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Kinerja guru merupakan salah satu faktor penentu dalam meningkatkan mutu 
pendidikan. Oleh karena itu, kinerja guru perlu mendapat perhatian dan dukungan 
yang serius dari berbagai pihak, khusnya komponen sumber daya sekolah. 
Peningkatan kinerja guru yang menekankan pada pola manajemen dengan 
melibatkan semua komponen sumber daya sekolah diharapkan mampu 
meningkatkan motivasi kerja guru dan tuntutan kepemimpinan situasional kepala 
sekolah yang memadai sehingga berdampak kepada meningkatnya kinerja guru 
yang berimplikasi kepada meningkatnya hasil belajar peserta didik. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh motivasi kerja  
terhadap kinerja guru, (2) pengaruh kepemimpinan situasional kepala sekolah 
terhadap kinerja guru, dan (3) pengaruh motivasi kerja dan  kepemimpinan 
situasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi korelasioanal dengan populasi 
guru yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMP Negeri di 
Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang sebanyak 239 orang, dan sampel 
diambil secara cluster random sampling sebanyak 97 orang. Variabel penelitian 
ini terdiri atas dua variabel bebas yaitu: motivasi kerja (X1) dan  kepemimpinan 
situasional kepala sekolah (X2), dan satu variabel terikat yaitu: kinerja guru (Y). 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat kuesioner berstruktur 
tertutup. Hasil pengumpulan data selanjutnya dianalisis menggunakan teknik 
analisis regresi sederhana dan regresi berganda dengan bantuan SPSS Versi 11,5. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) motivasi kerja, kepemimpinan situasional 
kepala sekolah, dan kinerja guru rata-rata berkategori baik pada kisaran 50%, (2) 
motivasi kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja guru dengan kontribusi 
sebesar 74,8%, (3)  kepemimpinan situasional kepala sekolah berpengaruh secara 
positif terhadap kinerja guru dengan kontribusi sebesar 58,4%, dan (4) motivasi 
kerja dan  kepemimpinan situasional kepala sekolah secara bersama-sama akan 
mempengaruhi kinerja guru sebesar 66,3%, selebihnya sebesar 33,7% kinerja guru 
ditentukan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian. 

Dari gambaran hasil penelitian ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dan 
peduli terhadap pendidikan agar turut berpartisipasi secara aktif, konsisten dan 
konsekuen dalam upaya meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan, 
terutama melalui peningkatan maotivasi kerja dan peningkatan  kepemimpinan 
situasional kepala sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pamcasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri 

sebagai manusia Indonesia seutuhnya. (Depdikbud, 1997). 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang 

pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan 

kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu 

Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002; dan lebih terfokus lagi, setelah 

diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003  

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
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kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Pengertian pendidikan menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Pendidikan dengan berbagai 

programnya mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan 

meningkatkan kualitas kemampuan profesional individu. Melalui pendidikan 

seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap tahu, mengenal dan 

mengembangkan metode berpikir secara sitimatik supaya dapat memecahkan 

suatu masalah. Upaya mencapai tujuan pendidikan di sekolah peranan sumber 

daya manusia sangatlah diperlukan, maka hadirnya guru yang memiliki 

kinerja tinggi sangat dibutuhkan, agar  proses pengajaran dapat mencapai 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan di bidang 

pendidikan, sejak itu pula pemerintah mulai merintis program perluasan 

kesempatan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, pada semua jenis 

dan jenjang pendidikan. Di samping untuk tujuan perluasan kesempatan 
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belajar, program pembangunan pendidikan juga ditujukan untuk 

meningkatkan mutu, efesiensi dan relevansi bagi semua jenis serta jenjang 

pendidikan. Berkaitan dengan upaya pemerintah dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah mengenai 

pelaksanaan proses pendidikan di tingkat sekolah, karena sekolah merupakan 

lini terdepan di bidang pendidikan. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia  adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya 

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru 

melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan 

berbaikan sarana dan prasarana pendidikan , dan meningkatkan manajemen 

sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum 

menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-

kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup 

menggembirakan, sebaliknya sebagian yang lainnya masih memprihatinkan. 

Berdasarkan kenyataan ini, berbagai pihak mempertanyakan apa yang 

salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Dari berbagai pengamatan dan 

analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak 

mengalami peningkatan yang tidak merata. 

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional 

yang menggunakan pendekatan education production function atau input-
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output analiysis tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat 

bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila 

dipenuhi semua input yang diperlukan  dalam kegiatan produksi tersebut maka 

lembaga ini akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini 

menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti guru, buku, media 

pembelajaran, dan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, mutu 

pendidikan (output) secara otomatis akan meningkat. Dalam kenyataan, mutu 

pendidikan yang diharapkan tidak meningkat secara signifikan. Karena selama 

ini dalam menerapkan pendekatan education production function terlalu 

memusatkan pada input pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses 

pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan output 

pendidikan. 

Faktor kedua, penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara 

sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan 

sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang 

sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai  

dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari 

birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, 

motivasi, kreatif untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Kinerja 

sekolah menjadi kurang optimal, baik mutu, efisien, inovasi, efektivitas, 

relevansi, maupun produktivitasnya. 

Faktor ketiga, peranserta warga sekolah khususnya guru dan peranserta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini  sangat minim. 
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Partisipasi guru sering diabaikan, padahal terjadi tidaknya perubahan di 

sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaharuan apapun jika 

guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut. 

(Depdiknas,2007) 

Mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dapat ditunjukkan dengan 

adanya fenomena sekolah-sekolah yang memiliki keunggulan dan kompetitif. 

Salah satu indikasi sekolah yang memiliki keunggulan dan kompetitif adalah 

adanya tampilan sikap dan perilaku para siswanya sesuai dengan norma yang 

berlaku dan adanya peningkatan prestasi belajar siswa yang salah satunya 

dapat dilihat dari persentase kelulusan di atas standar nasional.  

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, secara umum jalur pendidikan 

formal, khususnya pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang belum menunjukkan 

hasil sebagaimana yang diharapakan. Hal ini dapat dilihat dari data kelulusan 

SMP Negeri di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 

2004 / 2005 dan 2005 / 2006 seperti ditunjukan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1  
Prosentase Kelulusan SMP Negeri  

di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang 
Tahun Pelajaran 2004/ 2005 dan 2005/2006 

 

 

No 

 

Nama Sekolah 

Jumlah Siswa Lulus Tidak Lulus 

04/05 05/06 04/05 05/06 04/05 05/06 

1 SMPN 1 Pml 257 303 233 286 24 17 
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2 SMPN 2 Pml 352 318 346 318 6 - 

3 SMPN 3 Pml 260 259 223 244 37 15 

4 SMPN 4 Pml 322 319 284 314 38 5 

5 SMPN 5 Pml 279 240 210 212 69 28 

6 SMPN 6 Pml 206 236 141 163 65 73 

7 SMPN 7 Pml 213 204 103 175 110 29 

8 SMPN 8 Pml 121 149 53 94 68 55 

JUMLAH 2010 2028 1593 1806 417 205 

   79,25

% 

89,05

% 

20,75

% 

10,95

% 

     Sumber:  MKKS Sub Pemalang, Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang. 

Banyak faktor yang turut mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan. 

Apabila pendidikan dilihat sebagai suatu sistem maka faktor yang turut 

mempengaruhi kualitas pendidikan tersebut, menurut Depdikbud,1997 

meliputi (1) masukan kasar berupa siswa, (2) wahana berupa kurikulum, guru, 

dana, sarana dan prasarana, (3) faktor lingkungan. Dalam proses pendidikan, 

di dalamnya terdapat aktivitas guru mengajar, peran serta siswa dalam belajar, 

system pengelolaan administrasi, serta mekanisme kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan hal yang perlu dioptimalkan fungsinya agar kualitas  

pendidikan dapat ditingkatkan. 

Keberhasilan di satuan pendidikan SMP dalam mengantar peserta 

didiknya tidak dapat lepas dari komponen yang terkait dalamnya. Tingginya 

partisipasi komponen–komponen pendidikan menunjukkan tingginya 
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pemahaman akan pentingnya pendidikan demi kemajuan bangsa, dan 

tingginya partisipasi komponen–komponen pendidikan juga sebagai faktor 

yang sangat menentukan bagi keberhasilan yang akan dicapai pada satuan 

pendidikan, dan pada gilirannya akan menentukan mutu sekolah itu sendiri. 

Oleh karena itu, dalam rangka menuju pencapaian mutu pendidikan di SMP 

perlu adanya peningkatan kualitas maupun kuantitas komponen-komponen 

yang terlibat dalam proses pendidikan, utamanya SDM pendidikan, dalam hal 

ini guru. Harus diakui bahwa peran dan fungsi guru dalam proses 

pembelajaran masih mendominasi dan memiliki peran yang strategis, sehingga 

keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada kontribusi kinerja 

guru.  

Guru merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral 

dan sangat strategi dalam sistem pendidikan. Guru merupakan faktor yang 

dominan dalam kaitanya dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena guru 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara 

keseluruhan yang terlibat langsung  dalam proses belajar mengajar, gurulah 

yang berperan langsung dalam mengajar dan mendidik. Begitu pentingnya 

komponen guru yang sangat menentukan terhadap terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu, hanya dengan guru-guru yang kompeten, 

profesional dan memiliki kepribadian  yang baik maka kegiatan belajar 

mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan berkualitas. Mengingat begitu 

pentingnya posisi guru dalam proses belajar mengajar, maka  sangatlah wajar 
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apabila fenomena tentang rendahnya kualitas pendidikan akan menunjuk guru 

sebagai tumpuan kesalahan atau diduga guru sebagai penyebabnya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa efektivitas kinerja guru 

merupakan kunci yang harus digarap. Kinerja guru dimaksud adalah hasil 

kerja guru yang terefleksi dalam dalam mendisain program pengajaran atau 

menyusun perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, hubungan antar 

pribadi, dan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan kualitas kinerja 

guru dapat ditinjau dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses guru 

dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan sebagian besar peserta didik 

secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran. 

Disamping itu dapat dilihat juga dari gaerah dan semangat mengajarnya serta 

adanya percaya diri. Dari segi hasil, guru dikatakan berhasil apabila 

pembelajaran yang diberikannya mampu mengubah perilaku sebagian besar 

peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang lebih baik.  

Pengembangan kualitas kinerja guru merupakan suatu proses yang kompleks 

dan melibatkan berbagai faktor yang saling terkait. Oleh karena itu, dalam 

pelaksanaanya tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari para ahli 

terhadap pengembangan kompetensi guru, tetapi harus pula dipahami berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Sehubungan dengan itu, perlu dilakukan 

berbagai program untuk meningkatkan kualitas kinerja guru dalam 

mengembangkan aspek-aspek pendidikan dan pembelajaran. 

Kinerja guru memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dengan 

pekerjaan profesional yang lain, antara lain: (1) Pekerjaan guru bersifat 
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individualistis non kolaboratif artinya dalan melaksanakan tugas 

pengajarannya memiliki tanggung jawab secara individual, (2) Pekerjaan guru 

dilakukan dalam ruang terisolir dan menyerap seluruh waktu, (3) Pekerjaan 

guru kemungkinan terjadinya kontak akademis antar guru rendah, (4) 

Pekerjaan guru jarang  mendapat umpan balik, (5) Pekerjaan guru 

memerlukan waktu untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas Zamroni 

(2003 : 77). Pemahaman akan hakekat pekerjaan guru ini sangat penting 

sebagai landasan dalam mengembangkan program pembinaan guru agar guru 

mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas kinerjanya.  

Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru menurut 

Bernandin & Russel (Gomes:1997) adalah kecenderungan seseorang yang 

mempunyai pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan tingkah laku 

yang baik akan menghasilkan kinerja yang optimal. Sebaliknya seseorang 

yang tidak mempunyai pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan 

tingkah laku yang baik cenderung menghasilkan kinerja yang rendah, 

disamping itu orang yang sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda 

dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Orang yang bekerja di suatu tempat 

dengan kondisi secara psikologis, sosial dan lingkungan fisik yang 

memungkinkan, maka orang itu cenderung akan menghasilkan kinerja yang 

optimal. Sebaliknya apabila seseorang bekerja pada situasi dan kondisi yang 

lain, baik secara psikologis, sosial dan lingkungan kerja yang tidak 

mendukung orang itu, maka cenderung melakukan pekerjaan yang tidak 

optimal. Sedangkan menurut Sutalaksana dkk (Samsoel M:1980) menyatakan 
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bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja guru dapat dibagi menjadi dua yaitu 

kelompok diri dan kelompok situasional. Yang termasuk kelompok diri antara 

lain bakat, sifat, minat, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, motivasi 

dan sebagainya. Faktor diri ini adalah bagian dari karyawan yang telah ada 

sebelum karyawan datang ke tempat kerjanya. Semua faktor yang ada dalam 

diri individu itu tidak mudah untuk diubah. Faktor situasional adalah faktor 

yang berasal dari luar kerja. Faktor ini dibedakan menjadi dua yaitu faktor 

fisik pekerjaan dan faktor sosial pekerjaan. Faktor situasional ini pada 

umumnya berada dalam kendali organisasi perusahaan, faktor ini dapat diubah 

atau diatur sesuai dengan keinginan pimpinan, karena termasuk dalam 

kewenangannya.  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas 

kinerja guru dipengaruhi faktor dari dalam guru itu sendiri (internal) dan 

faktor lain dari luar (eksternal). Faktor internal yakni kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, motivasi, penguasan atas materi 

pelajaran, penguasaan guru atas metode pengajaran, dan kualitas pendidikan. 

Adapun faktor eksternal yakni sarana prasarana pendidikan, siswa, 

kurikulum,manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah , kompensasi, 

rekrutmen guru, status guru di masyarakat, dukungan masyarakat, dan 

dukungan pemerintah. Faktor sarana prasarana, siswa dan kurikulum hanya 

merupakan raw input dan instrumental input yang langsung dapat 

diberdayakan oleh guru dan kepala sekolah sehingga belum merupakan 

jaminan dapat meningkatkan kinerja guru. Jadi peran dan tugas guru yang 
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begitu dominan terhadap keberhasilan program dan mutu pendidikan tidak 

mudah dilakukan apabila guru tidak memiliki motivasi kerja yang baik serta  

adanya koordinasi dengan warga sekolah, khususnya kepala sekolah. Faktor 

motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah dipandang memiliki peranan 

penting bagi peningkatan kinerja guru.  

Guru sebagai komponen utama dalam proses pendidikan seharusnya 

termotivasi sehingga memperoleh kepuasan dalam menjalankan tugasnya. 

Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. 

Artinya secara umum dapat dirumuskan bahwa seseorang yang memiliki rasa puas 

terhadap pekerjaanya akan mempunyai sikap yang positif terhadap organisasi 

dimana ia berkarya/bekerja.  Sebaliknya orang yang tidak puas dengan 

pekerjaannya akan cenderung bersikap negatif terhadap organisasi dimana ia 

berkarya/bekerja. Untuk mewujudkan kepuasan kerja tersebut diantaranya dapat 

diciptakan melalui peningkatan motivasi kerja dan peningkatan kepemimpinan 

kepala sekolah. Guru yang memperoleh kepuasan dalam bekerja akan dapat 

meningkatkan  kinerjanya yang pada gilirannya akan berimplikasi ke pada 

meningkatnya mutu pendidikan. Salah satu indikasi menigkatnya mutu 

pendidikan adalah adanya peningkatan prestasi belajar siswa.  

Sekolah merupakan suatu organisasi yang memerlukan pengelolaan terpadu, 

baik oleh guru sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar di kelas maupun oleh 

kepala sekolah sebagai pengendali kegiatan di sekolah. Koordinasi yang baik oleh 

kepala sekolah melahirkan pencapaian tujuan sekolah, serta tujuan dari para 

individu yang ada di lingkungan sekolah. Di samping itu, keterpaduan kerja guru 
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dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta penciptaan situasi yang 

kondusif merupakan prasyarat keberhasilan tujuan sekolah. 

Dengan demikian, guru memegang peranan penting, baik dalam mengelola 

kegiatan belajar mengajar maupun dalam mengelola administrasi yang dapat 

menunjang keberhasilan tujuan sekolah. Meskipun demikian, aktivitas kerja guru 

dalam melaksanakan tugasnya masih turut dipengaruhioleh adanya kepemimpinan 

kepala sekolah. Masalahnya, bagai mana penilaian guru terhadap kepemimpinan  

kepala sekolah ? Hal ini merupakan pertanyaan yang perlu diadakan pengkajian 

melalui penelitian.  

Kehadiran pemimpin kemungkinan manusia organisasional dimotivasi 

untuk dapat bekerja secara efektif dan efesien. Kelompok dengan system yang 

kurang padu dapat menurunkan produktivitas oragnisasi. Atas dasar itu, 

manusia organisasi perlu diarahkan dan dimotivasi oleh pemimpinnya agar 

dapat bekerja secara efektif dan efesien, dengan akuntabilitas tertentu. 

Sedangkan kepemimpinan berkaitan dengan kepengikutan, kepengikutan 

(followership) adalah bagian yang paling penting dalam usaha melahirkan 

perilaku organisasi yang sesungguhnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa 

pada hakikatnya kepemimpinan adalah kepengikutan (leadership is 

followership). Istilah ini adakalanya diberi makna luas, bahwa pemimpin yang 

baik dihasilkan dari pengikut yang baik. Manusia pengikut di sini tidak dapat 

dipersepsi sebagai robot, melainkan mereka adalah manusia biasa  yang 

memiliki perasaan, kebutuhan, harapan, dan aspek manusiawi. Tanpa 
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pemahaman terhadap aspek-aspek manusiawi yang dipimpin, kepemimpinan 

akan gagal. 

Kepemimpinan mengandung arti kemampuan memotivasi kinerja 

bawahannya dan kompetensi bawahan antara lain tercermin dari motivasi 

kerjanya. Dia bekerja disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu benar-benar 

terpanggil untuk berbuat atau karena diharuskan untuk melakukan tugas-tugas 

itu. Banyak faktor yang mempengaruhi motivasi manusia dalam bekerja, 

antara lain bahwa manusia mempunyai seperangkat kebutuhan, mulai dari 

kebutuhan yang paling tinggi, aktualisasi diri. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang adalah kepemimpinan. Jadi dapat 

ditegaskan bahwa kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan 

memberi motivasi kepada bawahan.  

Motivasi kerja sebagai salah satu aspek dalam pencapaian tujuan 

pendidikan yang berkualitas sangat diperlukan dalam kegiatan belajar 

mengajar karena motivasi merupakan suatu pendorong yang dapat mengubah 

energi dalam diri guru ke dalam bentuk suatu kegiatan nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam pembelajaran. Guru yang tidak memiliki motivasi dalam 

bekerja tentu tidak dapat melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi kerja guru dan  

kepemimpinan kepala sekolah akan berdampak pada rendahnya hasil kinerja 

guru yang dapat berimplikasi kepada rendahnya hasil belajar siswa.  

Kaitan uraian di atas dengan hasil kelulusan SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang Kabupaten Pemalang pada Tahun Pelajaran 2004/2005 baru 
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mencapai 79,25% dan tidak lulus 20,75%, serta pada Tahun Pelajaran 

2005/2006 mencapai 89,05% dan tidak lulus mencapai 10,95% sebagaimana 

ditunjukkan pada table 1 di atas. Menurut pengamatan penulis, pada Tahun 

Pelajaran 2004/2005 dan 2005/2006 kinerja guru dalam kegiatan proses  

pembelajaran di SMP Negeri Kecamatan Pemalang belum optimal, guru 

cenderung kurang memiliki motivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Hal 

ini dapat dilihat dari kurang tanggung jawabnya guru dalam hal : disiplin 

waktu, disiplin administrasi, disiplin melaksanakan tugas – tugas, dan juga 

suasana kerja yang kurang kondusif berkaitan dengan  kepemimpinan kepala 

sekolah yang dirasa kurang sesuai dengan kondisi guru di sekolah yang 

dipimpinnya. Faktor-faktor tersebut diduga sebagai penyebab utama 

rendahnya kinerja guru, disamping faktor penyebab lainnya. 

Dari uraian di atas, dalam rangka ikut berpartisipasi meningkatkan mutu 

pendidikan di SMP, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang melalui peningkatan 

motivasi kerja guru dan  kepemimpinan situasional kepala sekolah, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh motivasi kerja dan  

kepemimpinan situasional kepala sekolah terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang”. 

 

1.2.Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pokok pikiran pada latar belakang masalah,bahwa kinerja guru 
dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dua di antaranya faktor motivasi kerja guru dan  
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kepemimpinan situasional kepala sekolah, maka identifikasi permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: 

a. Motivasi guru dalam melaksanakan kegitan Proses Belajar Mengajar 

diduga masih belum optimal, sehingga pengaruh motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang, diduga belum 

berpengaruh secara signifikan. 

b.  Kepemimpinan situasional kepala sekolah dalam kegitan mempengaruhi 

guru yang diarahkan untuk mendorong kinerja guru terhadap pencapaian 

tujuan sekolah telah dilaksanakan, namun kinerja guru masih belum 

optimal. Dengan demikian pengaruh  kepemimpinan situasioanal kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SMP di Kecamatan Pemalang, diduga belum 

berpengaruh sesuai harapan. 

c. Motivasi kerja guru dan  kepemimpinan situasional kepala sekolah sudah 

dilaksanakan namun kinerja guru belum optimal. Sehingga pengaruh 

motivasi kerja guru dan  kepemimpinan situasional kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang diduga belum 

berpengaruh secara signifikan. 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat 
ditentukan beberapa hal yang menjdi pokok permasalahan, yaitu : 

a. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Pemalang 

b. Adakah pengaruh  kepemimpinan situasional terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kecamatan Pemalang 
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c. Adakah pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan situasional secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru pada SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Bahasan penelitian ini menyangkut tiga variabel yaitu : motivasi,  
kepemimpinan situasional dan kinerja guru, tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui : 

a. Pengaruh motivasi terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang 

b. Pengaruh kepemimpinan situasional terhadap kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Pemalang 

c. Pengaruh motivasi dan  kepemimpinan situasional secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat setidak-
tidaknya dalam dua aspek yaitu pertama aspek pengembangan ilmu (teoritis) dan 
kedua aspek praktis. 

1.5.1. Aspek Teoritis 

Dilihat dari aspek pengembangan ilmu (teoritis) penelitian ini 

diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu terutama yang berkembang 

dengan konsep motivasi kerja,  kepemimpinan situasional kepala sekolah 

dan kinerja guru. Diharapkan juga pada pengembangan teori bidang 

manajemen pendidikan disekolah, maka pengertian-pengertian maupun 

konsep-konsep yang dapat diterapkan dan dikembangkan dalam upaya 
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mewujudkan suatu lingkungan lembaga pendidikan yang kondusif yang 

dapat menstimulasi aktivitas dan kreativitas bagi guru, sehingga proses 

pendidikan dapat berjalan lancar dan berkualitas. 

1.5.2. Aspek Praktis 

Dilihat dari aspek praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi 

para pengambil kebijakan dibidang pendidikan pada umumnya, dan pihak 

pengelola Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Pemalang 

khususnya. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan 

menerapkan langkah-langkah yang perlu diambil pada peningkatan mutu 

pendidikan, khususnya yang berhubungan dengan kinerja guru-guru SMP 

Negeri di Kecamatan Pemalang dalam keterlibatannya pada proses belajar 

mengajar. 

Dengan demikian manfaat penelitian dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan 

dalam penetapan strategi kebijaksanaan kinerja guru pada SMP Negeri 

di Kecamatan Pemalang 

b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan pada SMP 

Negeri di Kecamatan Pemalang 

c. Untuk memberikan masukan pada SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang agar memperhatikan pengaruh motivasi dan  kepemimpinan 

situasional untuk meningkatkan kinerja guru 
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d. Bagi para peneliti, sebagai bahan penelitian lanjutan terhadap masalah 

yang relevan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Kinerja Guru 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Definisi kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. 

Sedangkan menurut Simamora (1997:327) kinerja adalah tingkat pencapaian 

standar pekerjaan. Dalam kamus The New Webster Dictionary pengertian 

kinerja atau prestasi itu sendiri sebenarnya adalah pengalihan bahasan dari 

kata inggris “Performance”. Kamus The New Webster Dictionary 

memberikan tiga arti bagi kata “Performance” yang terdiri dari prestasi, 

pertunjukan, pelaksanaan tugas.  

Menurut Bernardin dan Russel (1993 : 378) yang memberikan defenisi 

tentang performance menyatakan “Performance is defined as the record of 

out comes on a specifiedn job function or activity during a specified time 

period” (Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang tertentu selama 

kurun waktu tertentu) 

Suyadi Prawirosentono dalam bukunya kebijakan kinerja karyawan 

(1999: 2) ”Performance adalah yang dicapai seorang atau sekelompok orang 

dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan masing-masing dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara royal tidak 

melanggar hokum dansesuai dengan moral dan etika”. 
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Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja karyawan, 

sedangkan untuk meningkatkan kinerja karyawan sangat erat kaitanya 

dengan motivasi dari karyawan itu sendiri untuk itu menurut Richard S. 

Sloma  (1980: 10) dalam bukunya berjudul“How To Measure Managerial 

Performance”, Macmillan Publishing Co, Inc, New York, sebagai berikut : 

a. “Set Goals and performance criteria” artinya tujuan-tujuan organisasi 

secara jelas dan ditentukan pula criteria  kinerja. 

b. “ Provides incentives, so that subordinate want to reacht goats and meet 

performance criteria” artinya pimpinan perusahaan selalu menyediakan 

insentif (pendorong kerja) yang menarik, baik berupa penghargaan 

dalam bentuk uang maupun penghargaan agar para karyawan 

(khususnya bawahan), bersedia mencapai tujuan organisasi melalui 

upaya mencapai kinerja sesuai dengan criteria yang ditetapkan. 

c. “ Give regular objective feed back so that people know where they stand 

in the work “artinya pimpinan perusahaan secara teratur menjelaskan 

umpan balik tujuan perusahaan, sehingga setiap karyawan mengetahui 

posisi peranannya dalam perusahaan. 

d. “Uses techniques of participative managemen  where by employees 

participate when work “artinya gunakanlah cara manajemen partisipatif 

dimana para karyawan diikuti sertakan dalam pengambilan dengan lebih 

baik. 

e. “Holds regulary, two way communicative meeting with subordinates 

artinya pertemuan dengan karyawan bawahan dilakukan berdasarkan 
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komunkasi dua arah, kedua pihak harus menjadi pendfengar yang baik 

didasari niat yang baik. 

f. “ Personaly orient important ti the new employees and sees that 

appropriate subordinates teach him or her the job be donethe way 

company wants it done” artinya secara khusus memberikan orientasi 

pengenalan ruang lingkungan kerja kepada karyawan baru tentang 

pekerjaan atau tugas diinginkan oleh perusahaan.  

Dari pemahaman di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja adalah suatu 

konsep yang bersifat universal yang merupakan efektifitas operasional suatu 

organisasi berdasrkan standard dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karena Organisasi dijalankan oleh manusia maka kinerja dapat 

dikatakan sebagai perilaku manusia dalam memainkan peran yang mereka 

lakukan dalam organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan (Winardi, 

1992 : 44). Jadi kinerja merupakan suatu bentuk kegiatan yang dijalankan 

oleh setiap individu dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah 

direncanakan. Menurut Mangkunegoro (2000 : 66), pengertian kinerja 

berawal dari kata job performance atau actual performance. Ia menekankan 

bahwa kinerja adalah kerja secara kualitas dan kuantitas; yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Lebih lanjut, dessler (1992 : 513) 

menyatakan pengertian kinerja hampir sama dengan prestasi kerja, ialah 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang 
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telah ditetapkan. Dalam hal ini kinerja, lebih memfokuskan pada hasil 

kerjanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

kinerja dalam penelitian ini merupakan hasil/keluaran dari sesuatu proses 

atau kemampuan aplikasi kerja dalam wujud nyata. 

2.1.2. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja. Sedangkan  “Guru” 

berarti orang yang pekerjaannya mengajar. Jadi “Kinerja Guru” menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dicapai/ prestasi yang 

diperlihatkan/kemampuan kerja orang yang pekerjaannya mengajar. 

Sejalan dengan pendapat di atas, Anwar (1986 :22) menyatakan bahwa 

kinerja yang berkenaan dengan profesi keguruan merupakan perilaku nyata 

yang ditunjukan guru pada waktu memberikan pelajaran pada siswanya. 

Guru adalah orang dewasa yang karena jabatannya secara formal selalu 

mengusahakan terciptanya situasi mengajar yang tepat sehingga 

memungkinkan bagi terajdinya proses pengalaman belajar dari siswa dengan 

mengusahakan segala sumber dan menggunakan strategi belajar yang tepat. 

Di samping itu, guru memiliki fungsi seprti yang dinyatakan oleh Muhibbin 

(1995 :252), yaitu guru harus mampu berfungsi sebagai perancang 

pembelajaran, pengelola pembelajaran, dan evaluator pembelajaran 

sekaligus.  
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Berdasarkan uraian di atas dan dengan merujuk pengertian kinerja 

sebagai mana telah diuraikan pada pengertian kinerja di atas ”kinerja 

merupakan hasil/keluaran dari sesuatu proses atau kemampuan aplikasi 

kerja dalam wujud nyata”, maka dalam penelitian ini yang dimaksud kinerja 

guru adalah hasil/keluaran dari sesuatu proses atau kemampuan aplikasi 

kerja guru dalam wujud nyata, yaitu pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang 

dilakukan guru dalam tugas keguruannya. 

2.1.3. Kinerja Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Ada tiga komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar 

di sekolah, yaitu guru, siswa yang belajar dan materi pelajaran yang 

diberikan oleh pengajar. Bersamaan dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, maka pelaksanaan proses belajar mengajar menjadi lebih 

kompleks, karena ketiga komponen (guru, siswa dan materi pelajaran) 

masih dipengaruhi variable lain. Peran pengajar dipengaruhi oleh 

penguasaan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, cara memberikan materi 

pelajaran. Frekwensi memberikan pengajaran dan sebagainya. 

Menurut Bona (1991), keberhasilan dalam studi dipengaruhi oleh empat 

keadaan, yaitu : 

a. Keadaan Studi 

Keadaan studi yang menyenangkan akan meningkatkan kemampuan 

khas siswa dalam salah satu bidang ilmu, siswa akan dengan senang hati 

menekuninya 

b. Keadaan Guru 
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Guru yang baik (memiliki kualitas tinggi) akan menyenangkan dan 

memberi kemajuan besar bagi siswa untuk belajar 

c. Keadaan Lingkungan 

Buku perpustakaan yang lengkap, sekolah nyaman, akan membuat siswa 

lebih senang untuk belajar 

d. Keadaan Siswa 

Kecerdasan, kerajinan, kemauan, usaha dan cara belajar siswa akan 

mempengaruhi keberhasilannya dalam studi. 

Berdasarkan uraian di atas bisa dilihat bahwa guru merupakan salah 

satu komponen atau mata rantai yang sangat menentukan dalam 

keberhasilan proses belajar mengajar. Kualitas guru akan berpengaruh pada 

kualitas lulusan yang dihasilkan oleh sekolah. 

Secara umum menurut PP No. 60 / 1999 104, syarat untuk menjadi 

guru adalah : (1). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2). 

Berwawasan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 ; (3). Memiliki 

kualitas sebagai tenaga pengajar; (4). Mempunyai moral dan integritas yang 

tinggi; dan (5). Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa 

depan bangsa dan Negara. 

Apabila dipandang dari sisi siswa, hak-hak yang dimiliki siswa yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar adalah : (1). Menggunakan 

kebebasan belajar secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji 

ilmu sesuai dengan norma dan susila. Yang berlaku dalam lingkungan 

sekolah; (2). Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya sesuai minat, bakat, 
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kegemaran dan kemampuan; (3). Memanfaatkan fasilitas sekolah dalam 

rangka kelancaran proses belajar, dan (4). Mendapat bimbingan dari guru 

yang bertanggung jawab atas pendidikan yang diikutinya dalam 

penyelesaian studinya (PP No. 60/Pasal 109, 1999). 

Karena seorang guru sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar, maka guru harus : (1). Mampu membawa siswa kepada tujuan 

yang ingin dicapai; (2). Mampu mempengaruhi siswa; (3). Berpandangan 

luas; (4).Berwibawa; (5). Berpengetahuan; dan (6). Berpengalaman (Wijaya 

dkk, 1988). 

Soekarwati (1995) mengemukakan bahwa profil seorang pengajar 

dituntut untuk berperan “serba bisa“, diantara cirri-ciri pengajar yang baik 

adalah : (1). Mempunyai keahlian terhadap ilmu pengetahuan yang 

diajarkan; (2). Mempunyai keahlian dalam memberikan pengajaran; (3). 

Mampu memberikan motifasi kepada siswa; (4). Mampu bertindak sebagai 

menejer di kelas; (5). Mempunyai keahlian dalam memberikan 

bimbingan;(6). Mempunyai keahlian sebagai “ahli lingkungan “, yang 

mampu merubah situasi yang kurang mendukung proses belajar mengajar 

lebih baik ; (7). Mampu berperan sebagai pigur teladan dan panutan, 

disamping sebagai penggerak inisiatif juga harus mampu menjadi pelaksana 

yang baik; (8). Mampu mengontrol suasana dikelas hingga siswa tetap aktif 

mengikuti pelajaran dengan baik ; (9). Mampu membuat buat humor agar 

siswa yang belajar tidak merasa bosan mengikuti pelajaran ; (10). Bersedia 
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menerima umpan balik dari siswa untuk meningkatkan efektifitasproses 

belajar mengajar. 

Sedangkan Shackelford dan Henak (1990) memberikan sepuluh kriteri 

tentang pengajar yang efektif, yaitu : (1). Antusias terhadap propesinya; (2). 

Mempunyai keterampilan berkomunikasi; (3). Dapat menjelaskan persoalan 

atau topik secara jelas dan tidak berbelit-belit; (4). Menguasai bahan 

pelajaran yang diberikan kepada siswa; (5). Mampu membuat suasana 

menjadi hidup dalam arti siswa tertarik dan berpikir serius tentang topic 

yang diberikan; (6). Fleksibel dalam memberi pelajaran; (7). Memberi 

bahan pelajaran dengan terorganisir secara rapi; (8). Adil dalam 

memberikan nilai; (9). Bersedia menerima umpan balik dari siswa; (10). 

Akrab dengan situasi kelas, agar siswa tidak merasa segan, takut, bosan 

dalam mengikuti pelajaran yang diberikan. 

Mengajar yang efektif, menurut Slameto (1995), perlu 

mempertimbangkan beberapa hal, yaitu : (1). Penguasaan bahan pelajaran; 

(2). Cinta pelajaran yang diajarkan; (3). Pengalaman pribadi dan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa; (4). Variasi metode pengajaran; (5). 

Kesadaran guru untuk terus menimba ilmu; (6). Memberikan pengetahuan 

atau contoh actual; dan (7). Kemampuan guru untuk menimbulkansemangat 

belajar siswa. 

Menurut Charkhuff dan Brenson (1981), ada beberapa faktor yang 

menyebabkan beberapa pengajar melakukan tugasnya secara tidak efesien 
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diantaranya kurangnya kemampuan memberikan bahan ajar, dan kurangnya 

kontak atau berinteraksi dengan siswa. 

Untuk mencapai suatu kondisi yang diharapkan dalam kinerja maka 

diperlukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini berfungsi sebagai umpan 

balik kepada karyawan dengan tujuan untuk memotivasi karyawan tersebut 

untuk berkinerja lebih tinggi lagi (Dessler, 1997 :2). Pada dasarnya, 

penilaian yang dilakukan terhadap kinerja seseorang adalah usaha perbaikan 

atau evaluasi untuk menuju hasil kerja yang sesuai dengan tujuan. 

Peranan guru sangat dominan dalam kaitan dengan hasil prestasi 

belajar siswa. Tugas-tugas itu sangat berkaitan erat dengan tujuan yang 

ingin dicapai, yaitu tujuan pendidikan guna menghasilkan anak-anak negeri 

dan generasi penerus yang berkualitas menuju peningkatan sumber daya 

manusia Indonesia di masa depan. Tugas ini akan berhasil apabila ditunjang 

dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baik terhadap sekolah dan dunia 

pendidikan. Dampak dari kerjasama ini cepat atau lambat pasti akan 

menghasilkan peningkatan prestasi belajar siswa seperti yang diharapkan. 

Guru adalah profesi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan 

posisi sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berangkat dari 

pemikiran itu maka boleh dikatakan bahwa eksistensi guru merupakan 

factor yang sangat penting dalam kaitanya dengan usaha meningkatkan 

kualitas pendidikan. Hal ini agaknya tidak terlalu berlebihan mengingat 

gurulah yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar sehingga 

boleh dikatakan bahwa guru merupakan ujung tombak / pelaksana terdepan 



28 
 

 
 
 

dalam seluruh aktifitas di sekolah. Ekses dari strategisnya fungsi guru ini, 

maka korps guru seringkali menjadi kambing hitam ketika terjadi 

kemerosotan kualitas pendidikan. Berkaitan dengan itu, maka guru akan 

menjadi bahan pembicaraan banyak orang dab tentunya tidak lain berkaitan 

dengan kinerja dan totalitas dedikasi dan loyalitas pengabdiannya.Sorotan 

tersebut lebih bermuara kepada ketidakmampuan guru di dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan penurunan 

mutu pendidikan. 

Untuk itu guru dituntut memiliki tingkat kinerja tinggi, berkualitas, 

berwawasan serta mampu membentuk SDM mandiri, cerdas, 

bertanggungjawab dan berkepribadian. Harapan ke depan, terbentuk sinergi 

baru dalam lingkungan persekolahan, dan yang perlu menjadi perhatian kita 

adalah terciptanya kinerja yang efektif dan efesien dis etiap struktur yang 

ada di sekolah. Kinerja terbentuk apabila masing-masing struktur memiliki 

tanggungjawab dan memahami akan tugas dan kewajiban masing-masing. 

Era reformasi dan desentralisasi pendidikan menyebabkan orang bebas 

melakukan kritik, titik lemah pendidikan akan menjadi bahan dan sasaran 

empuk bagi para kritikus, adakalanya kritik yang diberikan berdampak 

positif dalam memperbaiki kinerja guru. Akan tetapi tidak tertutup 

kemungkinan pula akan berdampak negative. Namun demikian, apapun 

kritik yang diberikan, apakah bernilai positif atau negative kiranya akan 

menjadi masukan yang sangat berarti abgi peningkatan kinerja guru. Guru 

yang matang tentu tidak putus asa apabila menerima kritikan, tetapi justru 
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menjadikan kritikan sebagai pemicu baginya di dalam melakukan perbaikan 

dan pembenahan diri di masa yang akan datang. Kritik terhadap kinerja guru 

perlu dilakukan, tanpa itu bagaiman guru mengetahui kinerja yang sudah 

dilakukan selama ini, dengan demikian akan menjadi bahan renungan bagi 

guru untuk perbaikan lebih lanjut. 

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

tingkat sumber daya manusianya, dan indicator sumber daya manusia 

ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber 

daya manusianya, maka semakin baik tingkat tingkat pendidikannya, dan 

demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu indicator tersebut sangat 

ditentukan oleh kinerja guru. Bila kita amati di lapangan, mungkin sebagian 

guru sudah menunjukan kinerja maksimal di dalam menjalani tugas dan 

fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. Akan tetapi barangkali 

masih ada sebagian guru yang belum menunjukan kinerja baik. Hal 

mengambil langkah-langkah antisipasi sebab sekecil apapun jumlah guru 

yang memiliki kinerja buruk tentunya itu akan berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa secara makro. 

Ukuran kinerja guru dapat dilihat dari rasa tanggungjawabnya 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya dan rasa tanggungjawab 

moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat dari kepatuhan dan loyalitasnya 

dalam menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas 

kependidikannya di luar kelas. Sikap ini akan dibarengi pula dengan rasa 

tanggungjawabnya mempersiapkan segala perlengakapan pengajaran 
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sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu, guru juga sudah 

mempertimbangkan metodologi yang akan digunakan, termasuk alat atau 

media pembelajaran yang akan dipakai, serta alat penilaian apa yang 

digunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. 

Kinerja guru dari waktu ke waktu harus terus ditingkatkan. Guru yang 

baik harus mempunyai komitmen untuk terus dan terus belajar, tanpa itu 

maka guru akan kerdil dalam ilmu pengetahuan dan tretinggal akan 

akselerasi zaman yang semakin tidak menentu, Apalagi pada kondisi kini 

kita dihadapkan pada era global, semua serba cepat, serba dinamis, dan 

serba kometitif. Kinerja guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan 

dengan komponen sekolah yang lain. Apakah itu kepala sekolah, guru 

karyawan maupun anak didik. Kinerja guru akan bermakna bila dibarengi 

dengan jiwa yang bersih dan ikhlas, serta selalu menyadari akan kekurangan 

tersebut sebagai upaya untuk perbaikan kea rah yang lebih baik. Kinerja 

yang dilakukan hari ini harus lebih baik dari kinerja hari kemarin, dan 

tentunya kinerja hari esok harus lebih baik dari kinerja hari ini. Tugas ini 

akan berhasil apabila ditunjang dengan tingginya tingkat partisipasi 

masyarakat terhadap sekolah dan dunia pendidikan. Dampak dari kerjasama 

ini cepat atau lambat pasti akan menghasilkan suatu kondisi meningkatnya 

prestasi belajar siswa seperti yang diharapkan. 

Dari berbagai teori dan konsep tentang kinerja guru yang telah 

diuraikan di atas maka untuk menjabarkan variabel kinerja yang 

dikemukakan oleh Usman (1989), seperti yang cukup dikutip oleh Marwanti 
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(2001:42) yang mengemukakan 10 kopetensi kinerja yang baik dari seorang 

guru, yaitu : (1) Mengembangkan kepribadian, (2), Menguasai landasan 

pendidikan, (3) Menguasai bahan ajar, (4).Menyusun program pengajaran, 

(5) Melaksanakan program pengajaran, (6) Menilai hasil dan proses belajar 

mengajar yang telah dilaksanakan, (7) Menyelenggarakan program 

bimbingan, (8) Menyelenggarakan administrasi sekolah, (9) Berinteraksi 

dengan sejawat dan Masyarakat, dan (10) Melakukan penelitian sederhana 

untuk keperluan pengajaran. Sedangkan menurut Boediono (1994:4) guru 

memiliki tugas membimbing dan mengarahkan cara belajar siswa agar 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Dan besar kecilnya peranan guru 

akan bergantung pada tingkat penguasaan materi, metodologi, dan 

pendekatannya. Popham (2001:13) mengemukakan 3 pedoman tugas 

seorang guru, yaitu: membuat program rencana pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi pembelajaran. 

Kemudian untuk mendukung kinerja guru sebagai mana tersebut di 

atas diperlukan manajemen kinerja guru. Istilah manajemen kinerja adalah 

peng-indonesia-an dari performance istilah managemen. Kadang-kadang 

ada perusahaan yang menggunakan istilah managing sebenarnya adalah 

manajemeni prestasi kerja karyawan. Masalahnya, kata memanajemeni 

barangkalai agak janggal terdengarnya, sehingga kita memanajemeni 

barangkali agak janggal terdengarnya, sehingga kita menggunakan kata 

manajemen saja. 

Sebuah program manajemen kinerja dapat didefinisikan sebagai berikut : 
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a. Ditinjau dari bunyi kalimatnya, manajemen kinerja ini berkaitan dengan 

usaha, kegiatan atau program yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh 

pimpinan organisasi (perusahaan) untuk, merencanakan, mengarahkan 

dan mengendalikan prestasi karyawan. 

b. Karena program ini mencantumkam kata manajemen, seluruh kegiatan 

yang dilakukan dalam sebuah proses manajemen harus terjadi dimulai 

dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kemudian 

tahap pembuatan rencana, pengorganisasian, penggerakan /pengarahan 

dan akhirnya evaluasi atas hasilnya. 

c. Secara teknis program ini memang harus dimulai dengan menetapkan 

tujuan dan sasaran yaitu kinerja dalam bentuk apa dan bagaimana yang 

ingin dicapai. Karena yang menjadi objek adalah kinerja manusia, maka 

bentuk yang paling umum tentunya adalah kinerja dalam bentuk 

produktivitas sumber daya manusia. 

Jadi manajemen kinerja adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam 

sebuah proses manajemen dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang 

ingin dicapai, kemudian dilanjutkan ke tahap pembuatan rencana, 

pengorganisasian, penggerakan/pengarahan, dan evaluasi hasil. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dalam 

proses pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut sependapat dengan 

Marwanti (2001:43) yang menyimpulkan bahwa kinerja guru adalah 

kemampuan melakukan tugas mengajar yang meliputi: (a) membuat rencana 
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pelajaran, (b) melaksanakan rencana pelajaran, (c) mengembangkan 

hubungan antar pribadi, dan (d) melaksanakan evaluasi, yang penjelasannya 

sebagai berikut: 

2.1.3.1.  Membuat Rencana Pelajaran 

Menurut Boediono (1994:4) menyatakan bahwa menyusun program 

rencana pengajaran, meliputi: penguasaan materi, analisis materi pelajaran, 

program tahunan dan program catur wulan/semester, program satuan 

pelajaran, rencana pengajaran, analisis hasil ulangan harian, pelaksanaan 

pengajaran, dan evaluasi pengajaran.  

Dengan merujuk pendapat tersebut di atas, dalam penelitian ini yang 

dimaksud membuat rencana pelajaran meliputi: 

1).  Merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran 

2).  Merencanakan pengelolaan  kegiatan belajar mengajaran 

3).  Merencanakan pengelolaan kelas  

4).  Merencanakan penggunaan media dan sumber belajar 

2.1.3.2.  Melaksanakan Rencana Pelajaran 

Pelaksanaan pengajaran merupakan tindak lanjut tugas guru dimana 

secara riil guru memainkan peran-peran tugasnya. Apa yang hendak 

dikomunikasikan, diajarkan atau bahan pengajaran yang harus diserap dan 

dikembangkan siswa akan ditentukan oleh bagaimana guru 

mengkomunikasikannya. Pelaksanaan pengajaran, ditinjau dari tugas guru, 

dapat dikatakan merupakan inti tugasnya. Apa yang direncanakan dengan 
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baik kalau tidak diaplikasikan dengan baik akan sia-sia dan tidak akan 

mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Jadi pelaksanaan pengajaran dapat dikatakan sebagai inti dari 

tugasnya, dengan pelaksanaan pengajaran seorang guru dapat memainkan 

peranannya. Pelaksana meliputi:  

1). Penggunaan metode, media dan bahan pengajaran.  

2). Berkomunikasi dengan siswa. 

3). Mendemonstrasikan khasanah metode mengajar.  

4). Mendorong dan menggalakkan ketertiba siswa. 

5). Mendemonstrasikan penguasaan mata pelajaran.  

6). Mengonganisir waktu, ruang dan bahan pengajaran. 

 

 

2.1.3.3.  Mengembangkan Hubungan Antar pribadi 

Perencanaan pengajaran yang kemudian diwujudkan dalam 

pelaksanaan pengajaran memerlukan dukungan suasana belajar mengajar 

yang baik. Untuk itu, guru harus menciptakan suasana yang mendukung 

sehingga sesuatu yang akan dikomunikasikan dapat dimengerti dan 

dipahami siswa” (Rasdi 2003:73).  

Hubungan antarpribadi dalam proses belajar mengajar merupakan hal 

yang penting. Sebab dengan adanya komunikasi yang lancar, suasana yang 

baik, dan keadaan yang kondusif turut memperlancar siswa dalam 

menangkap dan menyerap materi pelajaran. Oleh karena itu, dalam proses 
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belajar mengajar perlu adanya peningkatan hubungan antarpribadi. 

Hubungan antar pribadi ditunjukkan oleh:  

1). Mengembangkan sikap positif. 

2). Bersikap terbuka pada siswa. 

3).  Menampilkan kegairahan dalam proses belajar mengajar. 

 4). Mengelola interaksi perilaku dalam kelas. 

2.1.3.4  Melaksanakan Evaluasi 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta 

variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks 

yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. 

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses 

penetapan kualitas hasil belajar, atau proses untuk menentukan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik (Mulyasa.2005:61) 

Kemampuan evaluasi merupakan kegiatan penutup yang harus 

dipunyai guru dalam melihat hasil kerjanya. Artinya, hasil evaluasi 

merupakan salah satu indikator keberasilan tugas guru pada diri siswa. 

Kemampuan evaluasi mengacu kepada bagaimana guru melakukan kegiatan 

evaluasi setelah merencanakannya dan bagaimana guru menggunakan hasil 

evaluasi dan menafsirkannya untuk keperluan pengajaran, untuk pedoman 

bagi kegiatan proses belajar mengajar berikutnya agar lebih baik; di 

samping tentu saja untuk keperluan pengambilan keputusan. Evaluasi 
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dilaksanakan terhadap seluruh tahapan proses belajar mengajar secara 

menyeluruh. Melaksanakan evaluasi ini ditunjukkan dengan proess: 

1). Memberikan penilaian prestasi siswa untuk keperluan pengajaran 

2).  Melaksanakan evaluasi 

Dari uraikan di atas dapat disimpulkan dalam penelitian ini yang 

dimaksud kinerja guru adalah hasil/keluaran dari sesuatu proses atau 

kemampuan aplikasi kerja guru dalam wujud nyata, yaitu pekerjaan atau 

rangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam tugas keguruannya yang 

ditunjukkan oleh: (a) membuat rencana pelajaran, (b) melaksanakan rencana 

pelajaran, (c) mengembangkan hubungan antar pribadi, dan (d) 

melaksanakan evaluasi. 

Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh guru dengan 

alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga dapat mengungkap 

secara objektif tentang kinerja guru berdasarkan persepsinya. 

2.1.4. Penelitian yang Relevan dengan Kinerja Guru 

Berdasarkan penelitian Hidebrand dan Wilson (dalam Soekarwati, 

1995) yang melakukan penelitian untuk mengidentifikasikan pengajar yang 

“baik” dan yang “tidak baik”, maka diperoleh hasil bahwa 75%. 

Mahasiswa memberikan criteria tentang pengajar yang baik sebagai 

berikut : (1). Saat belajar pendapat yang diosampaikan diperbandingkan 

dengan pendapat ahli yang lain untuk memberikan wawasan yang luas 

kepada siswannya; (2). Memberikan contoh–contoh yang kongkrit 
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berdasarkan hasil-hasil penelitian terbaru; (3). Mempunyai cara 

menyampaikan bahan ajar yang baik: (4). Mampu menerengkan persoalan 

dengan jelas; (5). Mampu menyenangkan topic yang sulit menjadi mudah 

dimengerti oleh siswa; (6). Menyenangkan pekerjaan sebagai pengajar 

sehingga tidak ada beban dalam melakukan pekerjaan tersebut; (7). 

Mempunyai sifat yang dinamis dan intuistik; (8). Mengundang siswa untuk 

bertanya dan mampu menjawab; (9). Cepat tanggap terhadap tanggapan 

siswa terhadap bahan pelajaran yang diberikan, sehingga dapat merubah 

strategi mengajar agar siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. 

Unsur-unsur manajemen klas yang dilakukan oleh guru dalam proses 

belajar mengajar meliputi : 

1. Garis besar pengajaran setiap awal pelajaran, guru memberikan 

informasi kepada siswa mengenai garis besar pelajaran yang akan 

diberikan, sehingga siswa sudah mengetahui secara jelas tentang apa 

yang harus dikerjakan selama pelajaran berlangsung. 

2. Kehadiran dan tepat waktu 

Para guru sangat disiplin akan waktu. Beberapa menit sebelum pelajaran 

mulai mereka sudah siap di dalam kelas, mereka pulang tepat waktunya, 

dan tak pernah absent. 

3. Buku-buku yang dipergunakan 

Bahan pelajaran yang diberikan pada siswa bersumber dari beberapa 

buku. Buku rujukan yang digunakan beragam, antara 3 sampai 9 buku 

tergantung materi pelajaran. 
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4. Sumber-sumber materi lain 

Selain buku, para guru juga menggunakan sumber materi / bahan 

pelajarn tambahan lain, seperti fotocopy surat kabar, majalah, hasil 

penelitian, dan sebagainya, bahan tambahan ini ditunjukan saat pelajaran 

berlangsung. 

5. Variasi metode belajar mengajar 

Metode belajar mengajar yang digunakan bervariasi, mulai dari metode 

ceramah sampai metode penggunaan computer. Variasi ini dilakukan 

untuk menciptakan dan mempertahankan iklim belajar, moral belajar 

dan menyediakan fasilitas untuk memudahkan mamahami materi 

pelajaran. 

6. Variasi kegiatan siswa 

Kegiaatn siswa berupa mendengarkan dan mencatat pelajaran, guru 

tidak mendominasi proses belajar mengajar, sebab semua bahan sudah 

ada dibuku yang ditunjuk guru dan garis besar pelajaran. Supaya materi 

pelajaran lebih mudah dicerna dan dipahami secara mendalam maka 

dilakukan diskusi kelas, pemecahan masalah studi kasus dan sebagainya. 

7. Kegiatan siswa diluar pelajaran 

Para guru juga membuat variasi kegiatan mahasiswa diluar pelajaran 

tetapi masih berkaitan dengan materi pelajaran. Kegiatan tersebut 

diantaranya membuat klipin, makalah, mencari kasus dimasyarakat atau 

sekolah, mengadakan survey lapangan. 
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8. Penilaian 

Untuk menentukan kwalitas lulusan, para guru melakukan penelaian 

tentang partisipasi siswa sehari-hari, tugas rumah, tes tengah semester 

dan akhir semester. 

Miller (dalam Dessier, 1993) mengemukakan tentang teknik evaluasi 

kinerja pengajar dengan menggunakan skala penilaian pengajar. Penilaian 

dilakukan dengan memberikan pendapat sesuai dengan prilaku pengajar 

yang dinilai. Skala penilaian berkisar antara 1 sampai dengan 7 dengan 

kinerja “tidak benar “sangat tepat“ atau memberi tanda pada uraian “tidak 

cocok atau tidak tahu” pada prilaku tertentu. 

Adapun butir-butir perilaku yang dinilai adalah : 

1. Menguasai benar bidangnya, menyajikan bahan secara analitis, 

membandingkan berbagai pendapat tentang perkembangan mutakhir, 

dan mengaitkan topic sajian dengan bidang atau pengetahuan lain. 

2. Menguraikan topic sajian dengan jelas, mengemukakan tujuan, 

mengikhisarkan hal-hal pokok, menyajikan bahan secara terorganisasi 

dan menekankan hal-hal penting. 

3. Sensitif terhadap tanggapan siswa, mendoorng siswa, mendorong 

keikutsertaan siswa dan menyambut baik pertanyaan dan diskusi. 

4. Bersedia dan bersikap bersahabat terhadap siswa secara individual, 

dihormati dan dipandang bernilai karena nasehat-nasehat yang diberikan 

yang tidak langsung berkaitan dengan mata pelajaran. 
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5. Senang mengajar, antusias dengan bidang studinya, berusaha membuat 

pelajarannya menyenangkan dan memiliki keyakinan atas diri sendiri. 

Teknik evaluasi kinerja lainnya terhadap guru dikemukakan oleh 

Cascio (1986). Teknik ini dilakukan dengan memberikan pendapat tentang 

guru yang dievaluasi, dengan komponen “sangat setuju”, “netral”, “tidak 

setuju”, dan “sangat tidak setuju”. Faktor – factor yang dievaluasi adalah : 

(1) Pengajar mempersiapkan bahan pelajaran dengan baik, (2) 

Pengajar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, (3) Pengajar 

membuat siswa berpikir tentang pelajaran yang telah diberikan, (4) Ada 

umpan balik yang diberikan terhadap siswa yang membutuhkan bantuan 

dalam belajar, (5) Pengajar mengetahui bidang studinya dengan baik. 

Indikator-indikator tersebut kemudian akan dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh guru dengan 

alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga dapat mengungkap 

secara objektif tentang kinerja guru berdasarkan persepsinya. 

 

2.2. Motivasi 

2.2.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu , yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau perbuat. Motiv tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 

dapat diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, 
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dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku. Isbandi R 

dalam Hamzah B. Uno (2006 : 3) 

Menurut George R. Terry, Ph. d dalam Meokijat (2002: 5) Motivation 

is the desire within an individual thet stimulateshim or her to acton. 

(Motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang 

mendorong ia untuk bertindak). 

Sedangkan  Meokijat menyatakan bahwa motivasi adalah suatu daya 

pendorong atau perangsang untuk melakukan sesuatu. 

Menurut Harold Koontz : Motivation refers to the drive and effort to 

satisfy a want or goal. (Motivasi menunjukan dorongan dan usaha untuk 

memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan.  

Mc Donald yang dikutip oleh Sardiman (2000: 73) mengatakan 

bahwa: “Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan”. 

Sardiman (2000: 75) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

motivasi:”Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan 

bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan 

perasaan tidak suka itu. 

Menurut Natawijaya (1978/1979:46) menjelaskan bahwa “motivasi 

ialah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau 

tingkah laku”. 
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Adapun Dimyati dan Mudjiono (1994: 75) menyebutkan : “motivasi 

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakan dan mengarahkan 

perilaku manusia”. 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dirumuskan bahwa motivasi 

sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang 

diusahakan untuk menimbulkan dan menjamin kelangsungan kegiatan 

seseorang, serta memberikan arah sehingga tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai. 

2.2.2.  Pengertian Motivasi Kerja  

Pandangan kerja dan bekerja dewasa ini, bukanlah seperti pandangan 

konservatif yang menyatakan bahwa kerja jasmaniah adalah bentuk 

hukuman sehingga tidak disukai orang. Akan tetapi dewasa ini, kerja dan 

bekerja sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, visi modern melihat 

kerja sebagai : (1) aktivitas dasar dan dijadikan bagian esensial dari 

kehidupan manusia. Seperti bermain bagi anak-anak, maka kerja selaku 

aktivitas sosial bisa memberikan kesenangan dan arti tersendiri bagi 

kehidupan orang dewasa, (2) kerja memberikan status dan mengikat 

seseorang kepada individu lain dan masyarakat, (3) pada umumnya, wanita 

maupun pria menyukai pekerjaan, jadi mereka suka bekerja, (4) moral 

pekerja dan pegawai tidak mempunyai kaitan langsung dengan kondisi fisik 

atau material dari pekerjaan, (5) insentif kerja banyak sekali bentuknya, di 

antaranya ialah uang, dalam kondisi normal merupakan insentif yang paling 

tidak penting. 
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Dalam motivasi terdapat beberapa pengertian sebagaimana psikologi 

berarti tenaga yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu (Buchori 

1994: 14). Jadi motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan dari 

individu yang menggerakkan individu untuk berbuat sesuatu. Sedangkan 

motivasi kerja dapat diartikan sebagai kekuatan yang mendorong pegawai 

melaksanakan tugas-tugas pokok. Motivasi kerja ini muncul karena adanya 

berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi pegawai (guru). Jadi motif sebagai 

proses yang ada dalam diri individu yang mendorong untuk bertindak, 

sehingga motif merupakan proses organik yang internal. Motif membuat 

seseorang untuk memulai suatu tindakan, sedangkan motivasi adalah motif-

motif yang telah menjadi aktif yang membuat seseorang melakukan 

tindakan, karenanya tanpa motif tidak akan terjadi proses motivasi.  

Dari uarai di atas dan dengan merujuk pengertian motivasi 

sebagaimana tersebut, maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan aktifitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan.  

2.2.3. Hakikat Motivasi Kerja Guru 

Dalam melakukan pekerjaan, biasanya seseorang tidak selamanya 

hanya dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik seperti pemenuhan keuangan 

semata, tetapi motivasi instrinsik merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. 

Motivasi instrinsik tersebut antara lain kebanggaan akan dirinya dapat 

melakukan sesuatu pekerjaan yang orang lain belum tentu mampu 

melakukannya, kecintaan terhadap pekerjaan itu, atau minat yang besar 
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terhadap tugas atau pekerjaan yang dilakukannya selama ini. Oleh sebab itu, 

motivasi kerja tidak hanya berwujud kepentingan ekonomis saja, tetapi bias 

juga berbentuk kebutuhan psikis untuk lebih melakukan pekerjaan secara 

aktif. 

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tentang motivasi di atas, 

maka dikemukakan inti dari pandangan tersebut sebagai berikut. 

1. Motivasi erat hubungannya dengan perilaku dan prestasi kerja. Hal ini 

memberi arti bahwa makin baik motivasi seseorang dalam melakukan 

pekerjaannya maka makin baik pula prestasi kerjanya, atau sebaliknya. 

2. Motivasi diarahkan untuk mencapai tujuan. Pemberian motivasi 

haruslah diarahkan untuk pencapaian tujuan. Itulah sebabnya perumusan 

tujuan dalam suatu organisasi haruslah jelas dan rasional. Hanya dengan 

kejelasan tujuan maka semua personal yang terlibat dalam oragnisasi 

dapat dengan mudah memahami dan melaksanakannya. 

3. Perbedaan fisiologis, psikologis, dan lingkungan merupakan factor 

penting yang perlu diperhatikan pimpinan dalam memotivasi karyawan 

atau bawahan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap 

karyawan atau bawahan memiliki perbedaan fisiologis, psikologis, serta 

berasal dari lingkungan yang berbeda. 

Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa pemberian motivasi tidak dapat 

dipisahkan dengan konsep kebutuhan manusia. Salah satu teori yang sangat 

popular berkaitan dengan kebutuhan ini adalah teori jenjang kebutuhan dari 

Maslow (http://.siu.edu/departements/coe/). Maslow mengatakan terdapat 
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lima jenjang kebutuhan, yaitu (1) the physiological needs (kebutuhan 

fisiologis), (2) security needs (kebutuhan rasa aman), (3) social needs 

(kebutuhan rasa memiliki dan rasa cinta ), (4) self-respect needs (kebutuhan 

harga diri), (5) self-fulfillment needs (kebutuhan perwujudan diri) 

Sejalan dengan jenjang kebutuhan tersebut, Kenneth mengemukakan 

berbagai kebutuhan yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi 

sebagai beriku : (1) kebutuhan hidup, (2) kebutuhan keamanan, (3) 

kebutuhan berafiliasi, (4) kebutuhan akan adanya penghargaan, (5) 

kebutuhan untuk tidak bergantung pada orang lain, (6) kebutuhan akan 

prestasi dan kompetensi (Kenneth, N. Wexley, Gary A. Yukl).  

Berbagai ciri yang dapat diamati bagi seseorang yang memiliki 

motivasi kerja, antara lain sebagai berikut : (1) kinerja tergantung pada 

usaha dan kemapuan yang dimilikinya dibandingkan dengan kinerja melalui 

kelompok, (2) memiliki kemapuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

sulit, dan (3) seringkali terdapat umpan balik yang konkret tentang 

bagaimana seharusnya ia melaksanakan tugas secara optimal, efektif, dan 

efesien (Ibid). 

Pada awalnya dari rantai motivasi memulai dengan kebutuhan yang 

dipenuhi, mencari jalan untuk memenuhi kebutuhan perilaku yang 

berorientasi pada tujuan, pembangkitan kinerja, menimbulkan imbalan dan 

hukuman. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dinilai oleh karyawan atau 

bawahan (James L. Gibson. John Mivancevich. James H. Donnelly). Lalu 

upaya yang diarahkan terdiri dari keputusan, tegangan. Dorongan, perilaku 
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pencarian, kebutuhan dipuaskan, dan pengurangan tegangan (Stephen P. 

Robbins). 

Dari berbagai tahapan pemberian motivasi yang dipaparkan di atas, 

ada dua tahapan yang disepakati para pakar sebagai faktor penentu perlu 

tidaknya sesorang diberikan motivasi. Kedua faktor tersebut adalah (1) 

kebutuhan, dan (2) pengarahan perilaku. Analisis terhadap kebutuhan 

sebagai dasar pemberian motivasi kepada sesorang dapat dijelaskan sebagai 

berikut. Seorang guru misalnya, akan termotivasi untuk melakukan kegiatan 

atau pekerjaan apabila ia mengetahui bahwa ada kebutuhan yang tidak 

terpenuhi. Dengan bekerja, satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat 

terpuaskan. Faktor kedua adalah pengarahan perilaku, yaitu para guru 

sepakat bahwa karena dipengaruhi oleh kebutuhan, para guru mengarahkan 

perilaku mereka ke arah pencapaian tujuan tersebut. Artinya, seorang guru 

yang merasa kebutuhannya tidak terpuaskan, berusaha untuk memuaskan 

dengan cara mengarahkan perilakuknya sehingga tujuan (kepuasan) dapat 

dicapai. 

Setiap individu memiliki kebutuhan yang kemudian mendorong 

keinginan untuk berusaha bagaimana caranya agar dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut. Keinginan yang belum terpenuhi akan menaikkan 

“tensi” atau menaikkan ketegangan. Ketegangan yang terjadi dalam diri 

seseorang dapat menimbulkan tindakan yang mengarah pada pencapain 

tujuan. Berdasarkan tindakan yang dilakukan, individu tersebut memperoleh 
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suatu hasil. Hasil inilah yang memberikan kepuasan bagi seseorang. Dengan 

kepuasan tersebut, maka terpenuhilah kebutuhan yang diinginkan. 

Demikianlah rangkaian kebutuhan manusia, yang merupakan dasar 

pemikiran perlu tidaknya seseorang diberikan motivasi. Motivasi kerja yang 

merupakan kajian pokok dalam pembahasan ini, jika bertolak dari uraian 

teoretis sebagaimana dipaparkan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa 

guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi dapat dilihat melalui dimensi 

internal dan eksternal. Untuk memahami dimensi internal dan eksternal, 

perlu pemahaman terhadap fungsi, jenis – jenis, dan komponen utama dalam 

motivasi, yang penjelasannya sebagai berikut: 

1.   Fungsi Motivasi dalam Pekerjaan 

Dalam melaksanakan pekerjaan, peranan motivasi amat penting. 

Hasil kerja yang optimal, akan dicapai bila ada motivasi. Semakin tinggi 

motivasi kerja seseorang akan semakin baik hasil pekerjaanya. Motivasi 

akan senantiasa menentukan intensitas kerja. Sehubungan dengan hal 

tersebut, maka ada tiga fungsi motivasi, yaitu: 

Mendorong seseorang untuk berbuat, jadi merupakan motor 

penggerak kegiatan. 

a. Menentukan arah kegiatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai 

b. Menyeleksi perbuatan, yakni perbuatan-perbuatan yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.  

2.  Jenis – jenis Motivasi 
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Dalam penggolongan motivasi ini Dimyati dan Mudjiono (1994: 

80) menyebutkan : 

a. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif 

dasar. Motif dasar adalah motif yang berkaitan dengan kebutuhan 

biologis atau kebutuhan jasmani seseorang. 

b. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif yang 

dipelajari adalah motivasi yang diperoleh dari hasil belajar 

seseorang. 

Sukmadinata dan Adimiharjdja (1982/1983: 11) membedakan 

motivasi menjadi :  

a. Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri 

sendiri  

b. Motivasi ekternal adalah motivasi yang muncul karena ada desakan 

atau rangsangan dari luar. 

Natawidjaya (1989: 26) menyebutkan dengan istilah motivasi 

intrinsic dan motivasi ekstrinsik: 

a.  Motivasi instrinsik adalah motivasi yang muncul karena factor yang 

berasal dari dalam dirinya sendiri. 

b. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang muncul karena factor yang 

berasal dari luar dirinya sendiri. 

3. Komponen Utama Dalam Motivasi 

Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan 

kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Dorongan kekuatan mental 
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yang berorentasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan. 

Dorongan yang berorentasi pada tujuan tersebut merupakan inti 

motivasi. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. 

Tujuan tersebut mengarahkan perilaku individu tersebut. Adapun 

tingkat-tingkat kebutuhan individu menurut Maslow ada lima tingkatan, 

yaitu: a). kebutuhan fisiologis, b). kebutuhan akan perasaan aman, c). 

kebutuhan social, d). kebutuhan penghargaan diri, dan e). kebutuhan 

untuk aktualisasi diri. 

Dari segi dorongan Hull berpendapat sebagaimana ditulis oleh 

Dimyati dan Mudjiono (1994: 76)” Motivasi berkembang untuk 

memenuhi kebutuhan individu, yang juga merupakan system yang 

memungkinkan individu memelihara kelangsungan hidupnya”. 

Kebutuhan-kebutuhan individu merupakan penyebab munculnya 

dorongan, dan dorongan mengaktifkan tingkah laku mengembalikan 

keseimbangan fisiologi individu. Tingkah laku individu terjadi 

disebabkan oleh respons dari individu, kekuatan dorongan individu dan 

penguatan kedua hal tersebut serta adanya pengaruh faktor eksternal. 

Dalam hal ini insentif (hadiah atau hukuman) mempengaruhi intensitas 

dan kualitas tingkah laku individu. Dari segi tujuan, maka tujuan 

merupakan pemberi arah pada perilaku individu. 

Motivasi kerja guru mempunyai peran dan fungsi penting dalam 

aktivitas kehidupan manusia manusia, dalam motivasi mampu 

mendorong adanya kekuatan untuk melakukan aktivitas. Alasan yang 
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mendorng manusia untuk melakukan aktivitas adalah karena adanya 

kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi. Kebutuhan tersebut bukan 

hanya bersifat fisik tetapi juga kebutuhan yang bersifat psikologis. 

Dalam hal ini terdapat beberapa ahli yang mencoba merumuskan 

berbagai teori mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia, diantaranya 

dikemukakan oleh Maslow dalam Bufor Jr and Bedelain (1988:148) 

mengemukakan : 

According to Maslow, people are motivated to satisfy five 
catagories of need: (1) Fisiology needs, including the need for 
food, water, air and sex, (2) Safety needs, ot the need for security, 
stability and freedom from fear or threat, (3) Social needs, 
including the need for friendship, affection, acceptance, and 
interaction with others, (4) Esteem needs, including both a need 
for personal feeling ot achievement or self-esteem, and a need for 
recognition of respect from athers, (5) Self-actualization needs, a 
feeling of self-fuulfilmen or the realization one’s potential. 

 

Mengacu rumusan sebagaimana dikemukakan Maslow tersebut, 

dapatlah disarikan bahwa dasarnya, manusia mempunyai beberapa 

kebutuhan secara hierarkis yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan : (1) 

Fisiologis, (2) rasa aman, (3) social, (4) penghargaan, dan (5) aktualisasi 

diri. Maslow menjelaskan kebutuhan yang paling pokok utnuk menjaga 

kelangsungan hidup manusia adalah kebutuhan fisiologis, yaitu 

kebutuhan akan pangan, pakaian dan tempat tinggal. Pada umumnya 

aktivitas manusia berada pada level ini apabila kebutuhan pokok 

tersebut belum terpenuhi, dan karenannya kebutuhan lain kurang 

memotivasinya. 
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Jika kebutuhan fisiologis ini sudah terpenuhi maka kebutuhan 

manusia akan bergerak kelevel yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan 

akan rasa aman, kemudian meningkat lagi pada kebutuhan yang paling 

tinggi yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Hal inilah yang disebut oleh 

Maslow sebagai kebutuhan yang hierarkis. Teori Maslow ini diperkuat 

oleh Mc. Cleland (1978: 40) dengan teorinya yang terkenal yaitu need 

for achievement (n-Ach). Dalam teorinya ini Mc Cleland menjelaskan 

bahwa manusia mempunyai kebutuhan untuk berprestasi. Manusia 

bekerja bukan saja untuk meraih imbalan materi yang besar, tetapi lebih 

jauh dari itu, manusia bekerja untuk mencapai prestasi yang tinggi 

(highly achievement). Mereka akan mencapai kepuasan apabila dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna, sedangkan imbalan materi 

menjadi factor sekunder. Oleh sebab itu untuk mencapai prestasi yang 

tinggi manusia dalam bekerja memerlukan kelengkapan diri, agar dalam 

melaksanakan pekerjaanya itu tidak menghadapi kendala dan rintangan 

yang dapat menurunkan prestasi, produktivitas dan potensi manusia 

tersebut. Salah satu kelengkapan diri adanya kreativitas yang tinggi. 

Shofer dan Shoben dalam kutipan Wahjosumitro (1992) 

mengemukakan bahwa “motivasi adalah energi vital atau daya dorong 

hidup yang merangsang seseorang untuk melakukan suatu aktivitas”. 

Sedangkan Dimyati (1994: 75) mengatakan bahwa “motivasi adalah 

dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku 

manusia”. Motivasi sering kali dikatakan menjadi kunci bagi kreativitas 
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kerja. Dan kreativitas kerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja 

yang tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan 

peran positif yang dimiliki seseorang. 

Pendapat lain mengenai motivasi akan kebutuhan-kebutuhan 

khusus yang diinginkan pegawai dalam lingkungan menurut Drucken 

sebagaimana dikutip oleh E. Koeswara (1986: 61) adalah: (1) upah yang 

layak, (2) kerja yang tetap, (3) kolega yang baik, (4) kesempatan untuk 

mendapatkan pengalaman, (5) pimpinan yang baiuk, (6) suasana kerja 

yang menyenangkan, dan (7) kesempatan untuk berkembang. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hakikat motivasi 

kerja guru merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

seseorang guru yang diusahakan untuk menimbulkan dan menjamin 

kelangsungan kerjanya dengan memberikan arah sehingga tujuan kerja 

yang telah dirumuskan dapat tercapai.  Indikator motivasi kerja guru 

sebagaimana kesimpulan dari uraian di atas: (a) Kebutuhan akan 

berprestasi, (b) Peluang untuk berkembang, (c) Kebanggaan terhadap 

pekerjaan sendiri, (d) Kebutuhan akan pengakuan, dan (e) Gaji yang 

diterima. 

Indikator-indikator tersebut kemudian akan dikembangkan 

menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh 

guru dengan alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga 

dapat mengungkap secara objektif tentang motivasi kerja berdasarkan 

persepsi guru. 
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2.3.   Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah 

2.3.1. Pengertian Kepemimpinan  

Menurut D.E. Mc. Farland (1978) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah suatu proses di mana pimpinan dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi 

pekerjaan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Menurut J.M. Pfiffner (1980) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah seni mengkoordinasi dan memberi arah kepada 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan 

menurut Oteng Sutisna (1983) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi social untuk menciptakan 

bentuk dan prosedur baru, merancang dan mengatur perbuatan, dan dengan 

berbuat begitu membangkitkan kerja sama ke arah tercapainya tujuan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

merupakan perilaku yang digunakan oleh seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain guna membangkitkan kerja sama ke arah tercapainya tujuan. 

2.3.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Kepala sekolah sebagai motor penggerak, penentu arah kebijakan 

sekolah, serta menentukan bagaimana tujuan- tujuan sekolah dan pendidikan 

yang ada di sekolah yang dipimpinnya untuk direalisasikan maka dituntut 

untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Peningkatan kinerja dapat dilihat 

dengan mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

Sehubungan dengan itu maka diperlukan kepemimpinan kepala sekolah. 
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Adapun ciri-ciri kepemimpinan kepala sekolah yang baik dapat dilihat 

dengan kriteria sebagai berikut: 

Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif. 

Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

1. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyaakat sehingga 

dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 

sekolah dan pendidikan. 

2. Mampu menggunakan gaya kepemimpinan disekolah terhadap guru dan 

pegawai. 

3. Mampu bekerja dalam tim manajemen 

4. Mampu mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

Seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki ketrampilan khusus 

dalam kepemimpinannya, sehingga apa yang diisyaratkan pada enam ciri di 

atas dapat terpenuhi. Menurut Made Pidarta yang dikutip oleh Mulyasa 

(2002:126) ada tiga macam ketrampilan yang harus dimiliki oleh kepala 

sekolah untuk mensukseskan kepemimpinannya. Ketiga ketrampilan 

tersebut adalah ketrampilan konseptual, yaitu ketrampilan untuk memahami 

dan mengoperasikan organisasi; ketrampilan manusiawi, yaitu ketrampilan 

untuk bekerja sama, memotivasi dan memimpin; ketrampilan teknik, yaitu 

ketrampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik serta 
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perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Lebih lanjut 

dikemukakan bahwa untuk memiliki kemampuan, terutama ketrampilan 

konsep, para kepala sekolah diharapkan melakukan kegiatan-kegiatan 

berikut: (1) senantiasa belajar dari pekerjaan sehari-hari terutama cara kerja 

para guru dan pegawai sekolah lainnya; (2) melakukan observasi kegiatan 

manajemen secara terencana; (3) membaca berbagai hal yang berkaitan 

dengan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan; (4) memanfaatkan 

hasil hasil penelitian orang lain; (5) berfikir untuk masa yang akan datang; 

(6) merumuskan ide- ide yang dapat diujicobakan. 

Menurut H.G Hicks dan C.R Guilet dikutip oleh Masduki Yusak 

(2002:33) ada 8 rangkaian kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah yaitu: (1) arif dan bijaksana, adil tidak membedakan antara 

bawahan yang satu dengan yang lain, dalam langkah-langkahnya 

menimbulkan rasa kebersamaan antara guru dan karyawan lain sehingga 

tidak mengesankan “like and dislike”(abritrating); (2) seorang kepala 

sekolah mampu untuk memberi saran sesuai dengan apa yang dibutuhkan, 

memberi semangat pada bawahan dalam melaksanakan tugas (suggesting); 

(3) seorang kepala sekolah mampu memberikan bantuan berupa dana, 

sarana dan prasarana yang dibutuhkan para guru, karyawan serta siswa demi 

kelancaran tugas-tugasnya (supplying); (4) kepala sekolah harus mampu 

sebagai perekat, jembatan komunikasi, menyatukan persepsi bawahannya 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (catalysing); (5) 

mampu memberikan rasa aman bawahannya dalam menjalankan tugas,  
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menimbulkan kenyamanan dalam menyatakan ekspresi demi kemajuan 

sekolah (providing security); (6) seorang kepala sekolah harus mampu 

mencerminkan apa yang menjadi keputusan, langkah-langkahnya mewakili 

langkah yang dilakukan oleh semua komponen yang ada disekolah, artinya 

dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan langkah kepala 

sekolah merupakan keputusan bersama (representing); (7) kepala sekolah 

harus mampu sebagai sumber semangat bagi para guru, karyawan serta 

siswa, sehingga mereka menerima dan memahami tujuan sekolah dengan 

baik dan bertanggung jawab (proising); (8) mampu menghargai apapun  

yang dihasilkan oleh para guru, staf, baik berupa kenaikan pangkat, fasilitas, 

kesempatan mengikuti pendidikan (objective). 

Menurut Sri Rejekiningsih, seorang kepala sekolah mempunyai tujuh 

fungsi sebagai berikut: (1) Kepala sekolah sebagai Pendidik (education), 

seorang kepala sekolah harus bisa mendidik, memberi contoh 

mengembangkan para guru, karyawan dan siswa; (2) Kepala sekolah 

sebagai Manajer, seorang kepala sekolah harus mampu memimpin 

bawahannya dalam menyusun program sekolah serta menggerakkan 

bawahan untuk mewujudkan tujuan; (3) Kepala sekolah sebagai 

administrator; seorang kepala sekolah harus mampu mengolah adminitrasi 

yang ada di sekolah baik perkantoran, kesiswaan, ketenaga kerjaan, 

keuangan, sarana prasarana; (4) Kepala sekolah sebagai supervisor, seorang 

kepala sekolah mampu mensupervisi para guru serta menindak lanjuti 

hasilnya demi pencapaian tujuan  yang telah ditetapkan bersama; (5) Kepala 
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sekolah sebagai pemimpin, seorang kepala sekolah harus mampu memimpin 

bawahannya dengan mengoptimalkan kemampuan yang ada, memanfaatkan 

sisi lebih bawahannya masing- masing, mampu melakukan keputusan 

dengan cepat dan tepat demi kemajuan sekolah yang dipimpinnya; (6) 

Kepala sekolah sebagai inovator, seorang kepala sekolah harus mampu 

sebagai agen perubahan bagi kemajuan sekolah yang dipimpinnya serta 

mampu mencari peluang dari perubahan yang ada; (7) Kepala sekolah 

sebagai motivator, seorang kepala sekolah pendorong para bawahanya 

sehingga muncul kegairahan dalam bekerja. (Sri Rejekiningsih, 2001:25). 

Menurut Sudarwan Danim (2004) mendefiniskan kepemimpinan 

adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk 

mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang 

tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Jadi berdasarkan pemahaman tersebut seorang 

pimpinan dalam memimpin anggotanya memerlukan keterampin khusus 

untuk dapat mempengaruhi anggota yang dipimpinnya. Dengan demikian 

gaya kepemimpinan adalah cara yang diterapkan oleh pemimpin dalam 

mempengaruhi seseorang atau kelompok yang dipimpinnya. Gaya 

kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas 

pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang yang dipilih oleh 

pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi 

anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinannya. (Mulyasa, 2002: 

108). 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang 

tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang dilihat. Dalam hal 

ini usaha menyelaraskan persepsi di antara orang yang akan mempengaruhi 

perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat 

penting kedudukannya. Dalam dunia persekolahan maka kepemimpinan 

kepala sekolah sebagai orang yang akan mempengaruhi harus memiliki 

persepsi yang sama dengan guru sebagai kelompok yang akan dipengaruhi 

perilakunya. 

Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud gaya kepemimpinan kepala 

sekolah adalah cara yang digunakan pimpinan sekolah dalam berinteraksi 

dengan guru dalam rangka mempengaruhi agar guru bekerja mencapai 

tujuan dan sasaran proses belajar meganjar. 

2.3.3 Jenis-jenis Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah 

Mengutip pengertian gaya kepemimpinan kepala sekolah sebagaimana 

tersebut di atas “gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

orang lain seperti yang dilihat. Dalam hal ini usaha menyelaraskan persepsi 

di antara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang 

perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya. Dalam 

dunia persekolahan maka kepemimpinan kepala sekolah sebagai orang yang 

akan mempengaruhi harus memiliki persepsi yang sama dengan guru 

sebagai kelompok yang akan dipengaruhi perilakunya”. Berikut ini 
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disampaikan beberapa pendapat para ahli tentang jenis-jenis gaya atau style 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mempengaruhi perilaku 

bawahan/pengikut-pengikutnya, sebagai berikut: 

1. Gaya Kepemimpinan menurut Mifta Thoha (200, hal 265)  

“Mengidentifikasikan  dua kategori gaya yang ektrem, yakni ; 

gaya kepemimpinan otokratis, dan gaya demokratis. Kepemimpinan 

otokratis dipandang sebagai gaya yang berdasar atas kekuatan posisi dan 

pengguna otoritas. Sementara itu gaya kepemimpinan demokratis 

dikaitkan dengan kekuatan personal dan keikutsertaan para pengikut 

dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.” Dari 

pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan otokratis dan demokratis, keduanya meruapakan gaya 

kepemimpinan, dan oleh karenanya dapat didudukan dalam suatu 

kontinum dari prilaku pemimpin yang sangat demokratik pada ujung 

yang lain. 

2. Gaya Kepemimpinan menurut Malayu S.Pd. Hasbiuan. 

Menurut Malayu S.Pd. Hasbiuan (2000, hal 168) gaya 

kepemimpinan  dapat dibedakan menjadi tiga: (a) Kepemimpinan 

Otoriter, (b) Kepemimpinan Partisipatif, dan (c) Kepemimpinan 

Delegatif, yang penjelasannya sebagai berikut: 

a). Kepemimpinan Otoriter 

Kepemimpinan Otoriter adalah jika kekuasaan atau wewenang, 

sebagian besar mutlak tetap berada pada pimpinan atau kalau 
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pimpinan itu menganut sistim sentralisasi wewenang. Pengambilan 

keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh 

pimpinan, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, 

ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. 

Falsafah pemimpin ialah “bawahan adalah untuk pimpinan / 

atasan“. Bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang 

telah ditetapkan pimpinan. Pemimpin menganggap dirinya orang 

yang paling berkuasa, paling pintar, dan peling cakap. Pengarahan 

bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi / perintah, 

ancaman hukuman serta pengawasan dilakukan secara ketat. 

Orintasi kepemimpinannya dipokuskan hanya untuk 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan dengan kurang 

memperhatikan perasaan dan kesejahteraan bawahan. Pimpinan 

menganut system manajemen tertutup (closed management) kurang 

menginformasikan keadaan perusahaan pada bawahannya. 

Pengkaderan kurang mendapat perhatiannya.    

b)  Kepemimpinan Partisipasif 

Adalah apabila dalam kepemimpinannya dilakukan dengan 

cara persuasife, menciptakan suasana kerja sama yang serasi, 

menumbuhkan loyalitas, dan partisipasi para bawahan. Pemimpinan 

memotivasi bawahan agar merasa ikut memiliki perusahaan. 

Falsafah pemimpin ialah “pimpinan (dia) adalah untuk 

bawahan”. Bawahan harus berpartisipasi memberikan saran atau ide 
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dan pertimbangan-pertimbangan dalam proses pengambilan 

keputusan. Keputusan tetap dilakukan pimpinan dengan 

mempertimbangkan saran atau ide yang diberikan bawahannya 

pemimpin menganut system manajement terbuka (open 

management) dan desentralisasi wewenang. 

Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong 

kemampuan bawahan mengambil keputusan. Dengan demikian, 

pimpinan akan selalu membina bawahan untuk menerima tanggung 

jawab yang lebih besar. 

 

 

c). Kepemimpinan Delegatif 

Kepemimpinan Delegatif apabila seorang pemimpin 

mendelegasikan wewenang kepada bawahan dengan agak lengkap. 

Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan 

kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil 

keputusan dan mengerjakan pekerjaan, sepenuhnya diserahkan pada 

bawahan. Pada pronsipnya pempimpin bersikap, menyerahkan, dan 

mengatakan kepada bawahan, “inilah pekerjaan yang saudara harus 

kerjakan, saya tidak peduli, terserah saudara bagaimana 

mengerjakannya, asal pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dengan 

baik” Disini pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas 
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pelaksanaan pekerjaan kepada bawahan dalam arti pimpinan 

menginginkan, agar para bawahan bisa mengendalikan sendiri dalam 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pimpinan tidak akan membuat 

peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan itu dan hanya 

sedikit melakukan kontak dengan bawahannya. Dalam hal ini 

bawahan dituntut memiliki kematangan dalam pekerjaan 

(kemampuan) dan kematangan psikologis (kemauan). Kematangan 

pekerjaan dikaitkan dengan kemampuan untuk melakukan sesuatu 

yang berdasar pengetahuan dan keterampilan. Kematangam 

psikologis dikaitkan dengan kemauan atau motivasi untuk 

melakukan sesuatu yang erat kaitannya dengan rasa yakin dan 

keterikatan. 

3.  Gaya Kepemimpinan  menurut Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard. 

Gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blancerd 

adalah gaya kepemimpinan bersifat situasional dibagi empat sebagai 

berikut: (1) intruksi, (2) konsultatif, (3) partisipasif, dan (4) delegatif. 

Keempat gaya kepemimpinan tersebut di dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi bawahan, sehingga diharapkan 

bahwa pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.  

Untuk selanjutnya gaya kepimpinan oleh Hersey dan Blandard 

disingkat atau diberi symbol sebagai berikut : (1) untuk gaya intruksi, 

(2) untuk gaya konsultatif, (3) untuk gaya partisipatif, dan (4)  untuk 

gaya delegatif. 
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Sebagai gambaran penerapan gaya kepemimpinan dapat dilihat 

sebagai berikut; 

Hersey dan Blandard mendeskkripsikan bahwa tabiat manusia 

(atau; bawahan) itu ditentukan pula oleh kondisi atau kesiapannya 

masing-masing. Misalnya ada cirri-ciri orang sebagai berikut: 

a. Mereka yang disamping memang tidak siap, karena tidak memiliki 

kemampuan (kurang terdidik/kurang terlatih) dan juga memang 

males atau tidak mau bekerja, dan tidak yakin akan kemampuannya 

sendiri. Ini penulis sebut sebagai manusia dengan ciri P1 (P 

singkatan dari Perkembangan). 

b. Mereka yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan, namun 

memiliki kemauan (rajin). Kleompok ini penulis beri kode P2. 

c. Kebalikan dari kelompok P2, ialah mereka yang sebenarnya 

mempunyai kemampuan, akan tetapi tidak mau bekerja (jadi malas), 

tidak punya keyakinan akan dirinya sendiri. Ini sebagai kelompok 

P3. 

d. Kebalikan dari kelompok P1, yaitu mereka yang memang 

mempunyai kemampuan dan juga sekaligus mempunyai kemampuan 

kerja (rajin kerja), untuk bekerja. Mereka penulis sebut kelompok 

P4. 

Jadi angka urut dari P1, P2, P3, dan P4 adalah untuk menunjukan 

urutan tingkat perkembangan tabiat bawahan dari yang terendah sampai 

yang tertinggi. Sesuai dengan urutan tingkat perkembangan bawahan 
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tersebut, maka harus diterapkan pula Kepemimpinan Situasional 

(Leadership Style) yang sesuai. Untuk gaya kepemimpinan, penulis 

memberi kode G. Tanpa ada kesesuaian antara P dan G, maka kegagalan 

hasilnya. Kesesuaian tersebut perlu agar dengan demikian sesuai dengan 

asas kepemimpinan, yaitu adanya kemampuan untuk mempengaruhi 

bawahan agar timbul gairah kerja agar tercapainya tujuan / sasaran 

organisasi. Namun yang penting bukan sekedar mempengaruhi, 

melainkan agar pimpinan lebih bisa memahami tabiat bawahannya 

sehingga terpelihara berlakunya manajemen partisipatif dengan 

mencakup baik top down approach maupun botton up approach. 

Untuk memjelas uraian di atas dapat dilihat pada gambar 2.1 
berikut : 

 
 
 

Gambar 2. 1. 
Kesesuaian gaya kepemimpinan dengan 

Tingkat perkembangan bawahan 
(dengan lengkung kurva) 
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P1 

TINGKAT PERKEMBANGAN BAWAHAN 

Dalam gaya 1 (G1), seorang pemimpin menunjukkan prilaku yang 

banyak memberikan pengarahan dans edikit dukungan,. Pemimpin ini 

memberikan instruksi yang spesipik tentang peranan dan tujuan bagi 

pengikutnya, dan secara ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka. 

Dalam gaya 2 (G2) pemimpin menunjukkan prilaku yang banyak 

mengerahkan dan banyak memberikan dukungan. Pemimpin dalam gaya 

seperti ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil 

dan mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin dalam 

gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil 

dan mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang ia ambil dan 

mau menerima pendapat dari pengikutnya. Tetapi pemimpin dalam gaya 

ini masih tetap harus terus memberikan pengawasan dan pengarahan 

dalam penyelesaian tugas-tugas pengikutnya. Pada gaya 3 (G3) perilaku 

pemimpin menekankan pada banyak memberi dukungan dan sedikit 

dalam pengarahan. Dalam gaya seperti ini pemimpin menyusun 

keputusan bersama-sama dengan para pengikutnya, dan pendukung 

usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. Adapun gaya 4 (G4), 

pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. 
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Pemimpin dengan gaya seperti ini mendelegasikan keputusan-keputusan 

dan tenggaung jawab pelaksanaan tugas kepada pengikutnya. 

1) P1, terhadap kelompok ini dengan tingkat perkembangan yang 

paling rendah dalam arti “tidak mampu dan tidak mau bekerja”, 

maka perlu diterapkan kepemimpinan situasional G1 yaitu dengan 

gaya instrutif yang tepat dengan mencakup : 

a) Pemberian arahan (direktif) atau acuan yang tinggi atau sejelas-

jelasnya, termasuk penghargaan dan sanksi-sanksinya. 

b) Pemberian dukungan (Suportif) rendah dengan maksud agar 

kelompok ini akan senantiasa dengan sungguh-sungguh 

berusaha sendiri meningkatkan kemauan kerjanya. 

2) P2, terhadap kelompok ini dengan tingkat perkembangan sedang 

tahap awal yaitu “tidak mampu tetapi mau bekerja “, maka yang 

cocok ialah diterapkan kepemimpinan situasional G2, yaitu sebagai 

pelatih dengan gaya konsultatif yang tetap, dengan mencakup : 

a) Pemberian direktif yang tinggi 

b) Pemberian dukungan atau support yang tinggi pula, agar 

kemauan kelompok ini tetap terpelihara seimbang dengan 

kemampuanya, 

3) P3, terhadap kelompok ini karena sudah berada pada tingkat 

perkembangan sedang lanjutan (mid-advanced) yaitu “mampu tetapi 

tidak mau bekerja”, maka gaya kepemimpinan yang cocok untuk 

diterapkan adalah G3, yaitu partisipatif, yang mencakup : 
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a) Pemberian suportif yang tinggi agar seimbang dengan 

kemampuannya 

b) Pemberian arahan atau direktif cukup rendah saja (sebab 

kelompok ini kahikatnya sudah memiliki kemampuan kerja yang 

sesuai). 

c) P4, kelompok ini adalah yang paling maju atau paling tinggi 

tingkat perkembangannya, yaitu “mampu dan mau bekerja”. 

Karena itu gaya kepemimpinan yang sesuai untuk diterapkan 

ialah gaya delegatif atau G4 yang mencakup : 

d) Pemberian support cukup rendah saja (sebab kelompok ini 

memang sudah memiliki kemauan / gairah kerja ). 

e) Pemberian direktif juga cukup rendah saja, karena kelompok ini 

sudah memiliki kemampuan tinggi. 

Kesesuaian kepemimpinan situasional dengan perkembangan 

bawahan seperti di visulisasikan dengan gambar 2.1 termasuk lengkung 

kurvanya dapat pula urutan perkembangan tersebut digambarkan secara 

vertikal sebagaimana tampak dalam gambar 2.2. 

Kalau diperhatikan dan sebagai bahan perbandingan, maka 

cara/gaya/tipe/style kepemimpinan yang dikemukakan oleh para 

ahli/penulis manajemen disajikan tidak sama, tetapi makna dan 

hakekatnya bertujuan untuk mendorong gairah kerja, dan produktifitas 

kerja keryawan yang tinggi, agar dapat mencapai tujuan organisasi yang 

maksimal. 
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Dari penjelasan di atas, gaya kepemimpinan tidak ada yang mutlak 

baik/buruk, hal ini disebabkan karena kepemimpinan dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain: tujuan, pengikut (bawahan), organisasi, 

karakter pimpinan, dan situasi yang ada. Jadi pada masing-masing gaya 

kepemimpinan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun 

demikian, gaya kepemimpinan menurut Paul Hersey dan Kenneth H. 

Blanchard, dipandang oleh penulis paling cocok untuk diterapkan pada 

pola kinerja guru di SMP Negeri yang akan di teliti oleh penulis. Gaya 

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blancerd adalah  

kepemimpinan situasional bersifat situasional yang ditunjukkan oleh 

sikap perilaku pimpinan yang: (1) intruksi: a).mengarahkan tugas-tugas, 

b). memberi penjelasan, c). memberi acuan, d). memberi petunjuk 

pelaksanaan, e). memberi petunjuk teknis, f). mengendalikan, g). 

memberi gambaran,  dan h).mengawasi, (2) konsultatif: a). melatih, b). 

memberi contoh-contoh kerja, c). mengarahkan garis besar, d). 

memantau, dan e). menjelaskan, (3) partisipasif: a). memberi dorongan, 

b). mendengarkan, c). memperhatikan, d). menghargai, e). memberi 

dukungan, dan f). menyusun keputusan, serta (4) delegatif: a). 

melimpahkan wewenang, b). mau bekerja, c). mampu bekerja, d). 

memberikan ganjaran, dan e).  meningkatkan moral kerja. 

Untuk mendukung kepemimpinan situasional tersebut di atas 

seseorang diperlukan lingkungan kerja yang kondusif. Oleh karena itu, 

dengan bertitik tolak dari beberapa definisi kepemimpinan yang telah 
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dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan tidak lepas dari pengaruh lingkungan. Hal ini disebabkan 

karena tidak ada suatu organisasi manusia yang seratus persen tertutup. 

Jadi setiap pemimpin disuatu organisasi harus selalu tanggap terhadap 

lingkungan dan perkembangan situasi di mana organisasi melakukan 

aktifitasnya. 

Pemimpin yang berhasil adalah mereka yang dapat membaca 

lingkungannya dengan tepat, mampu memanfaatkan hal-hal yang 

menguntungkan dan mengeliminasi pengaruh yang merugikan. Pada 

garis besarnya menurut Achmad Rustandi (1992) pengaruh lingkungan 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: a) lingkungan sendiri (intern) dan 

b) lingkungan luar (eksternal), yang penjelasannya sebagai berikut: 

a. Lingkungan sendiri ( internal ). 

Yang dimaksud dengan lingkungan sendiri adalah hal-hal yang 

berasal dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas 

kepemimpinan. Pemimpin harus menemukan gaya kepemimpinan 

yang paling tepat sesuai dengan lingkungan sendiri. 

Hal-hal yang termasuk lingkungan sendiri yang harus mendapat 

perhatian dari pemimpin antara lain adalah : 

1. Tujuan organisasi 

Pemimpin harus memahami betul tujuan organisasi, sebab 

apabila tujuan tidak dipegang teguh, pada gilirannya 

menimbulkan kesia-sian. 
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Berbagai ukuran dapat digunakan untuk membedakan tujuan 

yang ingin dicapainya misalnya : 

a). Organisasi yang mempunyai tujuan memperoleh laba 

sebanyak-banyaknya, misalnya organisasi perusahaan. 

b). Organisasi yang mempunyai tujuan kemasyarakatan (nirlaba) 

misalnya rumah sakit, iniversitas atau partai politik. 

Apabila pemimpin perusahaan tidak taat azas terhadap 

tujuan, dan memimpin. Perusahaan dengan gaya Sinterklas, 

maka perusahaannya akan segera bengkrut. 

2. Tingkat Jabatan 

Organisasi umumnya disusun secara hirarkhis dalam 

jabatan. Setiap jabatan dipimpin oleh seorang pemimpin. Oleh 

karena itu ada pemimpin tingkat rendah, pemimpin tingkat 

menengah dan pemimpin tingkat puncak. Tingkat pemimpin ini 

merupakan salah satu factor yang harus dipertimbangkan, sebab 

selain membutuhkan pertimbangan keahlian yang berbeda, juga 

menunjuk gaya kepemimpinan yang berbeda pula. 

3. Sifat Organisasi 

Terry (1972 hal. 299-317), membedakan tiga macam 

organisasi berdasarkan sifatnya, yaitu ( Achmad rustandi 1992, 

hal. 97-98) :  
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a)  Organisasi Formal  

Yaitu organisasi yang dibentuk dengan sanksi resmi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Kadang-kadang 

dimaksudkan sebagai susunan jabatan dan tugas yang 

bersifat hierarkhis. Organisasi formal ditandai dengan 

adanya pembagian tugas, penunjukan orang yang 

melaksanakan tugas dilaksanakan dan ketentuan hubungan 

kerja masing-masing. 

b) Organisasi Non Formal  

Yaitu organisasi yang terbentuk dalam oragnisasi 

formal, yang diperbolehkan bahkan sering kali ditingkatkan 

karena diperlukan untuk menembus kemacetan yang 

disebabkan tidak berfungsinya organisasi formal. Organisasi 

formal yang menggariskan tugas-tugas yang harus dilakukan 

oleh setiap anggota organisasi. Untuk menghidupkannya 

diperlukan organisasi non formal yang melengkapi tatanan 

tugas itu dengan kesan, kepercayaan, ambisi, pandangan dan 

perasaan setiap anggota organisasi terhadap pekerjaannya, 

teman sekerja, atasan dan bawahannya secara timbale balik. 

c) Organisasi Informal 

Yaitu organisasi yang terbentuk didalam organisasi 

formal, karena adanya persamaan jenis pekerjaan atau 

persamaan tempat bekerja. Seorang pemimpin yang berhasil, 
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tidak saja harus memahami organisasi formal, tetapi juga 

organisasi non formal dan informal yang terbentuk di 

dalamnya. Dengan pemahaman tentang oragnisasi non 

formal dan informal, ia dapat memanfaatkannya untuk 

melancarkan pencapaian tujuan organisasi formal yang 

dipimpinnya. 

d) Tatanan Organisasi 

Dengan tatanan organisasi dimaksudkan ketat atau 

longgarnya ketentuan yang mengatur tata hubungan dan 

kegiatan organisasi itu. Adab organisasi yang mengatur 

pembagian tugas, penunjukkan orang dan tata kerja dengan 

ketat dan terperinci, sehingga nampak kaku, sehingga lebih 

mudah menyesuaikan dengan keadaan yang terus 

berkembang.   

b. Lingkungan Luar (eksternal) 

Pengaruh lingkungan dari luar organisasi sangat penting 

artinya bagi pimpinan organisasi. Sebagai pimpinan tentunya erat 

hubungannya dengan pihak di luar lingkungan organisasi yang di 

pimpinnya, untuk itu pimpinan perlu menyerap informasi yang 

berkaitan dengan lingkungan diluar organisasi yang mungkin akan 

mempengaruhi kegiatan organisasi itu sendiri. Semakin banyak 

informasi yang dapat dikumpulkan semakin baik bagi pimpinan 

organisasi itu. Sebab informasi ini dapat dioalh untuk digunakan 
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sebagai bahan dalam pengambilan keputusan yang tentunya 

berorientasi kemasa depan. 

Perkembangan lingkungan luar, yang harus terus menerus 

diikuti oleh setiap pemimpin antara lain adalah ( Achmad Rustandi, 

1992): 

a). Ilmu dan Teknologi 

Ilmu dan teknologi ditempatkan pada urutan pertama dari 

lingkungan luar ini, karena dalam akhir abad 20 ini telah 

berkembang sedemikian pesatnya penemuan baru di bidang ilmu 

dan teknologi bukan lagi diperoleh secara kebetuylan seperti 

dijaman Archimedes atau Newton, tetapi sengaja diciptakan 

melalui percobaan dan penelitian yang terus menerus serta 

semakin biaya yang sangat besar. 

b). Politik  

Perkembangan politik harus diikuti bukan saja oleh 

pemimpin-pemimpin dibidang politik, tetapi juga oleh 

pemimpin-pemimpin yang bergerak dibidang lain. 

c). Ekonomi 

Situasi ekonomi internasional akan mempengaruhi 

efektifitas kepemimpinan. Kelesuan ekonomi di negara-negara 

maju akan langsung mempengaruhi ekonomi di negara-negara 

sedang berkembang, sebab sebahagian besar negara-negara yang 

sedang berkembang, masih menggantungkan ekonominya pda 
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pinjaman luar negeri. Demikian juga produktivitasnya, laju 

inflasi, revaluasi atau devaluasi yang trejadi dinegara maju akan 

langsung mempengaruhi situasi ekonomi Negara-negara 

berkembang. 

d). Sosial Budaya 

Lingkungan sosial budaya antara lain meliputi sikap, 

harapan, tingkat kepandaian, adat istiadat, dan agama. Harapan 

akan menggairahkan dan mengorbankan semangat sesuatu 

kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. 

Adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat harus 

mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari para pemimpin, 

sebab hal ini sangat erat kaitannya sebagai bahan informasi 

dalam pengambilan keputusan. 

2.3.4. Kepemimpinan Situasional  

Kepemimpinan Situasional merupakan pengembangan dari model 

kepemimpinan tiga dimensi, yang didasarkan pada hubungan antara tiga 

faktor, yaitu perilaku tugas (task behavior), perilaku hubungan (relationship 

behavior), dan kematangan (maturity). Perilaku tugas merupakan pemberian 

petunjuk oleh pimpinan terhadap anak buah meliputi penjelasan tertentu, 

apa yang harus dikerjakan, bilamana, dan bagaimana mengerjakannya, serta 

mengawasi mereka secara ketat. Perilaku hubungan merupakan ajakan yang 

disampaikan oleh pemimpin melalui komunikasi dua arah yang meliputi 

mendengar dan melibatkan anak buah dalam memecahkan masalah. Adapun 
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kematangan adalah kemampuan dan kemauan anak buah dalam 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. 

Dari tiga faktor tersebut, tingkat kematangan anak buah merupakan faktor 

yang paling dominan. Karena itu, tekanan utama dari teori ini terletak pada 

perilaku pimpinan dalamhubungannya dengan anak buah. 

Teori ini gaya kepemimpinan akan efektif jika disesuaikan dengan 

tingkat kematangan anak buah. Makin matang anak buah, pemimpin harus 

mengurangi perilaku tugas dan menambah perilaku hubungan. Apabila anak 

buah bergerak mencapai tingkat rata-rata kematangan, pemimpin harus 

mengurangi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Selanjutnya, pada saat 

anak buah mencapai tingkat kematangan penuh dan sudah dapat mandiri, 

pemimpin sudah dapat mendelegasikan wewenang pada anak buah. 

 Kepemimpinan situasional  yang tepat untuk diterapkana dalam 

keempat tingkat kematangan anak buah dan kombinasi yang tepat antara 

perilaku tugas dan perilaku hubungan adalah sebagai berikut. 

1. Gaya instruktif (memberitahukan) 

Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan 

rendah, dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Gaya ini 

disebut memberitahukan karena pemimpin dituntut untuk mengatakan 

apa, bagaimana, kapan dan dimana tugas dilakukan. Gaya ini 

menekankan pada tugas, sedangkan hubungan hanya dilakukan sekedar 

saja. 
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2. Gaya Konsultatif (menjual) 

Gaya ini diterapkan apabila kondisi anak buah dalamtaraf rendah 

sampai moderat. Mereka telah memiliki kemauan untuk melakukan 

tugas, tetapi belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Gaya ini 

disebut menjual karena pemimpin selalu memberikan petunjuk yang 

banyak.Dalamtingkat kematangan anak buah seperti ini, diperlukan 

tugas serta hubungan yang tinggi agar dapat memelihara dan 

meningkatkan kemauan yang telah dimiliki. 

3. Gaya Partisipatif (peran serta) 

Gaya ini diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada 

pada taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai 

kemampuan, tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan 

diri. Gaya ini disebut peran serta karena pemimpin dan anak buah 

bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam 

kematangan seperti ini, upaya tugas tidak diperlukan,namun upaya 

hubungan perlu ditingkatkan dengan membuka komunikasi dua arah. 

4. Gaya Delegatif (mendelegasikan) 

Gaya ini diterapkan jika kemampuan dan kemauan anak buah 

telah tinggi. Gaya ini disebut mendelegasikan karena anak buah diberi 

kepercayaan melaksanakan kegiatan sendiri, melalui pengawasan 

umum. Hal ini biasa dilakukan jika anak buah berada pada tingkat 

kedewasaan tinggi. Dalam tingkat kematangan seperti ini upaya tugas 
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hanya diperlukan sekedarnya saja, demikian upaya hubungan. Mulyasa 

(2005 : 115) 

Dari uraian di atas dalam penelitian ini yang dimaksud situasional 

kepemimpinan kepala sekolah adalah cara yang digunakan pimpinan 

sekolah dalam berinteraksi dengan guru yang bersifat situasional, dalam 

rangka mempengaruhi guru agar bekerja dengan baik guna mencapai 

tujuan dan sasaran proses belajar megajar. Indikator kepemimpinan  

yang bersifat situasional ditunjukkan oleh sikap: (1)  gaya intruksi 

(memberitahukan), (2) gaya konsultatif (menjual), (3) gaya partisipasif 

(peran serta), dan (4)  gaya delegatif (mendelegasian).  

Indikator-indikator tersebut kemudian akan dikembangkan 

menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh 

guru dengan alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga 

dapat mengungkap secara objektif tentang  kepemimpinan situasional 

kepala sekolah berdasarkan persepsi guru. 

 

2.2.  Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir dalam tesis ini didasarkan kepada cara bagaimana 
agar tujuan Sekolah menjadi Sekolah Pertama Negeri di Kecamatan Pemalang 
yaitu “Menghasilkan kineja guru yang berkualitas dan memiliki keunggulan 
bersaing“ dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, perlu melihat 
beberapa jauh pengaruh motivasi dan keterkaitannya dengan model  
kepemimpinan situasional yang dilaksanakan di SMP Negeri di Kecamatan 
Pemalang sehingga tujuan yang diharapkan untuk menghasilkan kinerja guru 
yang berkualitas dan memiliki kemampuan dan daya saing yang tinggi dapat 
tercapai. 
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Gambar 2.2 
Kerangka Berpikir 

 
 
 

    MOTIVASI 
          (X1)                                             h1 

 
 
 
                                                                                  h3                              KINERJA 
                                                                                                           GURU 
                                                                                                               (Y) 
 
                                                                     

   KEPEMIMPINAN  SITUA                         h2 
         SIONAL  (X2)                                             

 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

harus dibuktikan kebenarannya. Berkenaan dengan masalah ini Arikunto 

(1983:62) menyatakan bahwa hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti 

melalui data yang terkumpul. 

Berdasarkan deskripsi dan kerangka berpikir yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif yang signifkan antara motivasi kerja dengan 

kinerja guru. 
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2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifinikan antara  kepemimpinan 

situasional menyangkut konteks pekerjaan dengan kinerja guru dalam 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

3. Terdapat pengaruh positif yang sinifikan antara motivasi kerja dan  

kepemimpinan situasional  dengan kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar di SMP Negeri di Kecamatan Pemalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian Dan Rancangan Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian                                                                                                           

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengkaji 

fakta-fakta yang telah terjadi serta semua data dan informasi diwujudkan 

dalam bentuk angka,dengan analisis statistik parametrik. Informasi yang 

menyangkut variable dalam penelitian ini diperoleh dari responden yang 

ditransper dalam bentuk angka-angka kemudian dianalisis dengan program 

spss. Analisis yang digunakan adalah regresi sederhana dan regresi ganda. 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas ( variable 

independent) dan satu variabel terikat ( variable dependent).  

3.1.2. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan untuk mengetahui regresi 

variable independent (X) dengan variable dependen (Y) dinamakan 

penelitian regresi. Menurut Arikunto (1988:259) apabila penelitian 

komparasi bertujuan mengetahui kesamaan dan perbedaan, maka penelitian 

regresi bertujuan untuk menemukan ada tidaknya pengaruh, dan apabila ada 

berapa besarnya pengaruh serta berarti tidaknya pengaruh. 

Adapun rancangan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 

adalah menempatkan motivasi kerja dan persepsi kepemimpinan situasional 
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kepala sekolah sebagai variable bebas, sedangkan kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar sebagai variabel terikat. 

 
 

                MOTIVASI 
                      (X1)                                         h1 

 
 
 

h3                    KINERJA 
                                                                                                                        GURU 
                                                                                                                            (Y) 
 
                                                                     

                 KEPEMIMPINAN SITUA                       h2 
                     SIONAL    (X2)                      
 

 
Keterangan : 
X1 : Motivasi Kerja  
X2 : Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah 
Y : Kinerja Guru 

h1 : Besarnya Regresi sederhana antara X1 dan Y yang 
dikontrol X2 

h2 : Besarnya Regresi sederhana antara X1 dan Y yang 
dikontrol X1 

h3 : Besarnya Regresi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y 
 
 
 

3.2.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri di Kecamatan Pemalang pada 

tahun pelajaran 2006 / 2007, SMP Negeri di Kecamatan Pemalang berjumlah 8  
sekolah. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan April 2007 sampai 
dengan Juli 2007. 

 
3.3.  Populasi Dan Sampel Penelitian 
3.3.1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek atau 
subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Sugiyono 
(1999:55)  
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Populasi adalah sejumlah individu yang diteliti dan memiliki paling 
sedikit satu sifat yang sama, baik  kodrati maupun non kodrati (Satmoko 
1990:3). 

Dalam bahasa yang berbeda, Sudjana (1996:6) berpendapat bahwa 
populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 
ataupun pengukuran, yang kuantitatif maupun kualitatif mengenai 
karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas 
yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Atas dasar pendapat tersebut di atas yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang pada 
tahun pelajaran 2006/2007 dan berstatus pegawai negeri sipil sebanyak 239 
orang, dari 8 SMP Negeri. 

Pengambilan populasi hanya pada guru yang berstatus pegawai negeri, 
hal ini dilatarbelakangi beberapa hal yang mendasari alasan tersebut, bahwa 
pada umumnya guru yang telah berstatus pegawai negeri dan berada di 
sekolah negeri telah mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal 
peningkatan kemampuan profesionalnya melalui pendidikan dan latihan, 
penataran, workshop dan segagainya. Maka guru yang berstatus pegawai 
negeri dipandang memiliki nilai lebih. 

Jumlah populasi pada penelitian ini ditunjukan table 1 berikut ini: 
Tabel 1. 

Jumlah Guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang 
No Nama Sekolah Jumlah Guru 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

SMPN 1 Pml 
SMPN 2 Pml 
SMPN 3 Pml 
SMPN 4 Pml 
SMPN 5 Pml 
SMPN 6 Pml 
SMPN 7 Pml 
SMPN 8 Pml 

29 
40 
34 
39 
31 
22 
27 
17 

 8 239 
  Sumber :  Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang  
 Tahun 2007 
 

3.3.2. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai 
sumber data dan dapat mewakili seluruh popuiasi. Selanjutnya tentang 
sample penelitian Ali (1981:84) lebih lengkap menyatakan “sebagian yang 
diambil dari keseluruhan obyek diteliti yang dianggap mewakili terhadap 
seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu”. 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, 
haruslah ditempuh metode-metode yang benar dalam setiap langkah, 
termasuk sample. Arikunto (1983:107) mengemukakan bahwa: “Untuk 
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sekedar ancer-ancer maka apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik 
diambil semua, sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. 
Selanjutnya jika subyeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 
25% atau lebih…” 
Dari uraian di atas, ditentukan langkah-langkah dalam penentuan sampel 

sebagai berikut:  

1) Pada tahap I, karena populasi terdiri atas katagori atau kelompok atau 

golongan yang setara atau sejajar, maka dari 8 SMP Negeri (kecuali 

SMP Negeri 3 Pemalang, tempat peneliti bertugas) diambil 40% (3 

sekolah) dengan menggunakan teknik simple random sampling yaitu 

cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi, dan 

teknik ini digunakan karena anggota populasi dianggap homogen. Simple 

random sampling ini dilakukan dengan teknik pengundian dengan cara 

yang sudah terpilih dikembalikan atau dimasukan lagi, namun bila 

terambil kembali maka dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi, dalam 

hal ini terpilih SMP Negeri 4 Pemalang, SMP Negeri 5 Pemalang, dan 

SMP Negeri 7 Pemalang 

2) Pada tahap II, dari 3 sekolah yang terpilih sebagai sampel diambil  

seluruhnya yaitu  100% sehingga komposisi dan jumlah sampel menjadi: 

SMP Negeri 4 Pemalang sebanyak 39 orang, SMP Negeri 5 Pemalang 

sebanyak 31 orang, dan SMP Negeri 7 Pemalang sebanyak 27 orang, 

jadi jumlah keseluruhan sampel sebanyak 97 orang atau sebanyak 

100,00% dari jumlah sampel sebanyak 97orang 
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Tabel 2.  

Jumlah Guru Untuk Sample Penelitian 

No Nama Sekolah Jumlah Guru Sampel Prosentase
1 
2 
3 

SMPN 4 Pml 
SMPN 5 Pml 
SMPN 7 Pml 

39 
31 
27 

39 
31 
27 

100,00 
100,00 
100,00 

 3 97 97 100,00 
 

3.4. Variabel Penelitian 
Penelitian ini bermaksud menemukan pengaruh yang terdapat antara 3 

variabel, yakni 2 (dua) variable bebas: motivasi kerja (X1) dan persepsi 
kepemimpinan situasional (X2), serta 1 (satu) variable terikat: kinerja guru (Y). 

Agar dalam pengumpulan data dan informasi lebih terarah maka variabel 
yang ada perlu dirinci ke dalam indicator-indikator. Dalam hal ini indikatornya 
dirumuskan sebagai berikut : 

3.4.1.  Variabel Motivasi Kerja  

(a) Kebutuhan akan berprestasi, (b) Peluang berkembang, (c) Pekerjaan itu 

sendiri, (d) Kebutuhan akan pengakuan, (e) Gaji 

3.4.2.  Variabel  Kepemimpinan Situasional 

(a) Gaya Instruktif (memberitahukan), (b) Gaya Konsultatif (menjual), (c) 

Gaya Partisipatif (peran serta), dan (d) Gaya Delegatif (mendelegasian) 

 

3.4.3.  Variabel Kinerja Guru  

(a) Membuat rencana pelajaran, (b) Melaksanakan rencana pelajaran, (c) 

Melaksanakan evaluasi, (d) Hubungan antar pribadi 

3.5.  Definisi Operasional 

Agar terdapat persamaan persepsi dalam pembahasan variable penelitian 

ini maka perlu dirumuskan definisi operasional dari tiap-tiap variable tersebut 

yaitu sebagai berikut : 
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3.5.1.   Motivasi Kerja Guru 

Dalam penelitian ini motivasi kerja guru merupakan keseluruhan daya 

penggerak di dalam diri seseorang guru yang diusahakan untuk 

menimbulkan dan menjamin kelangsungan kerjanya dengan memberikan 

arah sehingga tujuan kerja yang telah dirumuskan dapat tercapai. Motivasi 

timbul karena adanya kebutuhan – kebutuhan yang ingin dipenuhi dan 

kebutuhan tersebut akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan 

kerja. 

Motivasi kerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang adalah 

dorongan dari dalam diri guru SMP yang bersangkutan untuk melakukan 

pengembangan diri dengan optimal yang pada giliranya akan menciptakan 

prestasi kerja yang tinggi. Pengukuran motivasi kerja guru akan diukur 

melalui persepsi guru, sedangkan indikator motivasi kerja guru sebagaimana 

kesimpulan dari uraian pada bab sebelumnya, yaitu: (a) Kebutuhan akan 

berprestasi, (b) Peluang untuk berkembang, (c) Kebanggaan terhadap 

pekerjaan sendiri, (d) Kebutuhan akan pengakuan, dan (e) Gaji yang 

diterima. 

Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh guru dengan 

alternatif jawaban menggunakan Skala Likert yang dimodifikasi sehingga 

dapat mengungkap secara objektif tentang motivasi kerja  guru berdasarkan 

persepsinya. 
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3.5.2. Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah 

Berdasarkan kesimpulan uraian pada bab sebelumnya, dalam 

penelitian ini yang dimaksud persepsi kepemimpinan situasional kepala 

sekolah adalah persepsi guru tentang cara yang digunakan pimpinan sekolah 

dalam berinteraksi dengan guru yang bersifat situasional, dalam rangka 

mempengaruhi guru agar bekerja dengan baik guna mencapai tujuan dan 

sasaran proses belajar megajar. Indikator persepsi kepemimpinan situasional 

yang  ditunjukkan oleh sikap: (1)  gaya intruksi (memberitahukan), (2) gaya 

konsultatif (menjual), (3)gaya partisipasif (peran serta), dan (4) gaya 

delegatif (mendelegasian).  

Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh guru dengan 

alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga dapat mengungkap 

secara objektif tentang  kepemimpinan situasioanal kepala sekolah 

berdasarkan persepsi guru. 

3.5.3.  Kinerja Guru 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kinerja guru adalah 

prestasi kerja seorang guru terhadap penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar dari persiapan hingga pelaksanaan penyajian serta evaluasinya.  

Kinerja guru adalah aktifitas guru dalam pelaksanaan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Kinerja guru dapat berupa kegiatan di dalam atau 

pun di luar kelas. Di dalam kelas kinerja guru dapat diamati dari kegiatan 

belajar mengajar yang dilaksanakan, sedangkan kinerja guru di luar kelas 
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ditunjukan dengan kemampuan guru dalam partisipasi mencapai tujuan 

satuan pendidikannya. Untuk mengukur kinerja guru digunakan indikator-

indikator sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya dan dengan merujuk 

Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG) yang dikembangkan oleh proyek 

Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah. Indikator tersebut adalah: 

(1) rencana pengajaran; (2) pelaksanaan pengajaran; (3) hubungan antar 

pribadi; dan (4) evaluasi, yang akan diperleh dari hasil kuesioner tentang 

kinerja diri guru masing-masing berdasarkan persepsinya. 

Indikator-indikator tersebut kemudian dikembangkan menjadi 

pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh guru dengan 

alternatif jawaban menggunakan Skala Likert sehingga dapat mengungkap 

secara objektif tentang kinerja guru berdasarkan persepsinya. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang ditempuh dalam 
menjaring data yang diperlukan dalam mengambil suatu kesimpulan penelitian. 
Relevansinya dengan pernyataan di atas, Subino (1982 : 7) mengemukakan 
bahwa, “teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh dan alat-alat yang 
digunakan peneliti di dalam mengumpulkan datanya”. 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tidak 
langsung. Angket merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk formulir yang 
dan disebarkan untuk menjaring informasi-informasi mengenai sesuatu yang 
terdiri dari pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh responden secara terperinci. 
Dalam hal ini Arikunto (1982 : 107) mengemukakan bahwa “ Angket ialah daftar 
pertanyaan yang disusun dalam bentuk tulisan yang memerlukan jawaban dari 
responden untuk mengumpulkan sejumlah data”. 

Adapun angket yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah angket 
tertutup atau lazim disebut angket berstruktur dengan jawaban terbatas. 
Penggunaan angket sebagai alat pengumpul data ini dimaksudkan untuk 
memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan sebagaimana dikemukakan 
oleh W. Best yang dikutip oleh Faisal (1982 : 178 – 179) sebagai berikut : 

Angket tertutup adalah angket yang menghendaki jawaban yang pendek atau  
jawaban yang diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. Angket demikian, 
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biasanya meminta jawaban dengan pola ya atau tidak, jawaban singkat dan 
jawaban yang membutuhkan tanda check list (X) pada item yang termuat 
alternative jawaban. Angket tertutup mudah diisi, memerlukan waktu yang 
singkat, memusatkan responden pada pokok pernyataan, relative obyektif dan 
sangat mudah ditabulasikan dan dianalisa. 

Adapun alasan digunakannya angket sebgai alat pengumpul data dalam 
penelitian ini adalah : 1). Memberikan kemudahan bagi responden untuk memilih 
jawaban karena altrenatif jawaban telah tersedia; 2). Tidak memerlukan kehadiran 
peneliti; 3). Praktis, mudah dilaksanakan dan relatif obyektif; 4). Hasilnya, mudah 
ditabulasikan dan dianalisa; 5). Lebih efesien dari segi tenaga, waktu dan biaya.  

Dalam menyusun alat pengumpul data, penulis berpedoman pada ruang 
lingkup variabel-variabel yang terkait. Adapun langkah yang dilakukan penulis di 
dalam penyusunan alat, pengumpulan data ini adalah : 

a. Menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel penelitian yang 

dianggap penting untuk ditayangkan pada responden. 

b. Membuat kisi-kisi dalam bentuk matrik yang terdiri dari kolom-kolom : 

nomor, variabel, data yang dibutuhkan, dan nomor item. 

c. Menyusun item-item pertanyaan atau pernyataan untuk setiap variabel 

yang diteliti dan petunjuk cara menjawabnya. Disertai dengan skala 

sebagai alternative jawabannya. Dalam hal ini penulis menggunakan skala 

Likert yang alternative jawabannya bergerak diantara 4 skala, yaitu : 

Selalu (SL) bila pernyataan itemnya positif berarti bobot penilaiannya 4. 

Sering (SR) bila pernyataan itemnya positif berarti bobot penilainnya 3. 

Kadang-kadang (KD) bobot penilaiannya 2. Tidak Pernah (TP) bobot 

penilaiannya1. Sebaliknya bila pernyataan itemnya negatif, SL bobot 

penilaiannya1, SR bobot penilaiannya 2, KD bobot penilaiannya 3, TP 

bobot penilaiannya 4. Angket dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapat data-data yang menyangkut motivasi kerja guru ( X1), persepsi 
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kepemimpinan situasional (X2), dan kinerja guru (Y). Responden dalam 

penelitian ini adalah guru. 

 

 

3.7.  Instrumen Pengumpul Data 

Kisi instrument setiap variabel penelitian dikelompokan menjadi beberapa 
subvariabel, selanjutnya disebarkan ke dalam indikator-indikator sehingga 
data/informasi yang terjaring akan lebih terarah kepada tujuan penelitian. 
Selanjutnya kisi-kisi instrumen variabel dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut 

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja (X1) 

No I n d i k a t o r 
(1) 

Data yang dibutuhkan 
(2) 

Instrumen 
(2) 

Responden 
(4) 

1 
 

Kebutuhan 
Berprestasi 

a. Adanya upaya mencapai 
hasil kerja yang lebih 

b. Berusaha memikirkan dan 
memecahkan sampai 
berhasil 

c. Adanya usaha untuk 
meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan 

 

1-3 
 

4-8 
 

9-12 
 
 
 

Guru 

2 Peluang 
Berkembang 

a. Kesempatan meningkatkan 
karier 

b. Kepercayaan untuk 
mendapatkan tanggung 
jawab 

c. Kesempatan 
mengembangkan bakat, 
kemampuan dan kreativitas 
 

13-16 
 

17-19 
 
 

20-23 

Guru 

3 Pekerjaan 
Itu sendiri 

a. Bangga terhadap 
pekerjaannya 

b. Kesenangan atau kecintaan 
pada pekerjaannya 

c. Pekerjaan itu merupakan 
keinginanannya 

 

24-26 
 

27-28 
 

29-30 

Guru 

4 Kebutuhan 
Akan 

a. Keinginan diakui 
keberadaannya 

31-34 
 

Guru 
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No I n d i k a t o r 
(1) 

Data yang dibutuhkan 
(2) 

Instrumen 
(2) 

Responden 
(4) 

pengakuan b. Pengakuan atas prestasi 
yang dicapai 

 

35-36 

5 Gaji a. Tingkat kepuasan atas gaji 
yang diterima 

b. Peningkatan kualitas kerja 
tanpa membandingkan gaji 

 

37-40 
 

41-43 

Guru 

 
 
 
 

Tabel 3.2 Kepemimpinan Situasional (X2) 
 

No I n d i k a t o r 
(1) 

Data yang diperlukan 
(2) 

Instrumen 
(2) 

Responden 
(4) 

1 
 

Gaya 
Instruktif 
(memberitahu
kan) 

a.   mengarahkan tugas-tugas 
b.   memberi penjelasan 
c.   memberi acuan 
d.  memberi petunjuk 

pelaksanaan 
e. memberi petunjuk teknis 
f. mengendalikan 
g. memberi gambaran 
h. mengawasi 

1-3 
4-6 
7-9 

10-11 
 

12-13 
14-15 
16-17 
18-19 

Guru 

2 Gaya 
Konsultatif 
(menjual) 

a. melatih 
b. memberi contoh-contoh 

kerja 
c. mengarahkan garis besar 
d. memantau 
e. menjelaskan 

20-21 
22-23 

 
24-25 
26-28 
29-31 

Guru 

3 Gaya 
Partisipatif 
(peran serta) 

a. memberi dorongan 
b. mendengarkan 
c. memperhatikan 
d. menghargai 
e. memberi dukungan 
f. menyusun keputusan 

32-33 
34-35 
36-37 
38-39 
40-42 
43-44 

Guru 

4 Gaya 
Delegatif 
(mendelegasia
n) 

a. melimpahkan wewenang 
b. mau bekerja 
c. mampu bekerja 
d. memberikan ganjaran 
e. meningkatkan moral kerja 

45-46 
47-48 
49-50 
51-52 
53-54 

Guru 
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Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Kinerja Guru (Y) 

 

No I n d i k a t o r 
(1) 

Data yang diperlukan 
(2) 

Instrumen 
(2) 

Responden 
(4) 

1 
 

Membuat 
rencana 
pelajaran 

a. Merumuskan tujuan 
b. Merumuskan materi 
c. Mempersiapkan metode 

dan alat pembelajaran 
d. Mempersiapkan sumber 

belajar 

1-3 
4-5 
6-7 

 
8-10 

 

Guru 

2 Melaksanakan 
rencana 
pelajaran 

a. Kesiapan siswa 
b. Penguasaan materi 
c. Penggunaan alat peraga 
d. Penggunaan metode 

11-12 
13-15 
16-18 
19-21 

Guru 

3 Melaksanakan 
evaluasi 

a. Pelaksanaan evaluasi 
b. Bentuk evaluasi 
c. Melaksanakan hasil 

evaluasi 
d. Memanfatkan hasil 

evaluasi 

22-23 
24-25 
47-48 

 
49-50 

 

Guru 

4 Hubungan 
antar pribadi 

a. Mengembangkan sikap 
positif 

b. Bersikap terbuka 
c. Menmpilkan kegairahan 
d. Berinteraksi 

26-27 
 

28-38 
39-41 
42-46 

Guru 

 

3.8. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data yang sesungguhnya dilaksanakan, 
terlebih dahulu diadakan uji coba instrument yang telah disusun . Hal ini 
dimaksudkan untuk mengetahui tingkat validasi dan reliabilitas angket yang 
dipergunakan, sehingga kelemahan dan kekurangan angket baik dalam isi maupun 
bahasa dapat diperbaiki dan disempurnakan. Uji coba instrumen ini merupakan 
satu langkah penting untuk dilaksanakan seperti yang dikemukakan oleh Faisal 
(1982 :38), yaitu : 

Setelah angket disusun, lazimnya tidak langsung disebarkan untuk 
penggunaan yang sesungguhnya (tidak langsung dipakai dalam pengumpulan 
data sesungguhnya). Sebelum pemakaian yang sesungguhnya sangat mutlak 
diperlukan uji coba terhadap isi maupun bahasa angket yang telah disusun. 

 
Analisis terhadap hasil uji coba instrumen, menempuh tahapan-tahapan 

berikut ini. 
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3.8.1.  Uji Validitas Instrumen 
Uji validitas terhadap instrument yang dipergunakan dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah instrument yang dipergunakan tersebut dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian 

validitas untuk instrument variabel X1, X2 dan Y dilakukan penulis dengan 

mengunakan analisis validitas butir dengan korelasi Product Moment 

Suharsini, (2001 : 72). Masih sependapat dengan hal tersebut, bahwa uji 

validitas ini digunakan untuk menunjukkan sejauhmana alat ukur konstruk 

yang akan diukur. Uji validitas dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan program SPSS ver. 11.5. Kriteria pengukuran 

menurut Usahawan (2002 : 31) adalah sebagai berikut  

Untuk n = 30; variabel k = 2 dan α = 5%; maka diperoleh r tabel = 0,361 

-   Jika r hasil positif, dan r hasil > r tabel, maka item pertanyaan adalah 

valid. 

-   Jika r hasil positif, dan r hasil < r tabel, maka item pertanyaan tidak valid. 

 Hasil pengujian validitas dalam penelitian ini dihitung dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS ver. 12 (lihat lampiran 

1) yang dapat di rangkum seperti  pada tabel 3.4 di bawah ini. 
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Tabel.4.1 
Instrumen Valid dan Tidak Valid  

Variabel Indikator 
Instrumen 

Valid Tidak 
Valid 

Motivasi kerja (X1) 

a.   Kebutuhan berprestasi  1,2,3,4,6,7,
8, 10,12 

5,9,11 

b.   Peluang berkembang  
13,14,16,1
7,18,19,20, 
21,22, 23 

15 

c.   Pekerjaan itu sendiri  24,26,27, 
28,30 

25,29 

d.   Kebutuhan akan 
pengakuan  

31,33,35, 
36 

32,34 

e.  Gaji  37,38,39, 
46, 41,43 

42 

Jumlah 34 9 

Kepemimpinan 
Situasional (X2) 

a. Instruktif 
(memberitahukan) 

1,2,4,5,6,8,
9,10,11,12,
13,14,16, 
17,18,19 

3,7,15 

b. Konsultatif (menjual) 
21,22,23, 
25,27,28, 
29,30,31 

20,24, 
26 

c. Partisipatif (peran serta) 

32,34,35, 
36,37,38, 
40,41,43, 

44 

33,39, 
43 

d. Delegatif 
(mendelegasikan) 

45,46,48, 
50,51,53, 

54 

47,49, 
52 

Jumlah  42 12 

Kinerja Guru (Y) 

a. Membuat rencana 
pelajaran  

1,2,3,4,5,6,
7,8,10 

9 

b. Melaksanakan rencana 
pembelajaran  

11,12,13,1
5,16,17,18,
19,20,21 

14 

c.  Melaksanakan evaluasi  
22,23,24, 

25 
   47,49,50 

48 
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Variabel Indikator 
Instrumen 

Valid Tidak 
Valid 

d. Hubungan antar pribadi  

26,28,29, 
30,31,32, 
34,35,36, 
37,38,40, 
41,43,44, 

45,46 

27,33, 
39,42 

Jumlah 43 7 
Sumber : Data primer yang diolah, 2007  

Pada tabel 4.1, menunjukkan bahwa dari 43 pernyataan untuk variabel 

motivasi kerja (X1), ternyata terdapat pernyataan yang tidak valid, yaitu 

sebesar 9 pernyataan, sedangkan pernyataan yang valid sebanyak 34 

pernyataan. Sedangkan untuk variabel kepemimpinan situasional (X2), yaitu 

terdapat 54 pernyataan, pernyataan yang valid sebanyak 42 pernyataan, dan 

yang tidak valid sebanyak 12 pernyataan. Variabel kinerja guru (Y), yang 

mana dari 50 pernyataan, pernyataan yang valid sebanyak 43, dan yang tidak 

valid sebanyak 7 pernyataan.  

Dari pemilihan pernyataan valid dan yang tidak valid, untuk analisis 

selanjutnya pernyataan yang tidak valid dikeluarkan dan yang dipakai untuk 

analisis berikutnya adalah pernyataan yang telah memenuhi syarat validitas.   

3.8.2.  Uji Reliabilitas Instrumen 
Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Apakah responden dapat 

mengungkapkan data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian. 

Perhitungan reliabilitas menggunakan teknik analisa Aplha Cronbach 

dengan α dinilai reliabel jika lebih besar dari 0,60 (Nunally dalam Ghozali, 
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2001 : 129). Dalam hal ini akan dilakukan uji reliabilitas untuk beberapa 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dalam hal ini meliputi variabel 

X (motivasi kerja dan  kepemimpinan situasional) dan variabel Y (kinerja 

guru). 

Tabel 4.2 

Reliability Analysis-Scale (Alpha) 

Variabel 
Cronbach 

Alpha 
>/< Alpha 

Kritis Ket. 

Motivsi kerja (X1) 0,914 > 0,60 Reliabel 

 Kepemimpinan 

situasional (X2) 

0,939 > 0,60 Reliabel 

Kinerja guru (Y) 0,944 > 0,60 Reliabel 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa variabel (X1, X2 dan Y) 

masing-masing memiliki Cronbach Alpha = (0,914; 0,939; dan 0,944) 

dimana nilai tersebut > 0,60. Jadi kesimpulannya untuk variabel (motivasi 

kerja, kepemimpinan situasional, dan kinerja guru) adalah reliabel (andal). 

 

3.9.  Uji Penyimpangan Asumsi Klasik  

3.9.1.  Uji Normalitas Data 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

dependent variable dan independent variable keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2001). 
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Mendeteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu       

diagonal dari grafik normal P-P Plot. Dasar pengambilan keputusan  

-  Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

-   Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.  

3.9.2.  Uji Multikolinearitas 
Istilah multikolinieritas digunakan unuk menunjukkan adanya 

hubungan linier diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi 

terdapat tiga hal penting dalam multikolinieritas, yaitu : (1) multikolinieritas 

pada hakekatnya adalah fenomena sampel, (2) multikolinieritas adalah 

persoalan derajat (degree) dan bukan persoalan jenis (kind), (3) perlu dicatat 

bahwa multikolinieritas adalah masalah yang timbul berkaitan dengan 

adanya hubungan linier diantara variabel-variabel bebas (Gunawan 

Sumodiningrat, 1996 : 282). 

Dalam penelitian ini, dalam menguji multikolinieritas menggunakan 

nilai variance inflating factor (VIF), bila VIF tidak melebihi 4 atau 5, maka 

tidak terdapat gejala multikolinieritas (Imam Ghozali, 2001). 

3.9.3.  Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedatisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas itu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi 

dengan residualnya. Dasar analisis : 

-  Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

-  Jika tidak ada pola tertentu, serta titik-titik (yang menggambarkan data 

penelitian) menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas 

3.9.4.  Uji Autokorelasi 
Untuk melakukan uji autokorelasi, pada penelitian ini menggunakan 

besaran Durbin Watson, dimana ketentuannya adalah (Gujarati, 1999) : 

Tabel 5 

Persyaratan Uji Autokorelasi 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi positif atau negatif 

Ditolak 

Tidak ada keputusan 

Ditolak 

Tidak ada keputusan 

Tidak ditolak 

0 < d < dL 

dL ≤ d ≤ dU 

4 - dL < d < 4 

4 - dU ≤ d ≤ 4 - dL 

dU < d < 4 - dU 

    Sumber : Gujarati, 1995 

3.10.Uji Hipotesis 

Ada tiga hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

a. ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri di 
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Kecamatan Pemalang 

b. ada pengaruh kepemimpinan situasional kepala sekolah terhadap kinerja 

guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang 

c. ada pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan situasional kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri Kecamatan Pemalang 

3.11. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif,korelasi parsial dan 

analisis regresi. 

1. Analisis Deskriptif. 

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan ciri-ciri 

pada   sampel variabel tunggal. Variabel motivasi kerja guru, 

kepemimpinan situasional dan kinerja guru, dibuat kriteria berdasarkan 

hasil nilai rata-rata (mean). Kriteria yang dimaksd adalah sangat baik, 

baik, cukup baik dan kurang baik. 

Kriteria untuk variabel motivasi kerja  skor diperoleh dari 

banyaknya item pernyataan dikalikan skor nilai. Jumlah pernyataan 34 

soal, skor tertinggi untuk setiap pernyataan 4 dan skor terendah 1, maka 

diperoleh nilai tertinggi  4 x 34 = 136 dan nilai terendah 1 x 34 = 34, 

untuk skor kriteria ditunjukan tabel  berikut ini. 

 Tabel  Kriteria Skor Motivasi Kerja Guru 

No Kriteria skor 

1 Sangat baik 110 - 136 
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2 Baik 84 - 109 

3 Cukup baik 59 – 83 

4 Kurang baik 34 -58 

 

Kriteria variabel persepsi kepemimpinan situasional kepala 

sekolah, jumlah item pernyataan ada 42 soal, skor tertinggi setiap 

pernyataan 4 dan terendah 1, maka diperoleh nilai tertinggi 4 x 42 =  168 

dan terendah 1 x 42 = 42, skor kriteria ditunjukan tabel berikut ini 

 Tabel Kriteria Skor Kepemimpinan Situasioanal 

No Kriteria Skor 

1 Sangat baik 136 - 168 

2 Baik 104- 135 

3 Cukup baik 73 – 103 

4 Tidak baik 42 – 72 

 

 Kriteria variabel kinerja guru, jumlah item pernyataan ada 43 soal, skor 

tertinggi setiap pernyataan 4 dan skor terendah 1, maka diperoleh nilai 

tertinggi 4x 43 = 172 dan nilai terendah 1 x 43 = 43, skor kriteria 

ditunjukan tabel berikut ini   

 Tabel Kriteria Skor Kinerja Guru 

No Kriteria Skor 

1 Sangat baik 139 - 172 
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2 Baik 107 – 138 

3 Cukup baik 75 – 106 

4 Kurang baik 43 – 74 

 

2. Analisis Regresi 

2.1. Regresi Linier Sederhana  

Uji regresi linier sederhana digunakan untuk melihat pengaruh 

antara variabel X terhadap variabel Y secara parsial, yaitu pengaruh 

antara motivasi kerja (X1) terhadap kinerja guru (Y), pengaruh antara  

kepemimpinan situasional (X2) terhadap kinerja guru (Y). Pengujian uji 

regresi linier sederhana di sini menggunakan bantuan komputer program 

SPSS. Perumusan regresi linier dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Pengaruh Motivasi Kerja (X1) terhadap Kinerja Guru (Y) 

 Y = a + b1 X1 

Dimana  : Y   =  Kinerja guru  
  a   =  Nilai konstanta  
  b =  Nilai koefisien regresi  
  X1 =  Motivasi kerja  

b.   Pengaruh  Kepemimpinan Situasional (X2) terhadap Kinerja Guru 

(Y) 

 Y = a + b1 X2 

Dimana  : Y   =  Kinerja guru  
  a   =  Nilai konstanta  
  b =  Nilai koefisien regresi  
  X2 =  Kepemimpinan situasional 
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2.2.  Regresi Berganda  

Dalam penelitian ini untuk mengolah data dari hasil penelitian ini 

dengan menggunakan Analisis Inferensial (kuantitatif). Dimana dalam 

analisis tersebut dengan menggunakan paket program SPSS. Analisis 

data dilakukan dengan bantuan Metode Regresi Linear Berganda. 

Regresi Linear Berganda ini dikembangkan untuk mengestimasi nilai 

variabel dependen Y dengan menggunakan lebih dari satu variabel 

independen (Xl, X2,..., Xn). (Algifari, 2001). Secara umum persamaan 

Regresi Berganda yang mempunyai variabel dependen (Y) dengan dua 

atau lebih variabel independen (Xl, X2,..., Xn) adalah sebagai berikut 

(Algifari, 2001) :  

Y = a + blXl + b2X2 + bnXn + e 

Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi terdiri dari 

variabel dependen (Y) adalah kinerja guru, sedangkan yang merupakan 

variabel independen (Xl) adalah motivasi kerja, variabel independent 

(X2) adalah kepemimpinan situasional, sehingga model persamaan 

Regresi Berganda yang menggunakan satu variabel dependen (Y) dan 

dua variabel independen (X1), dan (X2) dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + blXl + b2X2 + e 

Keterangan : 

Y : Kinerja guru   

a : Konstanta 
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b1, b2 : Koefisien Regresi 

X1 : Motivasi kerja   

X2 :  Kepemimpinan situasional 

e : Residu 

2.3 Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengetahui sampai 

seberapa besar prosentase variasi variabel bebas pada model dapat 

diterangkan oleh variabel terikat (Anto Dajan, 1998). Koefisien 

determinasi (R2) dinyatakan dalam prosentase. Nilai R2 ini berkisar 

antara 0 < R2 < 100%. 

2.4   Uji t dan Uji F 

Untuk mengetahui benar tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan Uji t untuk Uji Parsial dan Uji F untuk Uji Simultan.  

2.4.1.  Uji  t 

Pengujian dilakukan dengan melakukan uji t dengan langkah-

langkah sebagai berikut (Singgih Santoso, 1998:175): 

a. Membuat hipotesis 

Hipotesis untuk kasus pengujian t-test adalah: 

1.   Ho : β1 = 0 : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan 

antara motivasi kerja, terhadap kinerja 

guru  
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Ha : β1 > 0  : Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara motivasi kerja, terhadap kinerja 

guru  

2.   Ho : β2 = 0 : Tidak ada pengaruh positif yang signifikan 

antara    kepemimpinan situasional, 

terhadap kinerja guru  

 Ha : β2 > 0  : Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara  kepemimpinan situasional, 

terhadap kinerja guru  

 

b. Pengambilan keputusan 

Pengujian uji t di sini menggunakan program komputer SPSS ver. 

10.0. Dimana dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut: 

- Jika nilai signifikansi pengujian > 0,05 (α=5%), maka Ho 

diterima dan Ha ditolak, sehingga hipotesis yang dirumuskan 

tidak terbukti kebenarannya.   

- Jika nilai signifikansi pengujian <  0,05 (α=5%), maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang dirumuskan  

terbukti kebenarannya.  
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2.4.2.  Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan)  

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara simultan (bersama-sama) dapat berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melakukan 

uji F dengan langkah-langkah sebagai berikut : (Singgih Santoso, 1998 

: 203)  

a.  Perumusan Hipotesis  

- Ho : β1 β2 = 0  : Tidak ada pengaruh positif yang 

signifikan antara motivasi kerja dan  

kepemimpinan situasional terhadap 

kinerja guru  

- Ha : β1 β2  > 0  : Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara motivasi kerja dan kepemimpinan 

situasional terhadap kinerja guru  

 

b.  Pengambilan keputusan 

Untuk melakukan uji F di sini digunakan program SPSS ver. 

10.0, dengan dasar pengujian sebagai berikut : 

- Jika nilai signifikansi pengujian > 0,05 (α=5%) menunjukkan 

Ho diterima dan Ha ditolak, sehingga hipotesis yang 

dirumuskan tidak terbukti kebenarannya  
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- Jika nilai signifikansi pengujian < 0,05 (α=5%) menunjukkan 

Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 

dirumuskan terbukti kebenarannya.  
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  BAB  IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian  

4.1.1. Karakterisrik Responden  

Gambaran umum responden di sini akan menguraikan karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, masa kerja, dan pendidikan terakhir. Untuk 

melihat penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran umum responden dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.  

 
 

No 

 
 

Sekolah 

 
Juml 
Guru 

 
Jenis kela 

 
Pendidikan 

 
Masa kerja 

 
L 

 
P 

 
D2 

 
D3

 
S1

 
<10

 
10-20 

 
20-30

 
>30 

 
1 

 
SMPN 4  

 
39 

 
22 

 
17 

 
3 

 
15 

 
21 

 
7 

 
6 

 
24 

 
2 

 
2 

 
SMPN 5 

 
31 

 
11 

 
20 

 
5 

 
8 

 
18 

 
5 

 
18 

 
8 

 
- 

 
3 

 
SMPN 7 

 
27 

 
14 

 
13 

 
5 

 
9 

 
13 

 
3 

 
15 

 
5 

 
4 

 

4.1.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis kelamin merupakan faktor genetik yang dimiliki manusia sejak 

lahir. Jenis kelamin dapat mempengaruhi sikap maupun tingkah laku 

manusia. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, 

dapat dilihat pada tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

Jenis Kelamin  Frekuensi  Persentase  

- Laki-laki  

- Perempuan  

47 

50 

48,45 

51,55 

Total 97 100,00 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2007  

 Berdasarkan tabel 4.1, mengenai karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa 47 orang (48,45%) 

mempunyai jenis kelamin laki-laki, dan 50 orang (51,55%) mempunyai jenis 

kelamin perempuan. Dapat disimpulkan bahwa jumlah guru berjenis kelamin 

perempuan di SMP Negeri Kecamatan Pemalang lebih banyak dibandingkan 

dengan guru  berjenis kelamin laki-laki, yaitu  jumlah guru perempuan sebesar 

51,55%. 

4.1.1.2.  Karakteristik Responden Masa Kerja 

Umur dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur tingkat 

kedewasaan dan tingkat senioritas seseorang. Semakin tinggi masa kerja 

yang dimiliki, maka tingkat kedewasaan yang dimiliki juga semakin tinggi. 

Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan masa kerja, dapat dilihat 

pada      tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja  

U m u r   Frekuensi  Persentase  

- 10  tahun ke bawah 

- 10-20 tahun  

- 21-00 tahun  

15 

39 

37 

15,46 

40,21 

38,14 
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- 30  tahun keatas   06 06,19 

Total 97 100,00 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Berdasarkan tabel 4.2 mengenai karakteristik responden berdasarkan 

masa kerja, menunjukkan bahwa 15 orang (4,68%) mempunyai masa kerja 

di bawah 10 tahun, 39 orang (40,21%) mempunyai masa kerja antara 10-20 

tahun, 37 orang (38,14%) mempunyai masa kerja antara 20-30 tahun, dan 6 

orang (06,19%) mempunyai masa kerja 30 tahun keatas. Dapat disimpulkan 

bahwa  guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang mempunyai masa kerja 

paling banyak antara 10-20 tahun, yaitu sebanyak 40,21%. 

4.1.1.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Pendidikan seseorang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

intelektualitas seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat intelektualitas yang dimiliki 

seseorang. Untuk melihat karakteristik responden berdasarkan pendidikan 

terakhir, dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

Pendidikan Terakhir  Frekuensi  Persentase  

- D2 

- D3 

- S1 

13 

32 

52 

13,40 

       32,99 

53,61 

Total 97 100,00 

       Sumber : Data primer yang diolah, 2007 
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Berdasarkan tabel 4.3 mengenai karakteristik responden 

berdasarkan pendidikan terakhir, menunjukkan bahwa 13 orang 

(13,40%) mempunyai latar belakang pendidikan D2, 32 orang (32,99%) 

mempunyai latar belakang pendidikan D3,dan 53 orang (53,61%) 

mempunyai latar belakang pendidikan S1. Dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang mempunyai 

latar belakang pendidikan S1, yaitu sebesar 53,61%. 

4.1.2. Kinerja Guru 

Hasil penilaian lembar angket kinerja guru yang dilakukan terhadap para 

responden ditunjukan tabel di bawah ini. 

 

No 

 

Kriteria 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Prosentase 

1 Sangat baik 139 – 172   

2 Baik 107 – 138 97 100 

3 Cukup baik 75 – 106   

4 Kurang baik 43 - 74   

 

Penghitungan mean kinerja guru untuk responden di kecamatan 

Pemalang diperoleh skor 218,35 seperti ditunjukan lampiran 4.1. Hal ini dapat 

diartikan bahwa kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang yang 

diukur berdasarkan beberapa aspek memiliki kriteria  baik. Adapun aspek 

pengukurannya meliputi : 
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a. Perencanaan Pengajaran 

1) Merumuskan tujuan pengajaran 

2) Merumuskan bahan pengajaran 

3) Mempersiapkan metode dan alat pembelajaran 

4) Mempersiapkan  sumber pengajaran 

b. Pelaksanaan Pengajaran 

1) Mempersiapkan kesiapan siswa 

2) Penguasaan materi pembelajaran 

3) Penggunaan alat peraga pembelajaran 

4) Penggunaan metode pambelajaran 

 

c.  Pelaksanaan Evaluasi 

1) Melaksanakan evaluasi 

2) Membuat dan menerarapkan bentuk evaluasi 

3) Memanfaatkan hasil evaluasi 

4) Menindaklanjuti hasil evaluasi 

d.  Hubungan Antar Pribadi 

1) Mengembangkan sikap positif 

2) Bersikap terbuka pada siswa 

3) Menampilkan kegairahan dalam PBM 

4) Mengelola interaksi perilaku dalam kelas 

 4.1.3. Motivasi Kerja 
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Hasil pengisian angket motivasi kerja guru yang dilakukan para 
responden ditunjukan pada table berikut ini. 

 

No 

 

Kriteria 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Prosentase 

 
1 

 
Sangat baik 

 
110 – 136 

 
6 

 
6,19 

 
2 

 
Baik 

 
84 – 109 

 
91 

 
93,81 

 
3 

 
Cukup baik 

 
59 – 83 

  

 
4 

 
Kurang baik 

 
34 - 58 

  

 

Hasil penghitungan mean motivasi kerja oleh kepala sekolah di 

Kecamatan Pemalang diperoleh skor 102,97 seperti ditunjukan lampiran      

Hal ini menunjukan bahwa motivasi kerja oleh kepala sekolah yang telah 

dilaksanakan di SMP Negeri di Kecamatan Pemalang yang diukur 

berdasarkan beberapa aspek dapat diartikan berkriteria baik. 

Adapun aspek pengukurannya meliputi kebutuhan berprestasi, peluang 

berkembang, pekerjaan itu sendiri, kebutuhan akan pengakuan, gaji 

berdasarkan persepsi guru di sekolah tempanya bertugas.  

4.1.4. Kepemimpinan Situasional 

Hasil pengisian angket kepemimpinan situasional yang dilakukan para 
responden ditunjukan table beriku ini. 

 

No 

 

Kriteria 

 

Skor 

 

Frekuensi 

 

Prosentase 

 
1 

 
Sangat baik 

 
136 – 168 

 
1 

 
1,03 

 
2 

 
Baik 

 
104 – 135 

 
96 

 
98,97 
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3 Cukup baik 73 – 103 
 
4 

 
Kurang baik 

 
42 - 72 

  

 

Hasil penghitungan mean kepemimpinan situasional oleh kepala sekolah 

di Kecamatan Pemalang diperoleh skor 119,59 seperti ditunjukan lampiran      

Hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan situasional oleh kepala sekolah 

yang telah dilaksanakan di SMP Negeri di Kecamatan Pemalang yang diukur 

berdasarkan beberapa aspek dapat diartikan berkriteria baik. 

Adapun aspek pengukurannya meliputi instruktif (memberitahukan), 

konsultatif (menjual), partisipatif (peran serta) dan delegatif (mendeledasikan) 

berdasarkan persepsi guru di sekolah tempat bertugas. 

 

  4.1.5. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik  

Untuk melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi klasik, 

disini penulis menggunakan beberapa metode atau cara yaitu dengan 

melakukan pengujian normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedas-tisitas 

dan uji autokorelasi. 

4.1.5.1. Uji Normalitas  

Untuk mengetahui apakah data yang penulis kumpulkan dan teliti 

termasuk data berdistribusi normal atau tidak, maka penulis melakukan 

pengujian dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS ver. 11.5, 

yang hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.1 dan 4.2. 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)
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                      Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Gambar 4.1 Diagram Normalitas dengan Diagram P-P Plot 

Kenormalan data dapat dilihat dengan menggunakan grafik normal P-

P Plot of Regression Standardized Residual menunjukkan data dari variabel 

penelitian memiliki titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan 

bahwa data adalah berdistribusi normal.  
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Regression Standardized Residual
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      Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Gambar 4.2  Diagram Normalitas dengan Grafik Distribusi Normal 

 

Sedangkan jika dilihat dari gambar histogram, seperti terlihat pada 

gambar 4.2, terlihat bahwa garis secara simetris melengkung membentuk 

pola kerucut, sehingga hal ini juga menggambarkan data berdistribusi 

normal. Sehingga dari hasil uji normalitas, yang menyatakan bahwa data 

mempunyai distribusi normal, maka hal ini model regresi layak dipakai 

sebagai prediksi berdasarkan masukan variabel independennya. (Imam 

Ghozali, 2005) 

4.1.5.2. Uji Multikolinearits  

Analisis ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 
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ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai-nilai korelasi 

antara variabel bebas = 0. 

Multikoliniearitas dapat dilihat dari (1) nilai Tolerance dan lawannya 

(2) Variance Inflation Factor (VIF). Pedoman suatu model regresi yang 

bebas Multikolinearitas adalah mempunyai nilai VIF disekitar angka 1, dan 

mempunyai angka Tolerance mendekati 1. Tolerance mengukur variabel 

bebas yang terpilih tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi 

nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (VIF = 

1/Tolerance) dan menunjukkan adanya koliniearitas yang tinggi. Nilai cut 

off yang umum dipakai adalah tolerance 0,10 atau = nilai VIF diatas 10 

(Imam Ghozali, 2001 : 57). 

Dari hasil perhitungan statistik menggunakan SPSS Ver. 11.5 (periksa 

lampiran 4), diperoleh hasil perhitungan multikoleniaritas untuk variabel 

motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan dapat disajikan seperti pada tabel 

4.10.  

 

Tabel 4.7 
Hasil Perhitungan Multikolinearitas  

Collinearity Statistics 
Variabel Tolerance VIF 

- Motivasi kerja  

-  Kepemimpinan situasional 

0,960 

0,960 

1,041 

1,041 

Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa model regresi tidak 

mengalami gejala multikolinearitas. Hal ini tampak pada nilai tolerance 
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untuk kedua variabel tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance 

kurang dari 10 persen. Jadi hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.  

 

4.1.5.3. Uji Heteroskedastisitas  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual tersebut tetap, maka disebut 

homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. 

Untuk mendeteksi apakah variabel terjadi homokedastisitas atau 

heterokedastisitas dapat dilihat dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot, dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di 

standardized. 

Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut : 

-    Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka telah terjadi Heteroskedastisitas.  

-     Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas 
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Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS Ver. 11.5 (periksa 

lampiran 4 dalam Scatterplot), dari diagram scatterplot menunjukkan bahwa 

titik-titik (yang menggambarkan data) menyebar secara acak, tidak 

membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun 

dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

dipakai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.3. 
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                   Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Gambar 4.3  Diagram Heterokedastisitas 

4.1.5.4. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi dilakukan dengan uji mapping Durbin Watson (DW). 

Dari regresi diperoleh angka DW sebesar 1,756 (periksa lampiran 4 SPSS). 
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Dengan jumlah data (n) sama dengan 97 dan jumlah variabel (k) sama 

dengan 2 serta α= 5% diperoleh angka dL = 1,62 dan dU = 1,71. 
 

     
Autokorelasi 

negatif 
Tanpa 

kesimpulan  
Tidak terdapat 
autokorelasi  

Tanpa 
kesimpulan  

Autokorelasi 
positif  

     
     

 

 

Gambar 4.4  Hasil Pengujian Durbin Watson 

Karena d = 1,756 terletak antara 4 – dU dan dU maka model persamaan 

regresi yang diajukan  tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun 

negatif. 

 

  4.1.6.  Uji Hipotesis 

Analisis regresi ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel X 

terhadap variabel Y secara parsial. Perhitungan regresi linier sederhana di sini 

menggunakan bantuan program SPSS ver. 11.5 (periksa lampiran 4 b s/d c). 

Dimana hasilnya dapat diuraikan sebagai berikut. 

4.1.6.1.  Pengaruh Motivasi Kerja (X1) dengan Kinerja Guru (Y) 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk variabel motivasi kerja (X1) sebesar 0,833, dengan nilai 

konstanta sebesar 116,264, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,748. 

Sehingga persamaan regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 

dL 
1,62 

dU 
1,71 

4-dU 
2,29 

4-dL 
2,38 

DW 
1,756 



119 
 

 
 
 

Y = 116,264 + 0,833X1 

 

Dimana :   Y =  Kinerja guru  

  a =  Konstanta  

  X1 =  Motivasi kerja  

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja 

(X1) secara linier mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja guru (Y) 

sebesar 0,833, yang artinya semakin baik motivasi kerja (X1), maka kinerja 

guru (Y) akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika dilihat dari hasil 

koefisien determinasi sebesar 0,748 menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) 

dipengaruhi oleh motivasi kerja (X1) sebesar 74,8%. 

4.1.6.2. Pengaruh  Kepemimpinan Situasional (X2) dengan Kinerja 

Guru(Y) 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk variabel gaya kepemimpinan (X2) sebesar 0,797, dengan nilai 

konstanta sebesar 110,869, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,584. 

Sehingga persamaan regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X2 

Y = 110,869 + 0,797X2 

 

Dimana :   Y =  Kinerja guru  

  a =  Konstanta  

  X2 =  Kepemimpinan Situasional 
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Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan 

situasional (X2) secara linier mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

guru (Y) sebesar 0,797, yang artinya semakin baik  kepemimpinan 

situasional (X2), maka kinerja guru (Y) akan mengalami kenaikan. 

Sedangkan jika dilihat dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,584 

menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) dipengaruhi oleh kepemimpinan 

situasional (X2) sebesar 58,4%. 

4.1.6.3. Analisis Regresi Berganda  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (Motivasi kerja (X1), dan  Kepemimpinan situasional (X2)) 

terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y)). 

 Perhitungan analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

bantuan program komputer SPSS Ver 11.5. Hasil perhitungan adalah 

sebagai berikut : (periksa lampiran 4) 

Tabel 4.8 

Koefisien Regresi, Uji t dan Uji F 

Variabel B Uji t Sig. t Keterangan 

Konstanta  106,780    

Motivasi kerja (X1) 0,547 4,377 0,017 Menerima Ha 

Gaya kepemimpinan (X2) 0,276 3,246 0,022 Menerima Ha 

R Square (R2) 0,663    

F hitung 7,484    

Sig. F 0,000   Menerima Ha 

      Sumber : Data primer yang diolah, 2007 
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 Berdasarkan tabel 4.11, dapat ditulis persamaan regresi berganda 

sebagai berikut : 

Y  = 106,780 + 0,547 X1 + 0,276 X2 

Dimana :  Y = Kinerja guru   

  X1 = Motivasi kerja  

  X2 = Kepemimpinan Situasional 

Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa : 

a. Nilai koefisien X1 (motivasi kerja) sebesar 0,547 (dengan tanda positif), 

menunjukkan bahwa jika motivasi kerja semakin baik (dengan asumsi 

variabel lain dianggap ceteris paribus), maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami kenaikan. 

b. Nilai koefisien X2 ( kepemimpinan situasional) sebesar 0,276 (dengan 

tanda positif), menunjukkan bahwa jika  kepemimpinan situasional 

semakin baik (dengan asumsi variabel lain dianggap ceteris paribus), 

maka kinerja guru (Y) akan mengalami peningkatan. 

4.1.6.4. Koefisien Determinasi  

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS ver. 11.5 

(periksa lampiran 4 dalam model summary untuk R Square (R2)), untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12. 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 Model 
S

b

.814 a .663 .637 5,54523 1.766 
Mode
1 

R R 
Adjuste
R 

Std. Error 
the 

Durbin-
atson 

Predictors: (Constant), Kepemimpinan situasional (X2), Motivasi Kerja 
(X1) 

a. 

Dependent Variable: Kinerja   (Y)b. 
 

           Sumber : Data primer yang diolah, 2007 

Berdasarkan tabel 4.12, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,663. 

Hal ini berarti bahwa 66,3% kinerja guru (Y) dapat dijelaskan oleh variabel 

motivasi kerja (X1), dan  kepemimpinan situasional (X2), sedangkan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

4.1.6.5. Uji t (Uji hipotesis secara parsial) 

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

signifikan antara variabel bebas (motivasi kerja (X1), dan  kepemimpinan 

situasional (X2) terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y)) secara parsial. 

Dengan perhitungan menggunakan program SPSS Ver. 11.5 diperoleh 

hasil sebagai berikut : (lampiran 4 pada perhitungan coefficients untuk uji t) 

a. Variabel Motivasi Kerja (X1) 

Perumusan Hipotesis : 

Ho : β1 = 0, Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan kinerja guru  

Ha : β1 > 0, Ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

kerja dengan kinerja guru  
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Hasil perhitungan menggunakan bantuan komputer SPSS ver. 11.5 

for windows diperoleh nilai t hitung sebesar 4,377 dengan signifikansi t 

sebesar 0,017. Dengan menggunakan n sebanyak 97, diperoleh nilai df 

(degree of freedom) sebanyak 95, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,661, yang mana nilai t hitung sebesar 4,377 > 1,661. Sedangkan jika 

dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,017 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh 

positif yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja guru“ 

terbukti kebenarannya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengujian hipotesis tersebut, 

dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 4.5 Uji t Variabel Motivasi Kerja 
 

b. Variabel  Kepemimpinan Situasional (X2) 

Perumusan Hipotesis : 

Ho : β2 = 0, Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja guru  

 

Daerah Ho 
diterima  

Daerah Ho 
ditolak 

1,661 4,377 
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Ha : β2 > 0, Ada pengaruh positif dan signifikan antara gaya 

kepemimpinan dengan kinerja guru  

Hasil perhitungan menggunakan bantuan komputer SPSS ver. 11.5 

for windows diperoleh nilai t hitung sebesar 3,246 dengan signifikansi t 

sebesar 0,022 Dengan menggunakan n sebanyak 97, diperoleh nilai df 

(degree of freedom) sebanyak 95, maka nilai t tabel diperoleh sebesar 

1,670, yang mana nilai t hitung sebesar 3,246 > 1,661. Sedangkan jika 

dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,022 dimana nilai 

ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “ada pengaruh 

positif yang signifikan antara  kepemimpinan situasional terhadap 

kinerja guru“ terbukti kebenarannya. 

Untuk lebih jelasnya mengenai pengujian hipotesis tersebut, dapat 

dilihat pada gambar 4.6. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 4.6 Uji t Variabel  Kepemimpinan Situasional 

 
 
 
 

 

Daerah Ho 
diterima  

Daerah Ho 
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c. Uji F (Uji Hipotesis Secara Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji keberartian semua variabel bebas 

(motivasi kerja (X1) dan gaya kepemimpinan (X2)) secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat (kinerja guru (Y)). 

Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

Ho : β1, β2 = 0, Tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara 

motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja guru  

Ha : β1, β2 > 0, Ada pengaruh positif yang signifikan antara motivasi 

kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru  

Dari hasil perhitungan SPSS ver. 11.5 for windows diperoleh 

nilai Fhitung sebesar 7,484, dengan menggunakan df (degree of freedom) 

yaitu n-k-1 = 97-2-1 = 94, diperoleh Ftabel sebesar 3,09. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai Fhitung  7,484 > Fhitung 3,09, sedangkan hasil 

signifikansi diperoleh nilai sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan “ada pengaruh positif yang signifikan antara motivasi 

kerja dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru“ dapat diterima. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.7. 

 

 

 

 

 

 

0 3,09 7,484 

Daerah Ho 
Diterima  

Daerah Ho 
Ditolak 



126 
 

 
 
 

Gambar 4.7  Uji F (uji hipotesis secara simultan) 

 

4.1.7. Pembahasan  

4.1.7.1. Kinerja Guru 

Hasil penghitungan mean responden pada sampel di Kecamatan 

Pemalang diperoleh skor 124,309. Karena kriteria baik pada rentang skor 

107 – 138 maka dapat diartikan bahwa kinerja guru SMP Negeri di 

Kecamatan Pemalang yang diukur berdasarkan beberapa aspek, memiliki 

kinerja berkriteria baik, dan ini mengindikasikan kemampuan guru baik 

menyangkut membuat rencana pelajaran, melaksanakan rencana 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi, hubungan antar pribadi,meningkat 

atau berkembang. Kondisi tersebut menandakan bahwa sebagian besar guru 

dapat menerima kinerja guru yang ada di SMP Negeri. 

Walaupun berdasarkan hasil analisis data, kinerja guru telah mencapai 

hasil yang baik, namun upaya-upaya dalam mengoptimalkan kinerja guru 

tetap masih diperlukan, baik melalui program pemerintah daerah atau pun 

pusat. 

4.1.7.2. Motivasi Kerja 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk variabel motivasi kerja (X1) sebesar 0,833, dengan nilai 

konstanta sebesar 116,264, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,748. 

Sehingga persamaan regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X1 
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Y = 116,264 + 0,833X1 

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja 

(X1) secara linier mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja guru (Y) 

sebesar 0,833, yang artinya semakin baik motivasi kerja (X1), maka kinerja 

guru (Y) akan mengalami kenaikan. Sedangkan jika dilihat dari hasil 

koefisien determinasi sebesar 0,748 menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) 

dipengaruhi oleh motivasi kerja (X1) sebesar 74,8%. 

Hasil penghitungan mean responden pada sampel di kecamatan 

Pemalang diperoleh skor 102,969. Karena kriteria baik pada rentang skor 84 

– 109 maka dapat diartikan bahwa motivasi kerja guru oleh kepala sekolah, 

menurut persepsi para responden di SMP Negeri di Kecamatan Pemalang 

yang diukur berdasarkan beberapa aspek memiliki kriteria baik, dan ini 

mengindikasikan motivasi kerja guru meningkat.   

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mengenai motivasi 

kerja, dimana sebagian besar guru SMP Negeri di Kecamatan Pemalang 

menyatakan sering. Kondisi tersebut memberikan indikasi bahwa sebagian 

besar guru dapat menerima motivasi kerja yang ada di SMP Negeri. 

4.1.7.3. Kepemimpinan Situasional 

Hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien 

regresi untuk variabel gaya kepemimpinan (X2) sebesar 0,797, dengan nilai 

konstanta sebesar 110,869, dan nilai koefisien determinasi sebesar 0,584. 

Sehingga persamaan regresi sederhana dapat dituliskan sebagai berikut : 

Y = a + b1 X2 
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Y = 110,869 + 0,797X2 

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan 

situasional (X2) secara linier mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

guru (Y) sebesar 0,797, yang artinya semakin baik  kepemimpinan 

situasional (X2), maka kinerja guru (Y) akan mengalami kenaikan. 

Sedangkan jika dilihat dari hasil koefisien determinasi sebesar 0,584 

menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) dipengaruhi oleh kepemimpinan 

situasional (X2) sebesar 58,4%. 

 

Hasil penghitungan responden pada sampel di Kecamatan Pemalang 

diperoleh skor 119,587. Karena kriteria baik pada rentang skor 104 – 135 

maka dapat diartikan bahwa kepemimpinan situasional, menurut persepsi 

para responden di SMP Negeri di Kecamatan Pemalang yang diukur 

berdasarkan beberapa aspek memiliki kriteria baik, dan ini mengindikasikan 

kepemimpinan situasional telah berlangsung baik.  

Sedangkan tanggapan responden terhadap instrumen kepemimpinan 

situasional menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sering. 

Kondisi tersebut juga memberikan indikasi bahwa sebagian besar guru dapat 

menerima kepemimpinan situasional yang ada di SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang. 

Hasil perhitungan regresi adalah sebagai berikut :  

 Y  = 106,780 + 0,547 X1 + 0,276 X2 

    Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan bahwa : 
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a. Nilai koefisien X1 (motivasi kerja) sebesar 0,547 (dengan tanda positif), 

menunjukkan bahwa jika motivasi kerja semakin baik (dengan asumsi 

variabel lain dianggap ceteris paribus), maka kinerja guru (Y) akan 

mengalami kenaikan. 

b. Nilai koefisien X2 ( kepemimpinan situasional) sebesar 0,276 (dengan 

tanda positif), menunjukkan bahwa jika  kepemimpinan situasional 

semakin baik (dengan asumsi variabel lain dianggap ceteris paribus), 

maka kinerja guru (Y) akan mengalami peningkatan. 

Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa motivasi kerja (X1) dan  

kepemimpinan situasional (X2) mempunyai pengaruh positif terhadap 

kinerja guru (Y). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa semakin baik 

motivasi kerja dan kepemimpinan situasional, maka kinerja guru akan 

semakin meningkat. Begitu pula sebaliknya semakin buruk motivasi kerja 

dan kepemimpinan situasional, maka kinerja guru juga akan semakin buruk.  

 4.1.8. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini telah diupayakan seoptimal mungkin 

agar diperoleh sesuai harapan yang diinginkan. Namun dalam pelaksanaan 

terdapat beberapa keterbatasan yang menyangkut penelitian ini, antara lain : 

1. Dalam hal ruang lingkup penelitian, penelitian ini hanya meneliti masalah 

pengaruh kinerja guru, motivasi kerja guru dan pengaruh kepemimpinan 

situasional kepala sekolah. Walaupun menunjukan hasil yang baik, namun 

tidak berarti bahwa kinerja guru hanya dipengaruhi oleh faktor motivasi 

kerja guru dan kepemimpinan situasional kepala sekolah. Namun masih 
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ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru, di antaranya faktor 

internal dan external guru. 

2. Responden dalam memberikan jawaban berdasarkan beberapa alternatif 

yang telah disediakan, hal ini dapat berdampak responden lebih memberi 

toleransi terhadap hal-hal yang mungkin bisa berdampak kurang baik 

terhadap sekolah satuan kerjanya. Dengan demikian responden bersikap 

permisif terhadap gejala yang kurang sesuai. 

3. Sampel dalam penelitian ini hanyalah guru berstatus pegawai negeri sipil. 

Padahal pengambilan sampel seperti tersebut di atas memiliki kelemahan, 

sebab tanpa mempertimbangkan faktor lainnya seperti, pendidikan, 

pengalaman sebagai guru, usia dan pelatihan keprofesionalan guru yang 

pernah diikuti. 

4. Instrumen kuesioner ini berupa kuesioner tertutup, sehingga responden 

dalam memberikan pendapat terbatas bukan oleh apa yang 

dikehendakinya. Padahal bila diberikan jawaban secara terbuka, 

kemungkinan responden akan mengungkapkan fakta-fakta secara rinci 

berdasar apa yang diketahui dan alami. 
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BAB  V 

PENUTUP  

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana, menunjukkan bahwa 

variabel motivasi kerja (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

guru (Y), dengan kontribusi yang diberikan sebesar 74,8%. Pengaruh positif 

tersebut menunjukkan bahwa semakin baik motivasi kerja (X1), maka kinerja 

guru (Y) juga semakin baik.  

Pengujian regresi sederhana antara gaya kepemimpinan (X2) mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja guru (Y), dengan kontribusi yang diberikan 

sebesar 58,4%. Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin baik  

kepemimpinan situasional (X2), maka kinerja guru (Y) juga semakin baik.     

Hasil pengujian hipotesis antara motivasi kerja (X1) terhadap kinerja 

guru (Y) secara parsial (dengan uji t) menunjukkan bahwa motivasi kerja (X1) 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru (Y), dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,017 < 0,05, yang mana kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 

menyatakan “terdapat pengaruh positif yang signifkan antara motivasi kerja 

dengan kinerja guru” terbukti kebenarannya.  

Hasil pengujian hipotesis antara  kepemimpinan situasional (X2) 

terhadap kinerja guru (Y) secara parsial (dengan uji t) menunjukkan bahwa  

kepemimpinan situasional (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
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kinerja guru (Y), dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022 < 0,05, yang mana 

kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga 

hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh positif yang signifkan antara 

kepemimpinan situasional dengan kinerja guru” terbukti kebenarannya. 

Sedangkan secara simultan (pengujian dengan uji F) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja (X1) dan  kepemimpinan 

situasional (X2) secara bersama-sama terhadap kinerja guru (Y), dimana nilai 

signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05 (α=5%) menunjukkan Ho ditolak 

dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan “terdapat pengaruh positif 

yang sinifikan antara motivasi kerja dan  kepemimpinan situasional kerja dengan 

kinerja guru dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri di Kecamatan 

Pemalang”, terbukti kebenarannya.  

Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa kinerja guru 

dapat dijelaskan oleh variabel motivasi kerja (X1), dan  kepemimpinan 

situasional (X2) sebesar 66,3%. Sedangkan selebihnya yaitu 33,7% kinerja 

guru (Y) dapat dijelaskan oleh variabel selain yang tidak diteliti. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat diajukan saran sebagai 

berikut: 

a. Motivasi kerja  

Motivasi kerja mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kinerja 
guru. Dari hasil tanggapan responden mengenai atribut motivasi kerja ternyata 
masih ditemukan tanggapan tidak pernah. Kondisi tersebut memberikan indikasi 
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bahwa masih ada sebagian guru yang kurang puas dengan motivasi kerja yang ada 
di SMP. Untuk mengatasi kondisi tersebut, yang perlu dilakukan adalah 
memberikan motivasi yang rutin kepada para guru SMP, misalnya dengan cara 
memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan karier di sekolah, 
memberikan kepercayaan penuh untuk mendapatkan tanggungjawab, adanya 
pengakuan atas prestasi yang dicapai guru.  

 b.  Kepemimpinan situasional 

Kepemimpinan situasional di sini juga dapat mempengaruhi 

kinerja guru. Hasil tanggapan responden terhadap atribut kepemimpinan 

menunjukkan ternyata masih ditemukan tanggapan tidak pernah. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa masih ada guru yang kurang puas dengan  

kepemimpinan yang ada di SMP. Untuk mengatasi kondisi tersebut, yang 

bisa dilakukan pemimpin/kepala sekolah harus mampu mengarahkan 

tugas-tugas guru, memberi dukungan, maupun menyusun keputusan yang 

mampu menunjang karier guru.  
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Lampiran Uji Validitas dan Reliabelitas 
Variabel Motivasi Kerja (X1)  
 
 

Case Processing Summary 
 

  N % 
Cases Valid 30 100,0

Exclud
ed(a) 0 ,0

Total 30 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach'
s Alpha 

N of 
Items 

,914 43
 
 

Item-Total Statistics 
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

soal1 138,37 146,516 ,535 ,911 
soal2 138,20 147,476 ,647 ,910 
soal3 138,43 144,599 ,622 ,909 
soal4 138,10 150,231 ,510 ,911 
soal5 138,87 148,878 ,312 ,914 
soal6 138,27 146,547 ,599 ,910 
soal7 138,37 145,413 ,697 ,909 
soal8 138,23 143,633 ,780 ,908 
soal9 138,73 154,616 ,126 ,915 
soal10 138,20 150,855 ,399 ,912 
soal11 139,40 161,076 -,229 ,922 
soal12 138,30 148,700 ,514 ,911 
soal13 138,07 149,720 ,489 ,911 
soal14 138,03 150,654 ,489 ,911 
soal15 139,07 155,720 ,044 ,916 
soal16 138,20 149,683 ,436 ,912 
soal17 138,07 150,754 ,472 ,912 
soal18 138,03 150,102 ,536 ,911 
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soal19 138,10 149,541 ,498 ,911 
soal20 138,07 151,513 ,409 ,912 
soal21 138,03 150,378 ,513 ,911 
soal22 138,20 150,717 ,409 ,912 
soal23 137,97 149,137 ,563 ,911 
soal24 138,13 150,947 ,392 ,912 
soal25 139,20 155,614 ,035 ,917 
soal26 138,17 148,626 ,505 ,911 
soal27 138,00 150,069 ,552 ,911 
soal28 138,03 149,206 ,613 ,910 
soal29 139,10 153,886 ,145 ,915 
soal30 138,17 151,385 ,411 ,912 
soal31 138,53 141,913 ,772 ,907 
soal32 139,10 156,783 -,027 ,917 
soal33 138,23 147,840 ,562 ,910 
soal34 139,37 154,723 ,080 ,917 
soal35 138,27 146,409 ,664 ,909 
soal36 138,47 142,533 ,752 ,907 
soal37 138,23 146,323 ,665 ,909 
soal38 138,27 150,823 ,408 ,912 
soal39 138,17 148,626 ,505 ,911 
soal40 138,00 150,069 ,552 ,911 
soal41 138,03 149,206 ,613 ,910 
soal42 139,10 154,990 ,070 ,917 
soal43 138,13 148,464 ,574 ,910 

 
 
Variabel Kepemimpinan (X2) 

 
Case Processing Summary 

 
  N % 
Cases Valid 30 100,0
  Exclude

d(a) 0 ,0

  Total 30 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,939 54
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Item-Total Statistics 
 

  

Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

soal1 173,27 264,892 ,638 ,937 
soal2 173,10 267,128 ,726 ,937 
soal3 173,63 277,275 ,175 ,940 
soal4 173,10 267,541 ,703 ,937 
soal5 173,33 263,195 ,686 ,937 
soal6 173,17 266,075 ,658 ,937 
soal7 174,30 284,355 -,140 ,943 
soal8 173,13 262,671 ,813 ,936 
soal9 173,17 266,075 ,658 ,937 
soal10 173,10 273,472 ,382 ,939 
soal11 173,17 267,799 ,631 ,937 
soal12 173,20 268,441 ,605 ,937 
soal13 172,97 273,068 ,410 ,939 
soal14 172,93 273,995 ,418 ,939 
soal15 173,97 279,826 ,038 ,941 
soal16 173,17 271,316 ,385 ,939 
soal17 172,97 273,757 ,425 ,939 
soal18 172,93 272,892 ,487 ,938 
soal19 173,00 272,759 ,422 ,939 
soal20 174,10 279,128 ,055 ,941 
soal21 172,93 273,375 ,456 ,938 
soal22 173,13 269,637 ,592 ,938 
soal23 172,87 270,740 ,567 ,938 
soal24 174,17 280,006 ,016 ,942 
soal25 172,90 273,817 ,381 ,939 
soal26 174,00 276,828 ,165 ,940 
soal27 172,90 273,197 ,479 ,938 
soal28 172,93 271,168 ,595 ,938 
soal29 172,93 273,857 ,426 ,939 
soal30 173,07 274,202 ,389 ,939 
soal31 173,43 259,978 ,816 ,936 
soal32 173,30 261,872 ,777 ,936 
soal33 174,00 281,034 -,021 ,941 
soal34 173,37 261,689 ,761 ,936 
soal35 173,17 266,144 ,714 ,937 
soal36 173,37 260,792 ,799 ,936 
soal37 173,13 266,051 ,713 ,937 
soal38 173,17 273,178 ,404 ,939 
soal39 174,27 276,754 ,148 ,941 
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soal40 172,90 273,197 ,479 ,938 
soal41 172,93 271,168 ,595 ,938 
soal42 172,90 273,334 ,470 ,938 
soal43 174,00 277,655 ,117 ,941 
soal44 173,27 264,892 ,638 ,937 
soal45 173,10 267,128 ,726 ,937 
soal46 173,33 263,195 ,686 ,937 
soal47 173,13 273,154 ,401 ,939 
soal48 173,27 264,892 ,638 ,937 
soal49 173,93 276,892 ,151 ,940 
soal50 173,33 263,195 ,686 ,937 
soal51 173,00 272,621 ,489 ,938 
soal52 173,97 278,033 ,112 ,941 
soal53 173,17 273,178 ,404 ,939 
soal54 173,07 272,064 ,412 ,939 

 
 
 

Variabel Kinerja Guru (Y) 
 
 

 
Case Processing Summary 

 
  N % 
Cases Valid 30 100,0

Exclud
ed(a) 0 ,0

Total 30 100,0
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
 

 
Reliability Statistics 

 
Cronbach'

s Alpha 
N of 

Items 
,944 50

 
 

 
 

Item-Total Statistics 
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Scale Mean 
if Item 

Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlatio

n 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
soal1 163,87 238,878 ,539 ,942 
soal2 163,63 239,206 ,726 ,941 
soal3 163,87 235,706 ,676 ,941 
soal4 163,53 244,189 ,503 ,943 
soal5 163,70 237,459 ,695 ,941 
soal6 163,70 237,459 ,695 ,941 
soal7 163,80 236,786 ,756 ,941 
soal8 163,67 234,299 ,847 ,940 
soal9 164,17 250,144 ,102 ,945 
soal10 163,63 244,447 ,425 ,943 
soal11 163,57 245,013 ,393 ,943 
soal12 163,73 240,478 ,604 ,942 
soal13 163,50 243,845 ,467 ,943 
soal14 164,83 258,626 -,251 ,949 
soal15 163,60 242,938 ,510 ,943 
soal16 163,63 243,068 ,454 ,943 
soal17 163,50 245,017 ,455 ,943 
soal18 163,47 244,326 ,509 ,943 
soal19 163,53 243,154 ,502 ,943 
soal20 163,50 246,190 ,379 ,943 
soal21 163,47 245,016 ,464 ,943 
soal22 163,63 244,033 ,449 ,943 
soal23 163,40 242,662 ,565 ,942 
soal24 163,57 244,323 ,432 ,943 
soal25 163,57 243,633 ,471 ,943 
soal26 163,60 243,007 ,457 ,943 
soal27 164,63 252,792 -,041 ,947 
soal28 163,47 243,016 ,596 ,942 
soal29 163,67 243,609 ,541 ,943 
soal30 163,60 244,800 ,459 ,943 
soal31 163,97 233,137 ,786 ,941 
soal32 163,67 238,713 ,686 ,942 
soal33 164,53 250,809 ,051 ,946 
soal34 163,73 239,237 ,613 ,942 
soal35 163,70 237,597 ,751 ,941 
soal36 163,90 234,300 ,751 ,941 
soal37 163,67 237,264 ,763 ,941 
soal38 163,70 244,355 ,437 ,943 
soal39 164,37 249,206 ,153 ,945 
soal40 163,43 244,668 ,498 ,943 
soal41 163,47 243,016 ,596 ,942 
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soal42 164,43 249,702 ,120 ,945 
soal43 163,60 243,007 ,457 ,943 
soal44 163,70 243,941 ,461 ,943 
soal45 163,60 244,800 ,459 ,943 
soal46 163,97 233,137 ,786 ,941 
soal47 163,60 238,386 ,773 ,941 
soal48 164,47 252,947 -,048 ,946 
soal49 163,70 239,045 ,673 ,942 
soal50 163,67 237,264 ,763 ,941 
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Pengantar Pengisian Kuesioner 

 
 
Hal     :  Kuesioner Penelitian                                         Pemalang,    Juni  2007    

              Ilmiah Tesis 

 

Kepada Yth : 

Bapak/ Ibu Guru 

Di Pemalang 

 

Dengan hormat, 

              Dalam rangka penyelesaian tugas akhir pada program studi Manajemen 

Pendidikan Pascasarjana di Universitas Negeri Semarang (UNNES),bersama ini 

perkenankanlah saya menyampaikan kuesioner penelitian kepada Bapak/ Ibu 

untuk diisi sesuai persepsinya. 

 Kuesioner penelitian ini dimaksudkan untuk tujuan ilmiah dalam rangka 

penulisan tesis yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru SMP Negeri di 

Kecamatan Pemalang” Untuk itu dimohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk 

menjawab kuesioner tersebut. 

 Semua jawaban Bapak/Ibu akan terjaga kerahasiaannya dan tidak ada 

tampilan hasil penelitian secara individu dalam tesis ini. 

 Demikian atas segala perhatian,bantuan dan dukungannya, saya 

sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan balasan setimpal atas budi baik Bapak/Ibu. 

 Amin                                                                    

             

                                                                                            Hormat Saya 

                                                                                             Peneliti 
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                                                                                             Suparno 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1.   Nama Sekolah          :  SMP Negeri…… Pemalang 

2.   Nama Responden    :   ……………………………………(boleh tidak diisi) 

3.   Jenis Kelamin          :   (1) Laki-laki           (2) Perempuan 

4.   Umur :   (1) 20- 30 tahun      (2) 31- 40 tahun 

                              (3) 41-50 tahun       (4)  50 tahun ke atas 

5   Pendidikan Terakhir :   (1) D2       (2) D3     (3) S1     (4) S2 

6.  Masa Kerja  :   (1) Di bawah  10 tahun 

     (2) 10- 20 tahun 

     (3) 20- 30 tahun 

(4) Di atas 30 tahun 

 

PETUNJUK PENGISIAN 
Pernyataan di bawah ini menggambarkan tentang Variabel Kinerja Guru ( variabel 

Y), Variabel Motivasi Kerja Guru (variabel X1),dan Variabel Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (variabel X2), mohon Bapak/ Ibu  berkenan memberi jawaban 

dengan membubuhkan tanda silang (X) pada  jawaban yang dinilai paling sesuai 

dan objektif dengan persepsi Bapak/Ibu. 

 

Alternatif Pilihan Jawaban : 

(1) Sangat Setuju (SS) 

(2) Setuju  (S) 
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(3) Kurang Setuju (KS) 

(4) Tidak Setuju (TS). 
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DAFTAR PERTANYAAN  
 
A. MOTIVASI KERJA (X1) 
 

No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

1. Sebagai seorang guru, saya mempunyai kewajiban 
untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik  

    

2. Saya selalu berusaha untuk memanfaatkan waktu yang 
ada dengan sebaik-baiknya  

    

3. Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
waktu yang telah ditetapkan  

    

4. Sebagai seorang guru, saya dituntut untuk memiliki 
kemampuan untuk memecahkan masalah dengan baik  

    

5 Saya selalu menyelesaikan masalah pekerjaan dengan 
menggunakan akal sehat 

    

6. Saya dapat membedakan antara masalah yang 
membutuhkan penyelesaikan dengan segera dan 
masalah yang dapat ditunda penyelesaiannya 

    

7. Saya dapat membedakan antara masalah pribadi dan 
masalah pekerjaan  

    

8. Dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan, 
selain dari pendidikan formal juga dapat dicapai dari 
pendidikan non formal (misalnya kursus, pelatihan, dll)

    

9. Pengetahuan dan keterampilan yang baik, dapat 
mempengaruhi kualitas kerja seorang guru 

    

10. Sekolah di tempat saya bekerja, selalu memberikan 
kesempatan untuk meningkatkan karier guru 

    

11. Karier yang selama ini saya peroleh tidak terlepas dari 
masa kerja yang telah saya jalani di SMP Negeri ini 

    

12. Kepala sekolah di SMP Negeri tempat saya bekerja 
selalu memperhatikan karier guru yang ada 

    

13. Saya selalu diberikan tanggungjawab penuh dari 
kepala sekolah untuk bertanggungjawab terhadap 
pekerjaan yang saya kerjakan  

    

14. Saya selalu bertanggungjawab atas apa yang saya 
kerjakan di sekolah tempat saya bekerja  

    

15. Saya mempunyai tanggungjawab penuh untuk 
menyampaikan materi pelajaran kepada anak didik 
saya  

    

16. Di SMP Negeri ini saya mendapatkan kesempatan 
untuk mengembangkan bakat, kemampuan dan 
kreativitas 
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No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

17. Bakat, kemamupan dan kreativitas yang saya miliki, 
mempengaruhi saya dalam menyampaikan materi 
kepada anak didik saya 

    

18. Bakat, kemampuan dan kreativitas yang saya miliki, 
sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang jalani selama ini

    

19. Di samping melalui pendidikan formal, bakat, 
kemampuan dan kreativitas yang saya miliki juga 
diperoleh dari pengalaman bekerja di SMP Negeri 
tempat saya bekerja 

    

20. Saya bangga dengan pekerjaan menjadi guru seperti 
yang saya geluti selama ini 

    

21. Saya selalu bersyukur dengan pekerjaan yang saya 
jalani selama ini.  

    

22. Pekerjaan yang saya jalani sekarang ini selalu saya 
laksanakan dengan rasa senang dan rasa cinta 

    

23. Pekerjaan apa saja yang saya kerjakan apabila didasari 
dengan rasa senang pasti akan memberikan hasil yang 
lebih baik 

    

24. Pekerjaan yang sesuai dengan keinginan akan 
memberikan hasil yang sesuai dengan harapan saya  

    

25. Sebagai seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 
ini, saya selalu mendapatkan perhatian dari kepala 
sekolah 

    

26. Saya membutuhkan pengakuan dari sekolah, karena 
saya mersa bagian dari sekolah tempat saya bekerja  

    

27. Pengakuan atas prestasi yang saya peroleh dapat 
memotivasi tersendiri bagi saya  

    

28. Pengakuan prestasi yang diperoleh guru, merupakan 
wujud dari perhatian sekolah kepada guru  

    

29. Gaji yang saya terima selama bekerja di sekolah ini 
dapat memenuhi kebutuhan saya sehari-hari   

    

30. Saya merasa bahwa gaji yang saya terima selama ini 
sudah sesuai dengan standar UMR 

    

31. Banyak sedikitnya gaji yang saya terima dapat 
memotivasi saya untuk bekerja lebih giat  

    

32. Gaji yang saya terima dapat mempengaruhi pola hidup 
saya sehari-hari  

    

33. Sebagai seorang guru, daya selalu bekerja dengan 
profesional  

    

34. Jumlah gaji yang saya terima, dapat mempengaruhi 
saya untuk bekerja lebih baik atau tidak 
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B. KEPEMIMPINAN SITUASIONAL (X2) 
 

No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

1. Kepala sekolah di tempat saya bekerja selalu 
mengarahkan tugas-tugas kepada saya  

    

2. Saya merasa senang apabila kepala sekolah 
memberitahu tugas-tugas yang harus saya kerjakan  

    

3. Kepala sekolah selalu menjelaskan program yang telah 
direncanakan  

    

4. Kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai 
program yang harus dicapai terlebih dahulu  

    

5. Kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai 
rencana kerja yang ada di sekolah  

    

6. Dalam mencapai tujuan, kepala sekolah mengharuskan 
tujuan dan jadwal yang telah ditetapkan tujuan dan 
jadwal yang telah ditetapkan tidak boleh menyimpang  

    

7. Dalam melaksanakan program sekolah, kepala sekolah 
membentuk tim 

    

8. Setiap periode tertentu kepala sekolah tidak pernah 
memberikan masukan tentang kesulitan saya dalam 
menjalankan tugas  

    

9. Setiap program atau kegiatan dimana saya terlibat 
didalamnya kepala sekolah menjalankan program 
tersebut.  

    

10. Rapat dinas diadakan oleh kepala sekolah jika ada 
program baru dari kantor dinas pendidikan  

    

11. Sering mengadakan brefieng/rapat untuk mengadakan 
pengarahan dalam pelaksanaan tugas  

    

12. Kepala sekolah menetapkan batas waktu kepada guru 
dalam menyelesaikan pekerjaan  

    

13. Kepala ekolah memberi penjelasan kepada guru 
mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru 

    

14. Kepala sekolah seringkali memberitahu guru mengenai 
pentingnya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

    

15. Dalam melaksanakan program sekolah, kepala sekolah 
kurang memperhatikan kesulitan tim 

    

16. Perhatian kepala sekolah sangat tinggi terhadap tugas 
yang diberikan kepada saya  

    

17. Pengadaan pelatihan secara rutin dapat meningkatkan 
kemampuan guru dalam menyampaikan materi kepada 
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No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

siswa  
18. Dalam mengambil keputusan, kepala sekolah minta 

masukan dari guru-guru 
    

19. Dalam menjelaskan jadwal penyelesaian suatu 
program, kepala sekolah melakukan pada rapat dinas 

    

20. Kepala sekolah memberikan gambaran/pandangan 
strategi yang akan dilakukan sekolah kepada guru  

    

21. Kepala sekolah mengawasi dengan ketat pada tugas 
yang diberikan pada saya  

    

22. Kepala sekolah memberikan arahan/penjelasan kepada 
guru mengenai pentingnya menjaga kedisiplinan dalam 
mengajar  

    

23. Kepala sekolah memberi penjelasan kepada guru untuk 
meningkatkan kualitas dalam menyampaikan materi 
kepada siswa  

    

24. Kepala sekolah selalu memberikan dorongan, 
semangat dan motivasi kepada saya 

    

25. Kepala sekolah memberi petunjuk secara teknis kepada 
saya dalam menyelesaikan pekerjaan  

    

26. Kepala sekolah mau mendengar dan menerima 
masukan dari guru  

    

27. Kepala sekolah menanyakan kebutuhan-kebutuhan 
yang saya perlukan dalam menyelesaikan tugas  

    

28. Kepala sekolah menanyakan tentang kesehatan saya      
29. Pemberian tugas hanya pada orang-orang yang telah 

diketahui kemampuannya dalam melaksanakan tugas 
    

30. Kepala sekolah memaklumi jika tugas yang saya 
kerjakan tidak selesai pada waktunya  

    

31. Kepala sekolah memberi tugas yang sesuai dengan 
kemampuan saya  

    

32. Kepala sekolah memberikan sanjungan kepada guru, 
ketika guru mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik  

    

33. Jika dalam rapat sekolah tidak terjadi kesepakatan 
maka kepala sekolah akan minta pendapat dari yang 
lebih tinggi atau atasannya  

    

34. Pada saat saya tidak jelas tentang tujuan program yang 
dilaksanakan, kepala sekolah tidak memberi penjelasan 
lagi 

    

35. Guru tidak dimintai tanggapan tentang keputusan yang 
telah ada  
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No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

36. Guru-guru diberi mandat untuk mengambil keputusan      
37. Kepala sekolah hal yang penting adalah tugas selesai      
38. Kepala sekolah tidak menanyakan tentang tugas yang 

saya lakukan  
    

39. Pengarahan hanya ditujukan jika ada kerja yang belum 
selesai  

    

40. Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru 
yang mempunyai kinerja baik  

    

41. Kepala sekolah seringkali mengingatkan guru untuk 
menjunjung tinggi kejujuran  

    

42. Kepala ekolah menerapkan kedisiplinan dan 
menjunjung tinggi harkat dan martabat guru 

    

 
 
 
C. KINERJA GURU (Y) 
 

No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

1. Sebelum mengajar saya menyiapkan rencana 
pembelajaran  

    

2. Rencana pembelajaran saya susun berdasarkan analisis 
kemampuan awal siswa  

    

3. Saya aktif mengikuti seminar-seminar pembelajaran 
untuk saya terapkan dalam inovasi pembelajaran di 
kelas  

    

4. Setiap menjelaskan materi pelajaran, saya dalami benar 
konsep materi tersebut agar tidak salah 

    

5. Saya membaca berbagai buku sebagai referensi untuk 
pendalaman materi  

    

6. Dalam melaksanakan tugas, saya mempersiapkan diri 
dengan sebaik-baiknya  

    

7. Dalam melaksanakan tugas, saya percaya dan mantap  
terhadap kemampuan sendiri 

    

8. Saya selalu mencari bahan materi untuk latihan anak 
didik saya 

    

9. Bahan materi yang saya gunakan untuk latihan anak 
didik saya, biasanya saya peroleh dari bahan-bahan 
ujian yang telah lalu 

    

10. Sebelum saya menyampaikan materi kepada siswa     
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No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

saya, saya selalu menanyakan apakah mereka siap 
untuk menerima materi 

11. Apabila mengalami kesulitan, siswa didik saya selalu 
bertanya mengenai materi yang tidak mereka pahami 

    

12. Siswa selalu dapat menerima dan merespon materi 
yang telah saya sampaikan kepada mereka  

    

13. Dalam melaksanakan tugas, saya berusaha 
memperoleh hasil maksimal 

    

14. Dalam mengajar saya berusaha menggunakan media 
pembelajaran sesuai materi pembelajaran 

    

15. Jika tidak tersedia pembelajaran di sekolah, saya 
berusaha membuat sendiri  

    

16. Soal-soal yang diberikan untuk siswa, saya ambil dari 
bank soal yang sudah ada dan sudah pernah saya 
ajarkan  

    

17. Dalam melaksanakan tugas, saya menggunakan 
berbagai metode untuk menarik perhatian siswa  

    

18. Dalam melaksanakan tugas, saya menggunakan 
berbagai media atau alat peraga untuk menarik 
perhatian siswa  

    

19. Saya berusaha untuk membangun imajinasi siswa dan 
mendorong siswa agar mampu berimprovisasi dengan 
berbagai metode pengajaran  

    

20. Untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi yang 
saya sampaikan, saya selalu melakukan latihan ulangan 
secara berkala  

    

21. Setelah saya selesai menyampaikan materi, saya selalu 
bertanya kepada siswa mengenai materi yang telah 
saya sampaikan 

    

22. Untuk menilai wujud pemahaman siswa terhadap 
materi yang telah saya sampaikan, saya selalu 
membuka tanya jawab kepada siswa  

    

23. Dalam melaksanakan tugas, saya mentaati kode etik 
pendidikan  

    

24. Dalam melaksanakan tugas, saya mengikuti disiplin 
pegawai yang diatur oleh pemerintah dan menerapkan 
disiplin diri kepada peserta didik maupun kepada diri 
sendiri 

    

25. Saya mampu melaksanakan tugas tanpa pengawasan 
langsung dari atasan  

    

26. Saya berupaya menjaga tutur kata agar tidak membuat     
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No Pernyataan 
Jawaban Responden 

TS 
(1) 

KS 
(2) 

S 
(3) 

SS 
(4) 

pengaruh negatif terhadap peserta didik  
27. Tugas-tugas yang ada saya lakukan dengan seluruh 

curahan pikiran agar dapat mendapatkan hasil yang 
terbaik  

    

28. Saya berusaha menjaga nama baik saya, tegas tetapi 
tanpa membuat siswa merasa takut  

    

29. Dalam melaksanakan tugas, saya bertutur kata yang 
baik 

    

30. Dalam melaksanakan tugas, saya bertindak obyektif      
31. Saya bersedia menerima kritik demi perbaikan kualitas 

kerja  
    

32. Saya bersedia membantu memecahkan masalah siswa      
33. Dalam melaksanakan tugas, saya bersikap terbuka 

terhadap perubahan dan mau belajar terus menerus 
    

34. Saya aktif mengikuti kegiatan kemasyarakatan     
35. Pemberian kasus yang diselesaikan dengan diskusi 

antar kelompok dalam kelas, dapat meningkatkan 
gairah siswa dalam belajar  

    

36. Memberikan contoh-contoh yang unik dan lucu dapat 
menarik minat siswa untuk terus mengikuti materi 
yang saya sampaikan 

    

37. Saya menjalin hubungan kerjasama dengan komite 
sekolah  

    

38. Saya menjalin kerjasama dengan masyarakat      
39. Saya membina hubungan baik dengan sesama rekan 

kerja dan mitra pendidikan  
    

40. Saya aktif mengikuti kegiatan organisasi profesi PGRI     
41. Saya berupaya menerapkan kejujuran dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik  
    

42. Dalam menilai pekerjaan siswa saya lakukan secara 
obyektif  

    

43. Saya mau mendengar umpan balik yang berasal dari 
siswa dan mau menjawab pertanyaan dengan penuh 
pengertian  
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Lampiran 2 
 
Frequency Table (Tabel hasil jawaban responden) 

X1.1

33 34,0 34,0 34,0
51 52,6 52,6 86,6
13 13,4 13,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

35 36,1 36,1 36,1
51 52,6 52,6 88,7
11 11,3 11,3 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.3

33 34,0 34,0 34,0
41 42,3 42,3 76,3
23 23,7 23,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.4

34 35,1 35,1 35,1
43 44,3 44,3 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.5

7 7,2 7,2 7,2
31 32,0 32,0 39,2
39 40,2 40,2 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.6

33 34,0 34,0 34,0
47 48,5 48,5 82,5
17 17,5 17,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.7

35 36,1 36,1 36,1
46 47,4 47,4 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.8

29 29,9 29,9 29,9
49 50,5 50,5 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.9

40 41,2 41,2 41,2
36 37,1 37,1 78,4
21 21,6 21,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.10

36 37,1 37,1 37,1
43 44,3 44,3 81,4
18 18,6 18,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.11

3 3,1 3,1 3,1
33 34,0 34,0 37,1
42 43,3 43,3 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.12

29 29,9 29,9 29,9
52 53,6 53,6 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.13

30 30,9 30,9 30,9
52 53,6 53,6 84,5
15 15,5 15,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.14

44 45,4 45,4 45,4
40 41,2 41,2 86,6
13 13,4 13,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.15

33 34,0 34,0 34,0
45 46,4 46,4 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.16

33 34,0 34,0 34,0
50 51,5 51,5 85,6
14 14,4 14,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.17

5 5,2 5,2 5,2
21 21,6 21,6 26,8
41 42,3 42,3 69,1
30 30,9 30,9 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.18

34 35,1 35,1 35,1
48 49,5 49,5 84,5
15 15,5 15,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.19

28 28,9 28,9 28,9
58 59,8 59,8 88,7
11 11,3 11,3 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.20

7 7,2 7,2 7,2
32 33,0 33,0 40,2
43 44,3 44,3 84,5
15 15,5 15,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.21

30 30,9 30,9 30,9
51 52,6 52,6 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.22

36 37,1 37,1 37,1
47 48,5 48,5 85,6
14 14,4 14,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.23

40 41,2 41,2 41,2
37 38,1 38,1 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.24

33 34,0 34,0 34,0
43 44,3 44,3 78,4
21 21,6 21,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.25

33 34,0 34,0 34,0
48 49,5 49,5 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.26

32 33,0 33,0 33,0
55 56,7 56,7 89,7
10 10,3 10,3 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.27

27 27,8 27,8 27,8
51 52,6 52,6 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.28

31 32,0 32,0 32,0
49 50,5 50,5 82,5
17 17,5 17,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.29

31 32,0 32,0 32,0
50 51,5 51,5 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.30

30 30,9 30,9 30,9
53 54,6 54,6 85,6
14 14,4 14,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X1.31

37 38,1 38,1 38,1
44 45,4 45,4 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.32

8 8,2 8,2 8,2
23 23,7 23,7 32,0
47 48,5 48,5 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.33

31 32,0 32,0 32,0
50 51,5 51,5 83,5
16 16,5 16,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.34

29 29,9 29,9 29,9
48 49,5 49,5 79,4
19 19,6 19,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.1

20 20,6 20,6 20,6
49 50,5 50,5 71,1
28 28,9 28,9 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.2

16 16,5 16,5 16,5
54 55,7 55,7 72,2
27 27,8 27,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

17 17,5 17,5 17,5
56 57,7 57,7 75,3
24 24,7 24,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

16 16,5 16,5 16,5
56 57,7 57,7 74,2
23 23,7 23,7 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.5

10 10,3 10,3 10,3
61 62,9 62,9 73,2
26 26,8 26,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.6

3 3,1 3,1 3,1
28 28,9 28,9 32,0
46 47,4 47,4 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.7

16 16,5 16,5 16,5
56 57,7 57,7 74,2
24 24,7 24,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.8

18 18,6 18,6 18,6
57 58,8 58,8 77,3
22 22,7 22,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.9

24 24,7 24,7 24,7
53 54,6 54,6 79,4
18 18,6 18,6 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.10

11 11,3 11,3 11,3
18 18,6 18,6 29,9
49 50,5 50,5 80,4
19 19,6 19,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.11

13 13,4 13,4 13,4
57 58,8 58,8 72,2
26 26,8 26,8 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



161 
 

 
 
 

X2.12

11 11,3 11,3 11,3
62 63,9 63,9 75,3
24 24,7 24,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.13

15 15,5 15,5 15,5
54 55,7 55,7 71,1
27 27,8 27,8 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.14

4 4,1 4,1 4,1
27 27,8 27,8 32,0
43 44,3 44,3 76,3
23 23,7 23,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.15

17 17,5 17,5 17,5
57 58,8 58,8 76,3
23 23,7 23,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.16

20 20,6 20,6 20,6
52 53,6 53,6 74,2
24 24,7 24,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.17

15 15,5 15,5 15,5
50 51,5 51,5 67,0
31 32,0 32,0 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.18

21 21,6 21,6 21,6
54 55,7 55,7 77,3
21 21,6 21,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.19

19 19,6 19,6 19,6
58 59,8 59,8 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.20

10 10,3 10,3 10,3
62 63,9 63,9 74,2
25 25,8 25,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.21

17 17,5 17,5 17,5
58 59,8 59,8 77,3
22 22,7 22,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.22

16 16,5 16,5 16,5
55 56,7 56,7 73,2
26 26,8 26,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.23

27 27,8 27,8 27,8
53 54,6 54,6 82,5
17 17,5 17,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.24

27 27,8 27,8 27,8
41 42,3 42,3 70,1
28 28,9 28,9 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.25

29 29,9 29,9 29,9
48 49,5 49,5 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.26

29 29,9 29,9 29,9
51 52,6 52,6 82,5
17 17,5 17,5 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.27

5 5,2 5,2 5,2
25 25,8 25,8 30,9
40 41,2 41,2 72,2
27 27,8 27,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.28

18 18,6 18,6 18,6
58 59,8 59,8 78,4
19 19,6 19,6 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.29

18 18,6 18,6 18,6
57 58,8 58,8 77,3
22 22,7 22,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.30

15 15,5 15,5 15,5
59 60,8 60,8 76,3
21 21,6 21,6 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.31

20 20,6 20,6 20,6
54 55,7 55,7 76,3
23 23,7 23,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



165 
 

 
 
 

X2.32

7 7,2 7,2 7,2
20 20,6 20,6 27,8
42 43,3 43,3 71,1
28 28,9 28,9 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.33

28 28,9 28,9 28,9
51 52,6 52,6 81,4
17 17,5 17,5 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.34

3 3,1 3,1 3,1
52 53,6 53,6 56,7
32 33,0 33,0 89,7
10 10,3 10,3 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.35

23 23,7 23,7 23,7
49 50,5 50,5 74,2
24 24,7 24,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.36

22 22,7 22,7 22,7
52 53,6 53,6 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.37

21 21,6 21,6 21,6
55 56,7 56,7 78,4
21 21,6 21,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.38

17 17,5 17,5 17,5
52 53,6 53,6 71,1
26 26,8 26,8 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.39

30 30,9 30,9 30,9
45 46,4 46,4 77,3
20 20,6 20,6 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.40

25 25,8 25,8 25,8
61 62,9 62,9 88,7
11 11,3 11,3 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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X2.41

19 19,6 19,6 19,6
61 62,9 62,9 82,5
15 15,5 15,5 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.42

23 23,7 23,7 23,7
56 57,7 57,7 81,4
17 17,5 17,5 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y1

24 24,7 24,7 24,7
51 52,6 52,6 77,3
21 21,6 21,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y2

35 36,1 36,1 36,1
46 47,4 47,4 83,5
14 14,4 14,4 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y3

22 22,7 22,7 22,7
52 53,6 53,6 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y4

28 28,9 28,9 28,9
47 48,5 48,5 77,3
21 21,6 21,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y5

4 4,1 4,1 4,1
17 17,5 17,5 21,6
55 56,7 56,7 78,4
21 21,6 21,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y6

16 16,5 16,5 16,5
58 59,8 59,8 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



169 
 

 
 
 

Y7

22 22,7 22,7 22,7
50 51,5 51,5 74,2
24 24,7 24,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y8

20 20,6 20,6 20,6
58 59,8 59,8 80,4
18 18,6 18,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y9

33 34,0 34,0 34,0
47 48,5 48,5 82,5
16 16,5 16,5 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y10

21 21,6 21,6 21,6
48 49,5 49,5 71,1
26 26,8 26,8 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y11

28 28,9 28,9 28,9
51 52,6 52,6 81,4
17 17,5 17,5 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y12

28 28,9 28,9 28,9
55 56,7 56,7 85,6
14 14,4 14,4 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y13

22 22,7 22,7 22,7
47 48,5 48,5 71,1
28 28,9 28,9 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y14

25 25,8 25,8 25,8
54 55,7 55,7 81,4
15 15,5 15,5 96,9

3 3,1 3,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y15

22 22,7 22,7 22,7
51 52,6 52,6 75,3
23 23,7 23,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y16

19 19,6 19,6 19,6
52 53,6 53,6 73,2
24 24,7 24,7 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y17

1 1,0 1,0 1,0
16 16,5 16,5 17,5
60 61,9 61,9 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y18

23 23,7 23,7 23,7
51 52,6 52,6 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y19

21 21,6 21,6 21,6
53 54,6 54,6 76,3
19 19,6 19,6 95,9

4 4,1 4,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y20

21 21,6 21,6 21,6
48 49,5 49,5 71,1
27 27,8 27,8 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y21

31 32,0 32,0 32,0
46 47,4 47,4 79,4
17 17,5 17,5 96,9

3 3,1 3,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y22

25 25,8 25,8 25,8
48 49,5 49,5 75,3
24 24,7 24,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y23

23 23,7 23,7 23,7
54 55,7 55,7 79,4
18 18,6 18,6 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y24

23 23,7 23,7 23,7
49 50,5 50,5 74,2
25 25,8 25,8 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y25

16 16,5 16,5 16,5
63 64,9 64,9 81,4
18 18,6 18,6 100,0
97 100,0 100,0

Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y26

25 25,8 25,8 25,8
48 49,5 49,5 75,3
24 24,7 24,7 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y27

23 23,7 23,7 23,7
51 52,6 52,6 76,3
20 20,6 20,6 96,9

3 3,1 3,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y28

24 24,7 24,7 24,7
46 47,4 47,4 72,2
26 26,8 26,8 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y29

26 26,8 26,8 26,8
56 57,7 57,7 84,5
13 13,4 13,4 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y30

16 16,5 16,5 16,5
63 64,9 64,9 81,4
18 18,6 18,6 100,0
97 100,0 100,0

Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y31

27 27,8 27,8 27,8
47 48,5 48,5 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y32

24 24,7 24,7 24,7
49 50,5 50,5 75,3
23 23,7 23,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y33

23 23,7 23,7 23,7
48 49,5 49,5 73,2
25 25,8 25,8 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y34

23 23,7 23,7 23,7
61 62,9 62,9 86,6
12 12,4 12,4 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y35

29 29,9 29,9 29,9
45 46,4 46,4 76,3
22 22,7 22,7 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y36

22 22,7 22,7 22,7
50 51,5 51,5 74,2
23 23,7 23,7 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y37

29 29,9 29,9 29,9
47 48,5 48,5 78,4
20 20,6 20,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y38

15 15,5 15,5 15,5
62 63,9 63,9 79,4
20 20,6 20,6 100,0
97 100,0 100,0

Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y39

23 23,7 23,7 23,7
46 47,4 47,4 71,1
26 26,8 26,8 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Y40

27 27,8 27,8 27,8
50 51,5 51,5 79,4
19 19,6 19,6 99,0

1 1,0 1,0 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y41

21 21,6 21,6 21,6
51 52,6 52,6 74,2
23 23,7 23,7 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y42

26 26,8 26,8 26,8
53 54,6 54,6 81,4
18 18,6 18,6 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y43

29 29,9 29,9 29,9
43 44,3 44,3 74,2
23 23,7 23,7 97,9

2 2,1 2,1 100,0
97 100,0 100,0

Selalu
Sering
Kadang-kadang
Tidak pernah
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Lampiran 3-a 
 
 
Validitas dan Reliabilitas (Motivasi Kerja X1) 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          99.7629        19.9536        .3580           .1458 
X1.2          99.7216        20.7446        .3272           .1786 
X1.3          99.8660        19.8881        .2476           .1499 
X1.4          99.8247        20.6460        .3201           .1807 
X1.5         100.7113        21.9158        .3658           .2401 
X1.6          99.8041        21.4925        .3019           .2119 
X1.7          99.7732        19.5939        .3989           .1325 
X1.8          99.8660        21.5339        .3080           .2133 
X1.9          99.7732        20.6772        .4068           .1848 
X1.10         99.7835        20.5047        .2440           .1742 
X1.11        100.7629        19.7453        .4358           .1462 
X1.12         99.8351        20.2642        .4005           .3601 
X1.13         99.8144        21.5694        .3117           .3125 
X1.14         99.6495        19.6050        .2977           .3329 
X1.15         99.8247        21.2085        .2613           .2023 
X1.16         99.7732        19.7189        .2932           .2360 
X1.17        100.9588        20.6233        .4052           .3897 
X1.18         99.7732        20.3022        .3886           .2628 
X1.19         99.7938        20.4362        .3922           .3636 
X1.20        100.6495        20.5634        .3108           .4842 
X1.21         99.8247        21.2085        .2553           .4992 
X1.22         99.7423        20.2141        .3038           .3588 
X1.23         99.7629        20.8911        .4217           .3927 
X1.24         99.8454        20.3613        .2620           .2691 
X1.25         99.7938        19.6445        .3952           .3341 
X1.26         99.7423        21.0058        .3122           .4876 
X1.27         99.8866        21.0808        .4366           .4949 
X1.28         99.8247        21.3752        .3832           .3067 
X1.29         99.8144        20.1319        .3184           .3551 
X1.30         99.8041        21.0550        .3272           .3918 
X1.31         99.7526        21.6256        .4223           .4175 
X1.32        100.7629        20.2453        .3454           .3734 
X1.33         99.8144        20.0485        .3323           .2515 
X1.34         99.8866        19.9974        .3207           .3528 
_ 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
Reliability Coefficients 
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N of Cases =     97.0                    N of Items = 34 
 
Alpha =    .7813 
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Lampiran 3-b 
 
Validitas dan Reliabilitas ( Kepemimpinan Situasional X2) 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1         116.6701        45.5150        .4096           .5746 
X2.2         116.7010        45.1493        .3581           .5696 
X2.3         116.6598        46.5601        .3996           .5831 
X2.4         116.7010        46.2118        .2628           .5810 
X2.5         116.7526        45.3965        .2447           .5701 
X2.6         117.4433        42.0202        .3449           .5398 
X2.7         116.6907        44.7367        .4022           .5657 
X2.8         116.6289        47.1942        .3706           .5889 
X2.9         116.5670        44.7689        .4839           .5677 
X2.10        117.3711        44.7567        .4457           .5739 
X2.11        116.7423        45.2766        .4455           .5706 
X2.12        116.7216        46.1196        .3459           .5772 
X2.13        116.7320        45.4899        .4165           .5735 
X2.14        117.4639        41.8346        .3388           .5393 
X2.15        116.6495        45.4384        .3286           .5720 
X2.16        116.6495        44.7509        .3904           .5669 
X2.17        116.7732        43.6355        .3147           .5550 
X2.18        116.6082        43.8866        .3891           .5575 
X2.19        116.5979        45.8262        .4155           .5757 
X2.20        116.7423        46.1308        .3470           .5772 
X2.21        116.6392        46.1497        .3526           .5788 
X2.22        116.6907        44.1742        .3725           .5593 
X2.23        116.4845        44.4815        .4311           .5630 
X2.24        116.6186        44.0092        .4420           .5619 
X2.25        116.4948        42.8151        .3001           .5464 
X2.26        116.4639        42.7721        .3215           .5450 
X2.27        117.5052        42.2734        .4750           .5461 
X2.28        116.6392        43.9830        .4822           .5582 
X2.29        116.6289        43.6525        .2387           .5535 
X2.30        116.6907        43.0700        .2940           .5479 
X2.31        116.6186        42.7592        .3309           .5444 
X2.32        117.5258        42.6269        .2316           .5511 
X2.33        116.4948        43.2109        .2563           .5507 
X2.34        117.0928        44.9184        .3678           .5693 
X2.35        116.6186        43.5509        .3099           .5551 
X2.36        116.6082        43.2408        .2537           .5510 
X2.37        116.5876        45.2657        .4445           .5708 
X2.38        116.7216        43.9321        .3742           .5588 
X2.39        116.5258        43.2519        .3205           .5535 
X2.40        116.4433        46.0827        .4418           .5770 
X2.41        116.5876        44.5782        .4227           .5638 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.42        116.5464        42.9588        .3030           .5469 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     97.0                    N of Items = 42 
 
Alpha =    .8690 
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Lampiran 3-c 
 
Validitas dan Reliabilitas (Kinerja Guru Y) 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y1           121.2990        30.6076        .3482           .3069 
Y2           121.1340        30.0548        .3145           .2955 
Y3           121.3299        30.8275        .2752           .3117 
Y4           121.2577        29.8600        .3404           .2903 
Y5           122.2680        29.8857        .3354           .2913 
Y6           121.3918        29.0949        .2711           .2668 
Y7           121.3505        32.2509        .2485           .3438 
Y8           121.3093        30.4242        .3171           .3002 
Y9           121.1546        29.8404        .2464           .2891 
Y10          121.4021        29.7846        .3473           .2890 
Y11          121.2165        31.2131        .4236           .3206 
Y12          121.1649        29.5975        .3029           .2792 
Y13          121.3711        28.6525        .3036           .2582 
Y14          121.2680        30.0107        .3231           .2937 
Y15          121.3402        31.3101        .3356           .3230 
Y16          121.4021        30.8471        .3788           .3129 
Y17          122.3299        29.2025        .2603           .2691 
Y18          121.3196        29.4697        .2976           .2792 
Y19          121.3711        27.7775        .2966           .2364 
Y20          121.3918        27.4908        .3535           .2265 
Y21          121.2268        29.4480        .3786           .2824 
Y22          121.2990        29.8784        .3446           .2894 
Y23          121.2990        29.8576        .4472           .2889 
Y24          121.3299        31.5150        .3610           .3272 
Y25          122.3299        28.8484        .2402           .2576 
Y26          121.2990        31.6076        .2720           .3296 
Y27          121.3402        30.4768        .3374           .3059 
Y28          121.3505        30.0217        .3188           .2947 
Y29          121.2165        29.4422        .2081           .2775 
Y30          122.3299        28.8484        .2402           .2576 
Y31          121.2784        28.5155        .3106           .2558 
Y32          121.3196        31.0947        .4094           .3189 
Y33          121.3505        29.8342        .3452           .2893 
Y34          121.2165        30.0047        .2484           .2887 
Y35          121.2577        29.2766        .4089           .2764 
Y36          121.3608        28.1080        .2646           .2446 
Y37          121.2371        29.7869        .3499           .2884 
Y38          122.3608        28.0664        .3622           .2366 
Y39          121.3814        29.1759        .3173           .2745 
Y40          121.2474        29.8548        .2464           .2891 
Y41          121.3711        30.6317        .3533           .3084 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P 
H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y42          121.2268        29.6772        .0831           .2824 
Y43          121.2887        29.9783        .0155           .2958 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     97.0                    N of Items = 43 
 
Alpha =    .7928 
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Lampiran 4-a 
 
 
Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi, Uji 
Hipotesis 
 

Variables Entered/Removedb

Gaya Kepemimpinan (X2),
Motivasi Kerja (X1)

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Model Summaryb

.814a .663 .637 5.54523 1.756
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan (X2), Motivasi Kerja
(X1)

a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

ANOVAb

460.263 2 230.132 7.484 .000a

2890.458 94 30.750
3350.722 96

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan (X2), Motivasi Kerja (X1)a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Coefficientsa

106.780 14.748 7.240 .000
.547 .125 .392 4.377 .017 .960 1.0
.276 .085 .130 3.246 .022 .960 1.0

(Constant)
Motivasi Kerja (X1)
Gaya Kepemimpinan (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistic

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)a. 
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Lampiran 4-b 
 
 
Uji Regresi Linier Sederhana antara Motivasi Kerja (X1) dgn Kinerja guru (Y) 
 

Variables Entered/Removedb

Motivasi Kerja (X1)a . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Model Summary

.865a .748 .725 5.56136
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X1)a. 
 

ANOVAb

212.495 1 212.495 6.870 .000a

2938.226 95 30.929
3150.721 96

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Motivasi Kerja (X1)a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Coefficientsa

116.264 12.670 9.176 .000
.833 .229 .651 3.636 .025

(Constant)
Motivasi Kerja (X1)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)a. 
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Lampiran 4-c 
 
 
Uji Regresi Linier Sederhana antara Gaya Kepemimpinan (X2) dgn Kinerja Guru (Y) 
 

Variables Entered/Removedb

Gaya Kepemimpinan (X2)a . Enter
Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Model Summary

.764a .584 .537 5.52013
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan (X2)a. 
 

ANOVAb

255.898 1 255.898 8.398 .000a

2894.823 95 30.472
3150.721 96

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Gaya Kepemimpinan (X2)a. 

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)b. 
 

Coefficientsa

110.869 9.939 11.155 .000
.797 .183 .538 4.354 .018

(Constant)
Gaya Kepemimpinan (X2)

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)a. 
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Lampiran 5 
 
 
Uji Normalitas  
 
1)  Histogram 
 

Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)
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Mean = 0.00

N = 97.00

 
 

 
2)  Normal P-P Plot 
 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)

Observed Cum Prob
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Keterangan : 

Dari gambar histogram diatas, terlihat bahwa garis normalitas secara simetris 
membentuk pola kerucut, sehingga kesimpulannya data mempunyai distribusi 
normal. Sedangkan jika dilihat dari grafik P-P Plot menunjukkan bahwa titik-titik 
(yang menggambarkan data) menyebar dan membentuk pola tertentu searah 



187 
 

 
 
 

dengan garis diagonal, hal ini juga menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 
(Singgih Santoso, 2000) 
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3)  Model Kolmogorov Smirnov Z 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

T t

97 97 97
102,969 119,587 124,309
4,6175 6,7896 5,5440

,092 ,104 ,076
,092 ,067 ,037

-,087 -,104 -,076
,907 1,026 ,746
,383 ,244 ,635

N 
Mea
Std. 

Normal a,b 

Absolut
Positiv
Negativ

Most 
Difference

Kolmogorov-
SAsymp. Sig. (2-

Motivas
Kerja 

Kepemi
mpinan  

Kinerja 
Guru 

Test distribution is a.  
Calculated from b.  

 
 
Analisis : 
 
Berdasarkan hasil uji one sample kolmogorov smirnov test diperoleh nilai asymp 
sig untuk msing-masing variabel, yaitu motivasi kerja, kepemimpinan situasional, 
dan kinerja guru lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa data 
yang diteliti mempunyai distribusi normal.   
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Lampiran 6 
 
 
Uji Heteroskedastisitas 
 
 

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Guru (Y)

Regression Standardized Residual
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Keterangan : 
 
Dari diagram Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik (menggambarkan data) 

menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, serta tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi 

Heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai. 

(Singgih Santoso, 2000) 

 
 

 


