP. 
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4. Standarisasi Sarana dan Prasarana  Sekolah 

Standar sarana dan prasarana adalah Standar nasional pendidikan 

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat 

berolahraga, tempat beribadah, perputakaan, laboratorium,bengkel kerja, 

tempat bermain, tempat berkreasi dan berrekreasi, serta sumber belajar 

lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran termasuk 

penggunaan tehnologi informasi dan komunikasi. Sedangkan standar 

sarana dan prasarana dalam setiap satuan pendidikan telah tercantum 

dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

42:
30

 

a) Setiap satuan pendidikan wajib memilik sarana yang meliputi 

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan sumber belajar 

lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan 

berkelanjutan. 

b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi 

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang 

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

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

dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, 

tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk 

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 

                                                           
30
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Adapun standardisasi mempunyai arti penyesuaian bentuk ukuran 

dan kualitas dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan.
31

 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut dimaksudkan untuk memacu 

pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu serta sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya 

transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan 

nasional. Secara rinci standar sarana dan prasarana sekolah dasar, 

menengah dan kejuruan dapat dilihat dalam peraturan berikut. 

a) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 24  

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ 

Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/ 

Madrasah Aliyah (SMA/MA). 

b) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 

Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK). 

 

 

 

                                                           
31
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Dalam Permendiknas di atas, sarana dan prasarana di sekolah 

diatur menjadi tiga pokok bahasan, yaitu lahan, bangunan, dan 

kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.
32

 Adapun standar masing-

masing aspek sarana dan prasarana  di sekolah meliputi. 

a) Standar Lahan 

Lahan yang digunakan untuk kepentingan sekolah harus 

mendukung kelancaran proses pendidikan itu sendiri. Lahan harus 

terhindar dari berbagai potensi bahaya, baik yang mengancam 

kesehatan maupun mengancam keselamatan jiwa warga sekolah. 

Selain itu, lokasi lahan hendaknya memiliki akses yang memadai 

untuk penyelamatan dalam keadaan darurat jika sewaktu- waktu 

terjadi ancaman bahaya. Lahan harus terhindar dari pencemaran air 

dan udara serta kebisingan. Lahan tidak bertentangan dengan nsegala 

bentuk peraturan yang berlaku dibuktikan dengan izin pemanfaatan 

dari pihak yang berwenang. Kemudian, untuk kemiringan lahan rata-

rata kurang dari 15 % tidak berada di garis sempadan dan jalur 

kereta api. Sedangkan rasio minimum luas lahan terhadap peserta 

didik sesuai dengan Permendiknas No. 40 Tahun 2008 pada jenjang 

SMK/MAK seratus per tiga puluh dikalikan luas lantai dasar 

bangunan ditambah infrastruktu biasanya harus dilengkapi sarana 

dan prasarana khusus untuk menunjang masing-masing jurusan. 
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b) Standar Bangunan  

Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan 

fungsi sekolah. Bangunan sekolah harus memenuhi ketentuan tata 

bangunan, persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, 

persyaratan kenyamanan, dan dilengkapi dengan sistem keamanan 

serta pemeliharaan bangunan. Tata bangunan sekolah meliputi (1) 

koefisien dasar bangunan maksimum 30 %, (2) koefisien lantai dan 

ketinggian maksimum bangunan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Daerah, jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan 

bangunan denagn as jalan, tepiu sungai, tepi pantai, jalan kereta api, 

dan/atau jaringan teganagan tinggi, jarak antara bangunan dengan 

batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
33

  

c) Standar Kelengkapan Sarana dan Prasarana  

Maksud dari kelengkapan sarana dan prasarana adalah 

berbagai ruang serta perlengkapannya. Dalam Penelitian ini akan 

dibahas adalah jenjang SMP/MTs dan SMA/MA. Pada jenjang 

SMP/MTs, kelengkapan sarana dan prasarana setidaknya memiliki 

14 jenis prasarana sekolah yang meliputi (1) ruang kelas (2) ruang 

perpustakaan (3) ruang laboratorium (4) ruang pimpinan (5) ruang 

guru (6) ruang tata usaha (7) tempat ibadah (8) ruang konseling (9) 
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ruang UKS (10) ruang organisasi kesiswaan (11) jamban (12) 

gudang (13) ruang sirkulasi (14) tempat olahraga. 

Pada jenjang SMA/MA, kelengkapan sarana dan prasarana 

setidaknya memiliki 18 jenis prasarana sekolah yang meliputi (1) 

ruang kelas (2) ruang perpustakaan (3) ruang laboratorium biologi 

(4) ruang laboratorium fisika (5) ruang laboratorium kimia (6) ruang 

laboratorium komputer (7) ruang laboratorium bahasa (8) ruang 

pimpinan (9) ruang guru (10) ruang tata usaha (11) tempat ibadah 

(12) ruang konseling (13) ruang UKS (14) ruang organisasi 

kesiswaan (15) jamban (16) gudang (17) ruang sirkulasi (18) tempat 

olahraga.
34

 

 

5. Prinsip-prinsip Penggunaan Sarana dan Prasarana  

Penggunaan dapat dikatakan sebagai kegiatan pemanfaatan sarana 

dan prasarana pendidikan untuk mendukung proses pendidikan. Ada dua 

prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan 

pendidikan, yaitu prinsip efektifitas dan prinsip efisiensi. Prinsip 

efektifitas berarti semua pemakaian perlengkapan pendidikan di sekolah 

harus ditujukan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan 

pendidikan sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Sementara prinsip efisiensi berarti pemakaian semua perlengkapan 

pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan 
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yang ada tidak mudah habis, rusak, atau hilang.
35

 Kepala sekolah harus 

dapat menjamin sarana dan prasarana telah digunakan secara optimal 

oleh warga sekolah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

menggunakan sarana dan prasarana sekolah. 

a) Penyusunan jadwal harus menghindari benturan dengan kelompok 

lainnya 

b) Kegiatan pokok menjadi prioritas utama  

c) Jadwal pemakaian harus dibuat di awal tahun ajaran 

d) Penugasan personel sesuai dengan keahlian pada bidangnya 

e) Penjadwalan harus jelas 

Penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis 

barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam 

hal pemanfaatan sarana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a) Tujuan yang akan dicapai. 

b) Kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang 

akan dibahas. 

c) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang. 

d) Karakteristik siswa 
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Agar tujuan-tujuan manajemen sarana prasarana bisa tercapai ada 

beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam mengelola sarana 

prasarana di sekolah.
36

 Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah : 

a) Prinsip Pencapaian Tujuan 

Prinsip pencapaian tujuan yaitu bahwa sarana dan prasarana 

pendidikan di sekolah harus selalu dalam kondisi siap pakai 

bilamana akan di dayagunakan oleh personel sekolah dalam rangka 

pencapaian tujuan proses belajar mengajar. 

b) Prinsip Efisiensi 

Dengan prinsip efisiensi semua kegiatan pengelolaan sarana 

dan prasarana sekolah di lakukan dengan perencanaan yang hati-hati, 

sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan 

harga yang relatif murah. 

c) Prinsip Administratif 

Dengan prinsip administratif berarti semua perilaku 

pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya 

selalu memperhatikan undang- undang, peraturan, instruksi, dan 

pedoman yang telah berlaku. Sebagai upaya penerapannya, setiap 

penanggung jawab pengelolaan perlengkapan pendidikan hendaknya 

memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan 

menginformasikan kepada semua personel sekolah yang di 
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perkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan 

pendidikan. 

d) Prinsip Kejelasan Tanggung Jawab 

Pengelolaan sarana dan prasarana harus di delegasikan kepada 

personel sekolah yang mampu bertanggungjawab, maka perlu 

adanya pengorganisasian kerja pengelolaan perlengkapan 

pendidikan.Dalam pengorganisasiannya, apabila melibatkan banyak 

personel sekolah maka perlu adanya deskripsi tugas dan tanggung 

jawab yang jelas untuk setiap personel sekolah.Semua tugas dan 

tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan 

dengan jelas. 

e) Prinsip Kekohesifan  

Dengan prinsip kekohesifan berarti manajemen perlengkapan 

pendidikan di sekolah hendaknya terealisasikan dalam bentuk proses 

kerja sekolah yang sangat kompak. Oleh kerena itu, walaupun semua 

orang yang terlibat dalam pengelolaan perlengkapan itu telah 

memiliki tugas dan tanggung jawab masingmasing, namun antara 

satu dengan yang lainnya harus selalu bekerja sama dengan baik.
37

 

 

6. Sarana dan Prasarana Sekolah dan Kinerja Guru 

Sarana prasarana pendidikan sebagai salah satu penunjang 

keberhasilan guru. Bisa dibandingkan antara guru yang dilengkapi sarana 
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dan prasarana yang memadai dengan guru yang dilengkapi sarana dan 

prasarana yang memadai. Guru yang dilengkapi sarana dan prasarana 

yang memadai akan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada guru 

yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai.
38

 

Kualitas sarana dan prasarana hendaknya mengikuti 

perkembangan teknologi yang lebih mutakhir. Kualitas yang mengacu 

pada Standar sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh BSNP dan 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri, seringkali menjadi kendala dalam 

proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah, Kendala-kendala yang 

dihadapi antara lain adalah adanya penyediaan sarana yang belum 

memadai atau lengkap. 

Permasalahan sarana dan prasarana sangat penting untuk 

ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran 

proses belajar mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga 

sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus 

disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, 

yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembangan ilmu dan pengetahuan.
39
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C. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dilakukan dengan maksud menghindari 

kesamaan penelitian. Disamping itu untuk menunjukkan keaslian penelitian, 

bahwa topik ini belum pernah diteliti oleh penelitian dalam konteks yang 

sama. Selain itu dengan mengenal penelitian terdahulu, maka sangat 

membantu peneliti dalam menyesuaikan desain penelitian, karena penelitian 

telah memperoleh gambaran dan perbandingan dari desain-desain yang telah 

dilakukan. 

Setelah menemukan banyak penelitian, ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian penulis, seperti: 

Setelah menemukan banyak penelitian, ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan penelitian penulis, seperti: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Anang Zuliawan (A 510080202) yang lulus 

tahun  2014 dengan judul “Pengaruh Sarana dan Prasarana Belajar 

Sekolah Terhadap Motivasi Siswa Belajar di SD Muhammadiyah 

Progam Khusus  Wonogiri Tahun Ajaran 2013/2014”. Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan  hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Sarana dan 

prasarana berpengaruh positif terhadap motivasi instrinsik siswa dalam 

belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya pengaruh dapat dilihat 

dari nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,728 kali terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa karena faktor sarana prasarana. Kedua, Sarana dan 

prasarana berpengaruh positif terhadap motivasi ekstrinsik siswa dalam 

belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya pengaruh dapat dilihat 
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dari nilai koefisien regresi yaitu sebesar 0,567 kali terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa karena faktor sarana prasarana. Ketiga, Sarana dan 

prasarana berpengaruh positif terhadap motivasi instrinsik dan motivasi 

ekstrinsik siswa dalam belajar di SD Muhammadiyah Wonogiri, besarnya 

pengaruh dapat dilihat dari koefisien regresi yaitu sebesar 0,694 kali 

terhadap peningkatan motivasi belajar siswa karena faktor sarana 

prasarana.
40

 

2. Skripsi yang ditulis oleh Trio Basuki (3216063114) yang lulus tahun 

2010 dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan Sarana dan Prasarana 

Terhadap Motifasi Belajar Siswa di SMP Islam Durenan Trenggalek”. 

Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan alat 

pelajaran terhadap motivasi belajar siswa di SMP Islam Durenan. Kedua, 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan alat peraga 

terhadap motivasi belajar siswa di SMP Islam Durenan. Ketiga, Ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan  media 

pengajaran terhadap motivasi belajar siswa di SMP Islam Durenan. Dan 

keempat, Ada pengaruh yangpositif dan signifikan antara bangunan 

sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SMP Islam Durenan.
41
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3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh layanan sarana dan prasarana belajar 

terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran 

PAI di SMP Hj. Isriati Semarang” disusun oleh Ummi Hani, (3105095), 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang. 

Membahas pengaruh layanan sarana dan prasarana belajar terhadap 

peningkatan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajaran PAI di 

SMP Hj. Isriati Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan 

angket dengan hasil hasil taraf signifikansi 5% diperoleh harga Freg = 

20,982, sedang Ft = 5,11 sehingga dengan demikian Freg lebih besar dari 

Ft berarti signifikan. Taraf signifikansi 1% diperoleh harga Freg = 

20,982, sedang Ft = 1,02 sehingga dengan demikian Freg lebih besar dari 

Ft berarti Signifikan. Sehingga diketahui pengaruh pelayanan sarana dan 

prasarana belajar terhadap prestasi belajar peserta didik mata pelajaran 

PAI adalah signifikan. Persamaan pada penelitian ini adalah variabel 

prestasi peserta didik digunakan sebagai variabel dependen (variabel 

terikat). Perbedaan pada penelitian ini adalah peneliti lebih menekankan 

variabel independennya pada sarana dan prasarana belajar bukan 

pelayanan sarana dan prasarana belajar. Penelitian terdahulu meggunakan 

satu variabel independen, sedangkan peneliti menggunakan dua variabel 

independen yaitu sarana belajar (X1) dan prasarana belajar (X 2).
42
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Dari beberapa kajian pustaka di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan beberapa penelitian 

yang  terdapat pada kajian pustaka di atas. Berdasarkan kesamaan dari 

penelitian yang peneliti lakukan dengan peneliti yang lain adalah sama-sama 

membahas tentang sarana dan prasaraana, baik itu dalam bidang pendidikan 

ataupun yang lainnya. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel yang 

dipengaruhi dan subyek yang diteliti dan juga tempat penelitiannya. Namun 

dalam hal ini penulis lebih memfokuskan menggabungkan kedua judul 

penelitian tersebut dengan judul “Pengaruh sarana dan prasarana sekolah 

terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru”. 

 

D. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kajian teori, hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini. Penelitian ini 

berkenaan dengan pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja 

guru dan dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Kinerja Guru  

Adapun indikator kinerja guru sebagai berikut: 

a. Penyusunan program pembelajaran, kegiatan merencanakan proses 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi. 

b. Pelaksanaan program pembelajaran, proses yang didalamnya 

terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik dan 
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komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan belajar. 

c. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran, suatu proses menilai, mengukur, 

mengoreksi dan perbaikan pada suatu kegiatan yang diselenggarakan 

dengan membandingkan proses rencana dengan hasil yang dicapai. 

 

2. Sarana dan Prasarana Sekolah 

Adapun indikator sarana dan prasarana sekolah adalah: 

a. Alat dan media pendidikan,  merupakan seperangkat alat bantu atau 

pelengkap yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka 

berkomunikasi dengan siswa atau pserta didik. Alat bantu itu disebut 

media pendidikan, sedangkan komunikasi adalah sistem 

penyampaiannya. 

b. Buku atau sumber belajar,  merupakan segala sesuatu yang berupa 

sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan 

proses belajar mengajar untuk memperoleh informasi dan 

pengalaman, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. 

c. Lahan 

d. Bangunan 

e. Ruang 

f. Fasilitas perlengkapan penunjang lainnya. 
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E. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi dasar  

Asusmsi dasar adalah sarana dan prasarana sekolah ada pengaruhnya 

dengan kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru.  

2. Hipotesis  

Menguji hipotesis tersebut di atas, maka hipotesisnya dirumuskan :  

a. Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara sarana dan prasarana 

sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru. 

b. Ho : Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara sarana dan 

prasarana sekolah terhadap kinerja guru di SMK Negeri 5 

Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kuantitatif 

dalam bentuk penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik korelasional, 

yakni suatu penelitian yang menjelaskan tentang pengaruh antara 

variabel X (Sarana dan prasarana sekolah) dan variabel Y (Kinerja guru). 

Sebagaimana dikemukakan Suharsimi Arikunto, bahwa “Penelitian 

korelasional adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

pengaruh antara dua variabel atau lebih”.
43

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 5 Pekanbaru. Waktu 

Penelitian ini dilakukan dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai dengan 

bulan Oktober 2020.  

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek atau sumber data penelitian ini adalah guru, sedangkan 

Objeknya adalah pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap 

kinerja. 
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4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah semua aspek yang akan diteliti yang biasa 

disebut subjek penelitian. Dalam penelitian hanya dilakukan 

terhadap sekelompok anggota populasi yang mewakili populasi. 

Kelompok kecil secara nyata kita teliti dan tarik kesimpulan dari 

padanya disebut sampel.
44

 Dalam penelitian ini populasinya adalah 

jumlah seluruh guru yang ada di SMK Negeri 5 Pekanbaru, adapun 

jumlah guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru adalah berjumlah 114 guru 

terdiri dari laki-laki dan perempuan, lanjut usia dan muda, yang 

berstatus sertifikasi dan belum sertifikasi.
45

 

b. Sampel 

Penentuan sampel dari suatu populasi disebut penarikan 

sampel atau sampling. Pengambilan sampel merupakan suatu proses 

pemilihan dan dan penentuan jenis sampel yang akan menjadi subjek 

atau objek penelitian. Terdapat banyak teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel salah satunya adalah Sampel Acak (Random 

Sampling) seluruh anggota populasi memiliki peluang yang sama 

dan bebas dipilih sebagai anggota sampel.
46
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Cara menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti 

mengacu pada teori yang dikembangkan dari Isaac dan Michael, 

untuk taraf kesalahan 1%, 5%, 10%. Dengan jumlah populasi 

sebanyak 114, dalam tabel telah diketahui untuk taraf kesalahan 1% 

jumlah sampelnya adalah 94, untuk taraf kesalahan 5% jumlah 

sampelnya adalah 84, dan untuk taraf kesalahan 10% jumlah 

sampelnya adalah 78.
47

 Peneliti menggunakan sampel sebesar 84 

berdasarkan populasi sebanyak 114 dengan taraf kesalahan 5%. 

Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang 

diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut. 

    
        

   (   )          
 

Keterangan: 

   dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 10%. 

P  = Q = 0,5. 

D = 0,05. 

S = Jumlah Sampel.   

Adapun pengambilan sampel yang demikian dengan 

pengambilan sampel acak sederhana (Sample Random Sampling) 

dengan cara menghitung nomor responden mulai dari nomor satu 

sampai nomor lima sampai seterusnya hingga mencapai sampel 

sebanyak 84 guru. 
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B. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik merupakan alat bantu atau cara yang digunakan untuk 

mendapatkan informasi data, sedangkan data merupakan hasil pencatatan 

penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam 

penelitian, antara lain:  

1. Angket adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab. Serta untuk menggali dan menghimpun 

keterangan atau informasi yang cocok untuk dianalisis. Angket diberikan 

kepada guru-guru di SMK Negeri 5 Pekanbaru yang berjumlah sebanyak 

84 orang, angket ini digunakan untuk mengetahui pengaruh sarana dan 

prasarana sekolah terhadap kinerja guru.  

2. Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan 

menggunakan mata. Observasi dalam penelitian ini dengan mengadakan 

survei langsung pada objek penelitian yakni SMK Negeri 5 Pekanbaru, 

untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh sarana dan prasarana 

sekolah terhadap kinerja guru. 

3. Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang 

tertulis. Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan hal-hal berupa 

foto, catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan 

sebagainya. Dalam hal ini dokumentasi digunakan sebagai data tambahan 
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yang berpengaruh dengan sarana  dan prasarana sekolah terhadap kinerja 

guru.
48

 

 

C. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrument atau alat peraga 

berupa angket/kuisioner. Angket atau kuisioner adalah alat pengumpul data 

yang berupa daftar pernyataan atau pertanyaan yang disusun untuk 

memperoleh informasi atau data yang diperlukan dari responden. Jenis angket 

ini adalah angket tertutup, dimana responden tinggal memilih jawaban yang 

sesuai dengan alternatif jawaban yang telah disediakan untuk memberikan 

informasi yang sebenarnya. 

Adapun kisi-kisi instrument koesioner masing-masing variabel yang 

terdiri dari variabel X sarana dan prasarana sekolah 20 butir soal dan variabel 

Y kinerja guru 18 butir soal adalah sebagai berikut. 

Tabel III.1 

Kisi-kisi Instrument Penelitian 

NO Variabel Indikator Soal Butir 

1 Sarana dan 

Pasarana 
Alat dan media pendidikan 1, 2, 3, 4, 5 

Buku dan sumber belajar 6, 7, 8, 9, 

Lahan 10, 11 

Bangunan 12, 14 

Ruang 13, 15 

Fasilitas perlengkapan 

penunjang 

16, 17, 18, 19, 

20 

                                                           
48

 Ibid, h. 194-201. 
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2 Kinerja Guru Penyusunan program 

pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Pelaksanaan program 

pembelajaran 

7, 8, 9, 10, 11 

Pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18 

 

Data yang diperoleh melalui angket, kemudian dianalisa dalam bentuk 

angka dengan cara memberi nilai pada setiap item jawaban pada pertanyaan 

angket yang telah diberikan kepada responden dengan menggunakan kriteria. 

Skala tersebut dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau kelompok atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
49

 

Untuk mempermudah penggolongan data statistiknya, angka setiap item soal 

diberi skor sebagai berikut:
50

 

1) Untuk alternatif jawaban „‟Sangat Setuju (SS)‟‟ diberi skor 5 

2) Untuk alternatif jawaban „‟Setuju (S)‟‟ diberi skor 4 

3) Untuk alternatif jawaban „‟Kadang-kadang (K)‟‟ diberi skor 3 

4) Untuk alternatif jawaban „‟Tidak Setuju (TS)‟‟ diberi skor 2 

5) Untuk alternatif jawaban „‟Sangat Tidak Setuju (STS)‟‟ diberi skor 1 

 

 

 

 

 

                                                           
49

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), h. 134. 
50

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), h. 242. 
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D. Teknik Analisis Data 

1. Analisis data Kuantitatif 

Tekhnik analisis data menggunakan analisis data kuantitatif. Data 

kuantitatif dapat dianalisis dengan statistic deskriptif atau statistic 

infrensial menggunakan rumus-rumus matematika terapan (statistik). 

Data yang telah diperoleh terlebih dahulu dicari persentase 

jawabannya pada item pertanyaan masing-masing variabel dengan 

rumus: 

P = 
 

 
   100% 

Keterangan  

P  : Angka Persentase  

F  : Frekuensi Jawaban Responden  

N : Jumlah Frekuensi/Individu
51

 

Data yang telah dipersentasekan kemudian direkapitulasi dan diberi 

kriteria sebagai berikut:
52

 

Tabel III.2 

Rekapitulasi dan Kategori Data 

No Persentase Kategori 

1 81 % - 100% Sangat Baik / Sangat Tinggi 

2 61 % - 80 % Baik / Tinggi 

3 41 % - 60 % Cukup Baik / Cukup Tinggi 

4 21 % - 40 % Kurang Baik / Rendah 

5 0 % - 20 % Tidak Baik / Sangat Rendah 

                                                           
51

 Anas Sudjiono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 43. 
52

 Riduan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Pendidikan, Cet Ke-8, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 15. 
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2. Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum memberikan angket kepada responden untuk memperoleh 

data penelitian terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas 

instrument angket yang berjumlah 38 soal dengan responden uji coba 

guru yang berjumlah 10 orang. 

a. Uji Validitas Instrument 

Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan 

tingkat kesalihan suatu instrument.
53

 Pengukuran yang valid berarti 

alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. 

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasikan skor item instrument dan skor totalnya dengan 

bantuan program SPSS versi 16 for windows. Adapun rumusan yang 

digunakan adalah Product moment sebagai berikut: 

     
 (∑  )   (∑ )(∑ )

√* ∑    (∑ ) +  * ∑    (∑ ) +
 

 

Keterangan: 

    = Angka indeks korelasi “ r ” product moment 

∑  = Jumlah seluruh skor X 

∑  = Jumlah seluruh skor Y 

                                                           
53

 Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing bekerja sama dengan 

Musa Media Bandung, 2016), h. 8. 
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∑   = Product dari X dan Y 

N = Jumlah responden 

 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

butir-butir soal angket. Butir soal yang tidak valid akan dibuang dan 

tidak digunakan. Sedangkan butir soal yang valid digunakan dalam 

instrument angket untuk memperoleh data dari responden. 

Hasil analisis perhitungan validitas butir soal r hitung 

dikonsultasikan dengan harga kritik r productmoment dengan taraf 

signifikansi 5%. Bila harga rhitung > rtabel  maka butir soal tersebut 

dinyatakan valid, begitu sebaliknya sehinggu perlu diganti atau 

digugurkan. 

b. Uji Reliabilitas Instrument 

Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel jika 

pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas 

instrument dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi 

dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran 

dapat dipercaya. 

Uji reliabilitas instrument digunakan untuk mengukur 

konsistensi instrument dalam menghasilkan data. Instrument yang 

reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.
54

 

                                                           
54

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 173. 
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Hal ini berarti instrument yang reliabel cukup dapat dipercaya 

sebagai alat pengumpul data karena data yang dihasilkan konsisten. 

Nilai koefisien realibilitas (rii) yang diperoleh dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada tabel dengan taraf signifikan 

5% dan 1%. Jika rii > rtabel maka item soal yang diuji cobakan 

reliabel. Uji reliabilitas instrument dalam penelitian ini dengan 

bantuan program SPSS versi 16 for windows. 

 

3. Uji Prasyarat Analisis 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Maka untuk menguji normalitas data 

ini peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 16 for 

windows. Cara yang digunakan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya data adalah, sebagai berikut : 

1) Jika nilai signifikasi >0,05, maka data berdistribusi normal.  

2) Jika nilai signifikasi < 0,05, maka data tidak berdistribusi 

normal. 

b. Uji Linieritas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji 

ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau 
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regresi linear. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for 

Linearity dengan pada taraf signifikansi 0,05. 

c. Uji Heterosedasitas 

Uji heterosedasitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas dan 

jika berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik 

adalah heteroskedasitas. Untuk menguji ada tidaknya 

heteroskedasitasnya, adalah dengan melihat grafik scatter plot jika 

titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Cara perhitungannya 

menggunakan bantuan Aplikasi SPSS Versi 16 for windows. 

 

4. Pengujian Hipotesis Penilitian 

Setelah dilakukan pengujian model, kemudian dilakukan pengujian 

hipotesis untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar 

variabel. 

Untuk mengetahui apakah pengaruh positif yang signifikan 

pengaruh sarana dan prasarana sekolah terhadap kinerja guru, maka data 

yang telah terkumpul akan dianalisis dengan regresi linear sederhana 

metode kuadrat kecil. 
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Adapun rumus yang digunakan adalah: 

a = 
       

 
 

b = 
          

      (  ) 
 

Y = a + Bx 

Keterangan : 

Y  = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan 

X  = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk hak 

diprediksikan 

A  = Nilai konstanta Y, Jika X = 0 

b  = Nilai arah sebagai penentu prediksi yang menunjukkan nilai  

peningkatan atau penurunan variabel Y. 

 XY = Jumlah hasil perkalian antara skor X dan Skor Y 

 X    = Jumlah seluruh skor X 

 Y    = Jumlah seluruh skor Y   

Dengan kata lain model regresi dapat dipakai untuk meramalkan 

peningkatan . 

Membandingkan ro (robservasi) dari hasil perhitungan dengan rt (r 

tabel) dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Jika ro  rt maka Ha diterima H0 ditolak 

b. Jika ro  rt maka H0 diterima Ha ditolak 
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Sedangkan untuk mengetahui korelasi pengaruh sarana dan 

prasarana sekolah dengan kinerja guru, di analisis dengan menggunakan 

Korelasi product Moment Persont dengan rumus : 

rxy = 
     (  )(  )

√,     (  ) -,     (  )-
 

Keterangan :  

rxy  : Angka Indeks Korelasi 

N  : Number Of cases 

 xy  : Jumlah Hasil perkalian x dan y 

x  : Nilai Variabel Independent 

y  : Subjek dalam variabel independent yang di prediksi 

Untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel X ke variabel 

Y, digunakan koefisien determinasi dengan rumus :  

KD = (r
2
) x 100 % 

 

Keterangan : 

KD : Koefisien Determinasi 

r
2 

: Nilai Koefisien korelasi 

Data yang telah dipersentasikan kemudian diinpretasikan dengan 

kritria sebagai berikut : 
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Tabel III.3 

Tabel Kritria Presentase r Product Moment 

Besar r Product 

Moment 
Interpretasi 

0.00 - 0.20 Korelasi dianggap tidak ada 

0.20 – 0.40 Korelasi dianggap rendah atau lemah 

0.40 - 0.60 Korelasi dianggap sedang atau cukup
 

0.60 - 0.80 Korelasi dianggap kuat atau tinggi
 

0.80 - 1.00 Korelasi dianggap sangat kuat atau sangat tinggi
 

 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

computer melalui program SPSS ( Statistical Program Society Science) 

versi 16 for windows. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sarana dan Prasarana Sekolah yang dilakukan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru tergolong “sangat baik” yaitu dengan 

persentase 87.1%. 

2. Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru 

tergolong “sangat baik” yaitu dengan persentase 87.0% 

3. Pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah 

terhadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 

Pekanbaru, dengan nilai korelasi sebesar 0,363. Hal ini dibuktikan 

dengan uji korelasi dengan nilai r hitung 0,363 lebih besar dari r tabel 

pada taraf signifikan 5% yaitu 0,213. Dan hasil perhitungan koefisien 

determinasi (R square) sebesar 13,1. Hal ini menunjukkan bahwa 

presentase sumbangan pengaruh variable independen yaitu sarana dan 

prasarana sekolah terhadap kinerja guru adalah 13,1%, sedangkan 

sisanya 86,9% (100% - 13,1%) dipengaruhi oleh variable lainya yang 

tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Dengan kata lain semakin 

menigkatnya sarana dan prasarana di sekolah maka akan meningkatkan 

pula kinerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Pekanbaru. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini ada beberapa saran yang ingin peneliti 

sampaikan: 

1. Sarana Dan Prasarana Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 

Pekanbaru sudah cukup memenuhi standar nasional pendidikan, namun 

menurut peneliti semua warga sekolah harus bisa saling bekerja sama 

untuk memelihara dan mengelola sarana dan prasarana sekolah agar 

dapat sepenuhnya mendukung pembelajaran. Kualitas sekolah yang 

rendah, sebenarnya merupakan area strategis untuk dikembangkan, 

terutama dalam penguatan kebijakannya. Yaitu berkaitan dengan faktor-

faktor penyebabnya, seperti minimnya kualitas sarana/prasarana sekolah, 

manajemen sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan lainnya. Permasalahan 

sarana dan prasarana sangat penting untuk ditangani lebih serius, karena 

sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar mengajar, karena 

disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media 

pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk 

penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya 

kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu 

dan pengetahuan. 

2. Untuk para guru hendaknya berupaya meningkatkan partisipasi dalam 

menggunakan sarana dan prasaran yang disediakan di sekolah dengan 

sebaiknya, dan penjagaan yang sebaiknya pula untuk menunjang 

keawetan sarana dan prasarana. Para guru juga di harapkan untuk lebih 
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memperhatikan, membimbing dan meningkatkan kepengawasan terhadap 

siswa dan siswi untuk mampu menggunakan dan menjaga sarana dan 

prasarana sekolah dengan sebaiknya guna menunjang keberhasilan proses 

belajar mengajar. 

3. Dalam penelitian ini hanya mebahas tentang satu faktor saja yang mana 

ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Untuk itu 

diharapkan agar ada peneliti selanjutnya yang mampu menggali lebih 

dalam tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru. Hal 

ini dilakukan agar dapat membantu guru dalam meningkatkan kinerjanya 

sebagai pengampu tugas mulia yaitu mendidik putra-putri bangsa yang 

diharapkan mampu membawa mereka  kearah yang lebih baik dan 

senantiasa memberi manfaat kepada mereka untuk masa depannya. 

4. Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, tentunya hasil 

penelitian ini tidaklah sempurna, sehingga diharapkan dapat menerima 

kritik dan saran yang membangun dari peneliti selanjutnya. 
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UU Permendiknas Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 
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ANGKET PENELITIAN 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama    :  ……………………………………… 

2. Umur    :  ……………………………………… 

3. Jenis Kelamin  :  ……………………………………… 

4. Bidang Studi   :  ……………………………………… 

5. Pendidikan Terakhir  :  ……………………………………… 

6. Status Kepegawaian  :  ……………………………………… 

 

PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN 

1. Bapak/Ibu yang terhormat dimohon menjawab dari 5 jawaban dengan 

memberi tanda ceklist ( √ ) pada salah satu jawaban yang telah tersedia dari 

apa yang Bapak/Ibu alami sehari-hari di sekolah 

a. Sangat Setuju ( SS ) 

b. Setuju ( S ) 

c. Kadang-kadang ( K ) 

d. Tidak Setuju ( TS ) 

e. Sangat Tidak Setuju ( STS ) 

2. Jawaban Bapak/Ibu  Guru sama sekali tidak berkaitan dengan masalah 

kedinasaan/tidak mempengaruhi  kondisi Bapak/Ibu sebagai Guru, sehingga 

Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu mengisinya sesuai kenyaataan 

3. Selamat bekerja  

4. Terima Kasih 

 

 

 

 

 

 

 



ASPEK VARIABEL SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH 

 

NO Pernyataan SS S K TS STS 

1 

Kursi dan meja yang ada di SMK N 5 

Pekanbaru sudah memadai dalam 

proses belajar mengajar 

     

2 

Proyektor LCD yang ada di SMK N 5 

Pekanbaru menunjang untuk jalannya 

proses pembelajaran 

     

3 

Ketika ketersediaan Proyektor LCD 

tidak memadai maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan 

     

4 
Wifi yang ada di SMK N 5 Pekanbaru 

sangat membantu dalam pembelajaran 

     

5 

Alat/media pembelajaran di kelas 

mengajar lengkap dan mendukung 

jalannya proses pembelajaran 

     

6 

Buku LKS, Modul ataupun peralatan 

peraga pembelajaran lengkap dan 

dapat digunakan dengan baik 

     

7 

Perpustakaan menyediakan berbagai 

macam buku pengetahuan dan 

pelajaran 

     

8 

Guru selalu membawa perangkat 

pembelajaran (Absensi, RPP Silabus, 

Daftar Nilai dll) 

     

9 
Buku dan sumber belajar lainnya di 

sediakan oleh pihak sekolah  

     

10 
Sekolah memiliki ruang gedung yang 

cukup dan memiliki lahan yang luas 

     



11 

Terdapat lapangan olahraga yang 

digunakan untuk praktik 

pembelajaran. Misalnya: lapangan 

sepak bola, voli, basket, badminton dll 

     

12 
Lokasi setiap gedung sangat strategis 

mudah di akses 

     

13 

Terdapat lab komputer, lab bahasa, lab 

kesehatan dan gedung lain masih 

layak digunakan (tidak rusak) 

     

14 

Terdapat bangunan ibadah (Mushola 

atau masjid) dalam satu area sekolah 

dengan fasilitas memadai 

     

15 

Di dalam kelas sangat sejuk tidak 

merasa kepanasan karena terdapat 

kipas angin ataupun AC 

     

16 
Saya merasa semua fasilitas sekolah 

bisa dugunakan tanpa ada kendala 

     

17 

Kelengkapan dan kualitas sarana dan 

prasarana di kelas sangat mendukung 

sehingga dapat memperlancar 

jalannya proses belajar mengajar  

     

18 

Sarana dan prasarana yang ada di 

SMK N 5 Pekanbaru lengkap dan 

berkualitas 

     

19 

Sarana dan prasarana yang berkualitas 

sangat berpengaruh terhadap kinerja 

guru  

     

20 

Sarana dan prasarana yang kurang 

memadai tidak berpengaruh terhadap 

kinerja guru 

     

 



ASPEK VARIABEL KINERJA GURU 

 

No Pernyataan SS S K TS STS 

1 
Sebagai Guru, saya telah merencanakan 
program pembelajaran dengan baik 

     

2 
Saya dapat mempersiapkan perangkat 
mengajar harian dengan sebaik-baiknya 

     

3 

Saya mampu mempersiapkan 

perlengkapan kelas yang 

digunakan untuk mengajar 

     

4 
Saya mempersiapkan materi pelajaran 
sesuai Kurikulum KTSP / K13 

     

5 

Saya tidak mematuhi ketentuan jam 

kerja ketika masuk kelas dan 

memberi pelajaran 

     

6 
Saya berusaha memberikan pelajaran 
kepada siswa secara minimal 

     

7 
Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
menyiapkan perangkat mengajar 

     

8 
Saya tidak mengalami kesulitan dalam 
membuat tahap-tahap pembelajaran 

     

9 
Sebagai Guru saya mempersiapkan 
bahan ajar dengan alat peraga 

     

10 
Saya selalu tepat waktu dalam 
melaksanakan tugas mengajar 

     

11 

Dalam memberikan pelajaran saya 
berusaha menyelesaikan seluruh 

materi pelajaran walau banyak 

pekerjaan lain 

     

12 
Sebagai seorang Guru saya harus 
memehami pedoman penilaian 

     



13 

Dalam melakukan penilaian hasil 

belajar saya melakukan penilaian 

secara lisan, tertulis dan 

perbuatan/pengamatan 

     

14 
Saya sering menggunakan Lembar 
Kerja Siswa ( LKS ) sebagai bahan 
evaluasi 

     

15 
Dalam melakukan evaluasi hasil belajar 
saya tidak melakukan penilaian 
formatif 

     

16 
Dalam melakukan evaluasi hasil belajar 
saya melakukan penilaian sumatif 

     

17 
Saya memberikan evaluasi pada siswa 
tepat waktu sesuai jadwal yang ada 

     

18 
Saya siap menyerahkan nilai hasil 
evaluasi sesuai jadwal yang ditentukan 
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