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SARI 

Suwarno. 2007. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Berprestasi, 
Dan Kompensasi terhadap Kedisiplinan Guru SD Kecamatan Pringapus 
Kabupaten Semarang. Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. 
Supartono, M.S  Pembimbing II: Drs. Sutomo, M.Pd 

 
Kata kunci: Kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, kompnsasi, 

kedisiplinan guru 
 

Guru yang disiplin ditentukan oleh ketaatan pada peraturan yang berlaku 
di antaranya tertib datang dan pulang mengajar, tertib administrasi, patuh terhadap 
atasan dan bekerja dengan jujur, cermat, serta bersemangat. Kedisiplinan guru 
juga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi dan kompensasi 
yang diterima. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah, motivasi berprestasi dan kompensasi terhadap kedisiplinan guru SD di 
Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang baik secara terpisah maupun 
bersama-sama. 

Populasi penelitian ini adalah guru SD se-Kecamatan Pringapus 
Kabupaten Semarang yang berjumlah 187orang, dengan sampel sebanyak 127 
orang guru. Penetapan besarnya sampel dengan tabel Krejcie dengan teknik 
proportional random sampling. Data dikumpulkan melalui angket langsung yang 
dijawab oleh para guru, selanjutnya dianalisis statistik dengan teknik regresi 
ganda menggunakan komputer program SPSS versi 11.5  for Windows 2000. 

Secara deskriptif persentase hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kepemimpinan kepala sekolah adalah baik dengan presentase 49,61%. Motivasi 
berprestasi  tinggi dengan presentase 61,42%. Kompensassi yang diterima 
tergolong baik dengan presentase 34,65%.  Sedangkan kedisiplinan guru adalah 
baik  mencapai 53,54 %.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan 
kepemimpinan  kepala sekolah terhadap kedisiplinan  guru, dengan kontribusi 
14,9%. Hal ini berarti bahwa bila kepemimpinan kepala sekolah baik maka 
kedisiplinan guru SD di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang akan 
meningkat. Selanjutnya ada pengaruh positif dan signifikan motivasi berprestasi 
terhadap kedisiplinan guru, dengan kontribusi 9,7%. Hal ini berarti bahwa bila 
motivasi berprestasi tinggi maka kedisiplinan guru SD di Kecamatan Pringapus 
Kabupaten Semarang juga meningkat. Selanjutnya ada pengaruh positif dan 
signifikan kompensasi yang diterima terhadap kedisiplian guru, dengan kontribusi 
7,8%. Hal ini berarti bahwa bila kompensasi yang dierima tinggi maka 
kedisiplinan guru SD di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang juga 
meningkat. Ada pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 
kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan kompenasasi   terhadap 
kedisiplinan guru sebesar 41,6%. Jadi semakin tinggi kepemimpinan kepala 
sekolah, motivasi berprestasi dan kompensasi, maka semakin tinggi pula 
kedisiplinan guru SD di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. 

Saran yang diajukan : (1) kepala sekolah agar lebih meningkatkan 
kepemimpinannya, (2) motivasi guru perlu ditumbuhkan, (3) kompensasi yang 
diterima perlu mendapat perhatian, (4) kedisiplinan guru lebih ditingkatkan 
khususnya dalam melaksanakan pembelajaran. 



 

 

ABSTRACT 
 

Suwarno. 2007. The Contribution of Headmaster’s Leadership, Performance 
Motivation, and Compensation toward the Discipline of Elementary School 
Teacher in Pringapus district Semarang regency. Thesis. Study Program of 
Education Management Postgraduate Program, Semarang State University. 
First Adviser: Dr. Supatono, M.S, Second Adviser: Drs. Sutomo, M. Pd. 

 
Key words: headmaster’s leadership, performance motivation, compensation, 
teacher’s discipline 
 
 Discipline teacher is determined by their obedience toward the regulation 
such as punctual in teaching, orderly administration; obey their boss and honest in 
working, accurate and active. Discipline of teacher also influenced by 
Contribution of Headmaster’s Leadership, Performance Motivation, and received 
compensation. 

This study is aimed at revealing the important of headmaster’s leadership, 
performance motivation, and compensation toward discipline of elementary 
school teacher in Pringapus district Semarang Regency, both separately and 
collectively. 

The populations of this study are 187 elementary school teachers in 
Pringapus district Semarang regency, with 127 samples. The sample is determined 
by Krejcie table with proportional random sampling technique. The data are 
collected by direct questionnaire answered by teachers, and then it is statistically 
analyzed by double regression technique by computer SPSS program version 11.5 
for Windows 2000. 

Descriptively, the percentage of study result shows that 49.61% states that 
the leadership of headmasters is good. 61.42% states high performance 
motivation. 34.65% achieves well compensation. While well teacher’s leadership 
reaches 53.54%.  

The result of the analysis shows that there is positive and significant 
headmaster’s leadership toward teacher’s discipline, with 14.9% contribution. 
This means when headmaster’s leadership is good, the discipline of elementary 
school teacher will consequently increase. Moreover, there is positive and 
significant contribution of performance motivation toward the discipline of the 
teacher, with 9.7 % contribution. This means the higher performance motivation, 
the higher the discipline of the teacher. In addition there is positive and significant 
contribution of achieved compensation toward the discipline of the teacher, with 
7.8% contribution. This means the higher achieved compensation, the higher the 
discipline of elementary school teacher in Pringapus district Semarang regency. 
There is positive and significant contribution headmaster’s leadership, 
performance motivation, and compensation collectively toward discipline of 
elementary school teacher that is 41.6%. The higher headmaster’s leadership, 
performance motivation, and compensation, the higher the discipline of 
elementary school teacher in Pringapus district Semarang regency. 

The suggestion proposed are : (1) the headmaster should improve their 
leadership, (2) performance motivation  of the teacher should be developed, (3) 
the received compensation should get attention and, (4) discipline of the teacher 
should be improved especially in conducting teaching learning process. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Peningkatan mutu pendidikan saat ini merupakan suatu kebutuhan yang 

tidak dapat ditunda-tunda lagi. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas terutama 

dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas pula, sehingga pembinaan dan 

pengembangan pendidikan harus kita optimalkan mulai dari pendidikan dasar. 

Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan upaya demi 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia 

dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya 

mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya. 

Umedi (1999: 3) mengungkapkan bahwa : “peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan proses yang integral dengan proses peningkatan sumber 

daya manusia”. Oleh karena itu  pendidikan harus mampu menyiapkan sumber 

daya manusia yang memiliki daya saing secara global, baik itu siswa, guru, kepala 

sekolah, sekolah, birokrat atau pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan, 

orang tua dan seluruh masyarakat harus ikut berperan dalam meningkatakan 

potensi sumber daya manusia. 



 

 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan telah menetapkan empat strategi dasar kebijakan pembangunan 

sektor pendidikan dan kebudayaan yang meliputi: 

1. Peningkatan   pemerataan dan perluasan kesempatan belajar dalam rangka        

pelaksanaan Gerakan Wajib belajar  9 tahun.  

2. Peningkatan mutu proses dan hasil pendidikan.  

3. Peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan dan 

kebutuhan peserta didik, dan  

4. Peningkatan efesiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan, namun strategi 

tersebut nampaknya belum semuanya terealisasi. Hal tersebut nampak pada 

masih rendahnya kedisiplinanan guru, minimnya pemberdayaan guru sebagai 

penegak pendidikan di sekolah, dan kurangnya dana dari pemerintah terhadap 

pendidikan untuk masyarakat yang ditandai dengan sedikitnya anggaran yang 

dialokasikan pemerintah terhadap pendidikan. 

Pembahasan dalam konteks ini lebih terfokus pada disiplin kerja guru 

sebagai salah satu penegak pendidikan di sekolah. Upaya yang telah dilakukan 

pemerintah untuk menegakkan disiplin pegawai melalui jaminan hukum yaitu 

Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai 

Negeri Sipil melalui pengawasan melekat maupun keteladanan pimpinan. 

Ada hubungan yang sangat erat antara semangat kerja yang tinggi dan 

disiplin. Apabila pegawai  merasa berbahagia dalam pekerjaannya, maka mereka 

pada umumnya mempunyai disiplin. Sebaliknya apabila semangat kerja rendah, 

maka mudah menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, 



 

 

misalnya mereka terlalu banyak menggunakan waktu untuk keluar sekedar minum 

kopi, atau mereka sering datang terlambat ke kantor. Bahkan mungkin juga 

mereka tidak bersikap sopan terhadap pimpinan. Pada umumnya mereka 

menyetujui saja perintah-perintah, tetapi dengan perasaaan yang kurang senang 

(Moekiyat, 1999 : 139) 

Disiplin juga dipengaruhi oleh hubungan kerja yang baik dengan sesama 

pegawai sehingga setiap pegawai akan merasa senang dan tenang dalam 

melaksanakan tugas di kantor. Untuk dapat menjalankan tugas dengan baik 

diperlukan pegawai yang mempunyai jiwa pengabdian dan disiplin yang tinggi. 

Disiplin pegawai akan dapat dicapai melalui adanya jaminan hukum berupa 

undang-undang dan peraturan, adanya kerja sama yang baik, serta kemampuan 

pimpinan untuk memberikan motivasi terhadap bawahannya. 

Lipham James dalam Wahjosumidjo (2001: 2-3) mengemukakan, studi 

keberhasilan sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah adalah orang yang 

menentukan fokus dan suasana sekolah. Oleh sebab itu dikatakan pula bahwa 

keberhasilan sekolah adalah sekolah yang memiliki pimpinan yang berhasil 

(effective leaders). Pemimpin sekolah adalah mereka yang dilukiskan sebagai 

orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa, pemimpin 

sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugas mereka dan 

yang menentukan lingkungan sekolah untuk mereka.  

Untuk mendisiplinkan guru di sekolah diperlukan seorang pemimpin 

(kepala sekolah) yang baik. Kepala sekolah tidak hanya dituntut menguasai 

bidangnya (professional knowledge) namun yang lebih penting yaitu perlu 



 

 

mempunyai ‘karetaker’ yang unggul. Karetaker (‘caretaker’) unggul merupakan 

perwujudan adanya keharmonisan antara pikiran (thought), kata (words), dan 

perbuatan (deeds). Untuk itu seorang  kepala sekolah  yang baik bukan hanya 

mengandalkan tindakan yang nyata tentang segala sesuatu yang dipikirkan dan 

diucapkan. Selain itu, kepala sekolah juga harus pandai mengkomunikasikan apa 

yang diinginkan untuk dilakukan para anggotanya. Karena kejelasan apa yang 

diinginkan kepala sekolah perlu mendapat dukungan dari seluruh angota 

organisasi dalam hal ini adalah guru. Pada sisi komunikasi, yang lebih penting 

adalah kemampuan untuk mendengarkan (lestening skill), selain kemampuan 

untuk membaca (reading skill), dan kemampuan untuk menuliskan (writing skill). 

Kemampuan mengekspresikan secara lisan, bukan hanya masalah bagaimana 

mempermainkan atau memperindah kata-kata, tetapi yang lebih penting justru 

bagaimana dengan kata-kata itu bisa membangun rasa percaya diri. Bahkan lebih 

jauh lagi, seorang pemimpin (kepala sekolah) dapat dikatakan dipercaya, apabila 

kata-kata, pikiran, dan perbuatan ada dalam keharmonisan. 

Secara umum kepemimpinan kepala sekolah di Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang cukup profesional, dibuktikan dengan terpenuhinya tugas-

tugas harian kepala sekolah dan bukti hasil lainnya yang berupa DP3 bagi guru 

bernilai baik. Walaupun masih ada kepala sekolah yang kurang profesional, 

namun secara umum sudah cukup baik. Akan tetapi kondisi itu belum bisa 

mengubah tingkat kedisiplinan guru yang ada di lapangan. 

Realita yang ada di lapangan masih terdapat guru-guru yang kurang 

disiplin dalam kedatangan ke sekolah, pulang sebelum waktunya dan sering 



 

 

melakukan ijin watu jam dinas. Data ini diperoleh dari staf kantor UPTD 

Pendidikan Kecamatan Pringapus yang dilaporkan setiap bulan dari masing-

masing SD yang berada di Kecamatan Pringapus. Sebagai contoh laporan pada 

bulan Juli sampai Desember 2006 sebagai bertikut: 

Tabel 1.1. Rangkuman Absensi Guru Kecamatan Pringapus 
 
 
NO 

 
BULAN 

HARI  
Efektif 

A B S E N 
S  % I   %   P   % 

 1 Juli 13  23 0,93  20 0,81  29 1,18 
 2  Agustus 25  25 0,52  33 0,69  35 0,74 
 3 September 26  30 0,61  37 0,75  30 0,61 
 4 Oktober 16  26 0,85  33 1,09  38 1,25 
 5 Nopember 26  26 0,52  49 0,99  40 0,81 
 6 Desember    25  39 0,82  36 0,76  42 0.88 
           Jumlah            169 4,25 208 5,09 214 5,47 

  

 Terlihat dari tabel 1.1 bahwa guru-guru SD Negeri Kecamatan Pringapus 

yang tidak masuk selama 6 bulan karena sakit 169  persentase 4,25 %, 208 ijin 

dengan persentase 5,09 % dan 214 tidak masuk tanpa alas an atau pulang sebelum 

waktunya dengan persentase 5,47 %. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi disiplin seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya adalah motivasi pegawai itu sendiri. Menurut Maslow 

(Robbins, 1992:42) menyatakan bahwa seseorang akan melaksanakan 

pekerjaannya dengan baik jika kebutuhan fisik dan nonfisik telah dapat terpenuhi. 

Motivasi yang diharapkan saat ini motivasi berprestasi, yang diharapkan dapat 

mempengaruhi disiplin guru. 

Beberapa upaya telah dilakukan dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

memotivasi guru untuk berprestasi diantaranya kenaikan pangkat dua tahunan, 

kenaikan golongan dari IV/a ke golongan IV/b dengan menulis karya ilimiah, 



 

 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) namun itu semua belum banyak yang tertarik 

dikarenakan banyaknya syarat administrasi yang harus dipenuhi. 

Selain itu pemberian balas jasa (kompensasi) yang cukup besar maka 

disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-

peraturan yang berlaku ( Hasibuan, 2000: 121) 

Realita di lapangan untuk Kabupaten Semarang menunjukkana bahwa 

kompensasi yang diterima guru selain gaji yang diterima setiap bulan, juga 

menerima kompensasi berupa dana kelebihan jam mengajar yang dihitung Rp 

1.000,00. Untuk guru kelas I dan II tiap minngu dihitung 11 jam kelebihan 

mengajar x Rp 1.000,00 x 4 x 12 =Rp 528.000,00. Sedangkan untuk guru kelas 

III, IV, V dan VI tiap minggu dihitung kelebihan jam mengajar 12 jam x Rp 

1.000,00 x 4 x 12 = Rp 576.000,00. Adapun pemberiannya setiap semester (enam 

bulan) sekali. Selain itu masih ada uang insentif setiap  bulannya Rp 10.000,00  

untuk guru dan kepala sekolah Rp 15.000,00 yang pemberiannya setiap akhir 

tahun.  

Meskipun secara kuantitas guru-guru SD Negeri Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang sudah menerima gaji setiap bulan dan kompensasi yang 

diterima setiap semester dan akhir tahun, namun masih banyak guru yang belum 

meningkatkan disiplinnya karena gaji yang diterima tidak penuh bahkan ada yang 

tinggal satu pertiga. Hal tersebut karena banyaknya potongan yang harus dibayar 

guru untuk angsuran pengajuan kredit baik pada bank swasta maupun negeri. 

Data di atas didukung dari  Bendahara gaji UPTD Pendidikan Kecamatan 

Pringapus (Oktober 2006) yang menyebutkan gaji guru SD Negeri yang 



 

 

jumlahnya 187 orang sebesar Rp 301.864.000,00 tiap bulan. Gaji sebesar itu yang 

diterima bersih guru hanya Rp 152.864.000,00 (50,49 %) Sedangkan sisanya Rp 

149.000.000,00 (49,50 %) untuk membayar angsuran di BRI, BPD dan BKK, 

masih ditambah potongan lain yaitu Koperasi Dwijo Mukmur (Koperasi guru-

guru Kecamatan Pringapus). Kondisi tersebut akan berdampak pada guru 

khususnya dalam kedisiplinan melaksanakan kegiatan belajar- mengajar. Hal ini 

terbukti dalam administrasi kelas kurang disiplin yang bisa diketahui waktu 

mengajukan kenaikan pangkat  dengan (PAK), waktu pengajuan tiga tahun atau 

enam semester ternyata adminitrasi kelas yang lengkap hanya dua tahun setengah 

atau lima semester, serta yang mengajukan empat tahun yang tertib 

adiministrasipun hanya tiga tahun atau enam semester. 

Sebagaimana telah disebutkan  di atas ternyata masih ada  guru-guru di 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang melakukan indisipliner baik 

dalam administrasi maupun pelanggaran-pelanggaran lain yang berhubungan 

dengan tata tertib di sekolah.   

Lebih lanjut dikemukakan oleh Wahjosumidjo (2001: 3) efektifitas 

kepemimpinan kepala sekolah pada hakekatnya berkaitan dengan tingkat 

kepedulian seorang pemimpin terlibat dala dua orentasi, yaitu apa yang telah 

dicapai dalam organisasi (organizational achievement) dan pembinaan terhadap 

organisasi (orgazational maintenance). Organizational achievement mencakup 

produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan program-program inovatif dan 

sebagainya. Sedangkan oeganizational maintenance berkaitan dengan variabel 

bawahan, motivasi dan semangat kerja. 



 

 

Sangatlah beralasan, apabila akan mendisiplinkan seorang guru di sekolah, 

maka perencanaan dan implementasi suksesi kepemimpinan kepala sekolah harus 

mendapat porsi dari seluruh aset sumber daya manusia yang ada di sekolah. 

Kegagalan seorang kepala sekolah dalam menggerakkan sumber daya manusia 

yang ada di sekolah, tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kegagalan 

di semua lini dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Semangat kesadaraan para anggotanya di dalam mencapai tujuan bersama, 

bergantung pada tingkat kedisiplinan anggota di dalam aturan dan ketentuan yang 

telah disepakati bersama. Kedisiplinan ini bisa ditegakkan bergantung pada 

beberapa faktor, baik faktor yang berasal dari luar anggota, maupun faktor yang 

berasal dari dalam anggota  itu sendiri. Faktor yang berasal dari anggota itu 

sendiri adalah adanya motivasi berprestasi dari para guru itu sendiri, sedangkan 

yang berasal dari luar antara lain adalah kepemimipnan kepala sekolah, dan 

kompensasi.  

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian ini akan 

mengungkapkan sejauhmana kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, 

dan kompensasi akan berpengaruh terhadap kedisiplinan guru sekolah.  

Hal tersebut sangat menarik untuk diteliti, sebab dengan mengetahui 

kepemimpinan kepala sekolah, akan diketahui sejauhmana kepemimpinan tersebut 

akan mempengaruhi tingkat kedisiplinan para gurunya. Demikian pula dengan 

mengatahui tingkat motivasi diri untuk berprestasi akan diketahui pula 

sejauhmana motivasi ini akan  mempengaruhi tingkat kedisiplinan para guru 



 

 

sekolah dasar, serta bagaimana kompensasi yang diterima oleh guru dari kepala 

sekolah akan berpengaruh terhadap kedisiplinannya sebagai guru. 

Hal ini penting untuk diteliti, sebagai bahan penentuan kebijakan, baik 

bagi para kepala sekolah, para guru, maupun para penentu kebijakan lain (Kepala 

Dinas, Kepala Bidang Pendidikan TK-SD, maupun Kepala UPTD pendidikan 

Kecamatan), khususnya dalam rangka upaya peningkatan mutu pendidikan dasar. 

Sebab kedisiplinan guru mempunyai pengaruh besar terhadap mutu sekolah 

tersebut. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Untuk memeperoleh hasil yang memuaskan di lembaga pendidikan 

sekolah dasar diperlukan  kerja keras  dari masing-masing komponen yang ada, 

diantaranya guru. Kepala sekolah sebagai pimpinan mempunyai peranan untuk 

mempengaruhi, menggerakan dan memberdayakan guru dalam rangka 

mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.  

Kedisiplinan guru di sekolah sangat berpengaruh dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mendisiplinkan guru diperlukan seorang 

kepala sekolah yang dapay mewujudkan keharmonisan antara pikiran, kata, dan 

perbuatan. Untuk itu seorang kepala sekolah yang baik tidak saja mengandalkan 

tindakan nyata tentang segala sesuatu yang dipikirkan dan diucapkan, tetapi harus 

pandai mengkomonikasikan apa yang diinginkan untuk dilakukan oleh 

anggotanya. 

Dari segi kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sekolahnya 

masih timbul adanya adanya permasalahan diantaranya: 



 

 

1. Adanya kecenderungan kepala sekolah kurang mampu menerapkan 

kepemimpinan yang bisa diterima oleh guru. 

2. Peningkatan kedisiplinan guru belum menjadi program berkelanjutan bagi 

kepala sekolah. 

3. Lingkungan dan suasana kerja yang menyenangkan perlu ditumbuhkan 

4. Kesadaran guru untuk meningkatkan motivasi berprestasi masih rendah. 

5. Kompensasi berupa penghargaan (reward) maupun sangsi (punishment) dari 

kepala sekolah belum tegas. 

Rendahnya kedisiplinan guru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah kepemimpinan kepala sekolah, kurangnya motivasi untuk mencapai 

prestasi serta kompensasi baik dari kepala sekolah mapun dari pemerintah belum 

sesuai yang diharapkan.  

Dengan melihat permasalahan tersebut, kedisiplinan guru merupakan 

permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kedisiplinan yang tidak 

optimal akan berpengaruh terhadap hasil kerja. Untuk itu kedisiplinan guru perlu 

mendapatkan preoritas dari kepala sekolah. 

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kepemimpinan kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Pringapus?  

2. Bagaimana motivasi berprestasi guru-guru SD di Kecamatan Pringapus?   

3. Bagaimana kompensasi yang diterima guru-guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus? 



 

 

4. Seberapa besar pengaruh  kepemimpinan kepala sekolah terhadapat 

kedisiplinan guru di Kecamatan Pringapus?  

5. Seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap kedisiplinan guru di 

Kecamatan Pringapus? 

6. Seberapa besar pengaruh kompensasi yang diterima guru terhadap 

kedisiplinan guru di Kecamatan Pringapus? 

7. Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan kepala sekolah, 

motivasi berprestasi, dan kompensasi terhadap kedisiplinan guru-guru SD di 

Kecamatan Pringapus?            

1.4 Tujuan  Penelitian  

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui kepemimpinan kepala Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Pringapus. 

2. Mengetahui motivasi berprestasi guru SD negeri di Kecamatan Pringapus 

3. Mengetahui kompensasi yang diterima guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus. 

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Pringapus terhadap kedisiplinan guru. 

5. Mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi guru SD negeri di 

Kecamatan Pringapus terhadap kedisiplinan guru. 

6. Mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi yang diterima guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus terhadap kedisiplinan mereka. 



 

 

7. Mengetahui seberapa besar pengaruh kepemimipnan kepala sekolah, motivasi 

berprestasi, dan kompensasi yang diterima guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus secara bersama-sama terhadap kedisiplinan guru. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik teoritis maupun 

praktis. Secara teoritis, jika penelitian terbukti bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah motivasi berprestasi, dan kompensasi berpengaruh terhadap peningkatan 

kedisiplinan guru, berarti hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk 

kegiatan  penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kedisiplinan. Selain dari 

itu penelitian ini juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu 

manajemen pendidikan. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat 

digunakan: 

1. Sebagai masukan bagi guru untuk menentukan langkah penyempurnaan diri 

dalam rangka  membantu kepala sekolah dalam mengelola pendidikan. 

2. Sebagai pedoman bagi kepala sekolah dalam menerapkan kepemimpinan di 

unit kerjanya dalam rangka mengoptimalkan fungsi, peran, dan tugas guru. 

3. Sebagai  acuan  bagi  pengambil kebijakan (Kepala  Dinas  Pendidikan  

Kepala Bidang Pendidikan TK-SD, Kepala UPTD di Kecamatan) dalam 

peningkatan mutu pendidikan khusunya di Sekolah Dasar. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Berdasarkan peneliti terdahulu yang mengkaji tentang kedisiplinan dengan 

beberapa variabel bebasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maisaroh (2004)   

menyimpulkan ada hubungan kepemimpinan kepala sekolah dan kompensasi 

dengan kedisiplinan guru. Penelitian tersebut dilakukan pada guru-guru SMPN di 

kota Pekalongan. Penelitian Hadi Waluya (2004)  menyimpulkan ada hubungan 

antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja dengan efektivitas 

sekolah yang didalamnya terdapat variabel kedisiplinan. Penelitian tersebut 

dilakukan pada SMAN Kabupaten Demak. 

Sementara penelitian Raharjo Rasyantoro (1999) yang berjudul Analisa 

gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja di Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Semarang, mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan disiplin kerja.  

  Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kedisiplinan guru ditentukan 

oleh beberapa faktor, di antaranya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi 

yang diterima oleh guru, motivasi guru serta kepuasan kerja. Kaitannya dengan 

penelitian ini, kedisiplinan guru akan peneli telaah dari sudut pandang 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan kompensasi yang diterima 

guru. 

  



 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Disiplin 

Disiplin (Siagian, 1998 : 305-307 ) merupakan tindakan manajemen untuk 

mendorong para anggota memenuhi berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh 

para anggota organisasi. Dengan demikian pendisiplinan pegawai adalah suatu 

bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, 

dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara suka rela berusaha 

bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain, serta meningkatkan 

prestasi kerjanya. 

Dalam suatu organisasi  sederhana apapun bentuknya, terdapat dua jenis 

disiplin, yaitu disiplin yang bersifat preventif maupun yang bersifat korektif. 

Demikian pula bentuk pendisiplinan dalam organisasi mencakup pendisiplinan 

preventif dan pendisiplinan korektif. Pendisiplinan preventif merupakan bentuk 

pendisiplinan yang bersifat tindakan yang mendorong para bawahan untuk taat 

pada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah 

ditetapkan. Sedangkan pendisiplinan korektif lebih ditujukan kepada pemberian 

sanksi kepada bawahan atas sejumlah pelanggaran yang telah dilakukannya. 

Dengan kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan, dan 

perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi maka diusahakan 

pencegahan pelanggaran dan jangan sampai para pegawai berperilaku negatif. 

Keberhasilan penerapan pendisiplinan preventif ini, terletak pada disiplin 

pribadi para anggota organisasi. Disiplin pribadi ini agar semakin kekal, 

sedikitnya diperlukan tiga hal yang perlu mendapat perhatian manajemen. 



 

 

Pertama, para anggota organisasi perlu  didorong agar mempunyai rasa memiliki 

organisasi. Hal ini berarti, perlu ditanamkan perasaan kuat bahwa kebedaraan 

mereka dalam organisasi bukan hanya sekedar mencari nafkah, dan bahwa mereka 

adalah anggota keluarga besar organisasi yang bersangkutan. Kedua, para 

bawahan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati, 

dan standar yang harus dipenuhi. Ketiga, para bawahan didorong menentukan 

sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam kerangka ketentuan-ketentuan yang 

berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi. 

Disiplin, dikembangkan melalui human relations, motivations, 

renumeration (penghargaan dan hukuman), serta communication yang efektif 

sehingga tidak timbul salah faham. Penegakan disiplin dalam suatu organisasi 

merupakan sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan, demi peningkatan kinerja 

organisasi. Dengan demikian, disiplin adalah penggunaan beberapa bentuk 

hukuman atau sanksi apabila bawahan menyimpang dari atura (Gibson, 1996: 

322). 

Hasibuan (2000 : 190) berpendapat bahwa kedisplinan adalah kesadaran 

dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan peraturan-peraturan yang 

berlaku. Kesadara adalah sikap seseorang secara suka rela menaati semua 

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan 

mematuhi / mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak. Sehingga seseorang akan 

bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-tugasnya secara 



 

 

suka rela maupun terpaksa. Kedisiplinan diartikan jika karyawan selalu datang 

dan pulang tepat pada waktunya, mengerjakan semua pekerjaannya dengan baik, 

mematuhi semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam 

menegakkan kedisiplinan, peraturan sangat diperlukan untuk memberikan 

bimbingan dan penyuluhan bagi karyawan dalam menciptakan tata tertib yang 

baik dalam organisasi. Dengan tata tertib yang baik, semangat kerja, moral kerja, 

efisiensi, dan efektifitas kerja karyawan akan meningkat. Hal ini akan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Jelasnya organisasi akan sulit mencapai tujuannya, 

jika pegawai tidak mematuhi peraturan-peraturan tersebut. 

Siagian (1998:30)  menyebutkan bahwa agar upaya pendisiplinan di 

kalangan pegawai dapat tercapai, maka sanksi pendisiplinan harus diterapkan 

secara bertahap. Pendisiplinan secara bertahap yaitu dengan mengambil langkah 

yang bersifat sanksi pendisiplinan, mulai dari yang tingkat ringan hingga yang 

terberat, misalnya : 

a) Peringatan lisan 

b) Pernyataan tertulis perihal ketidak puasan oleh atasan langsung 

c) Penundaan gaji berkala 

d) Penundaan kenaikan pangkat 

e) Pembebasan dari jabatan 

f) Pemberhentian sementara 

g) Pemberhentian atas permintaan sendiri 

h) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan 

i) Pemberhentian tidak dengan hormat 



 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mengatur dengan jelas 

kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar 

oleh setiap Pegawai Negeri. Hal ini merupakan bukti disiplin yang ditanamkan 

kepada setiap pegawai. 

Pendisiplinan pegawai menurut Timpe (2000:407–408) yang merangkum 

pendapat Cameron yaitu dengan sanksi-sanksi yang dilaksanakan bagi para 

pelanggar aturan secara bertahap tersebut, pada prinsipnya bertujuan untuk 

memperingatkan pegawai dengan jelas tentang perilaku yang diharuskan dan 

akibat-akibat pelanggaran yang terus berlanjut. 

Sanksi-sanksi disiplin berbentuk simbolis, yang berfungsi sebagai tolak 

ukur untuk menunjukkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dipandang 

manajemen dan untuk menunjukkan di mana posisi bawahan pada rangkaian 

disiplin itu. 

Tujuan dari adanya sanksi disiplin ini adalah koreksi, yaitu dengan adanya 

tahap peringatan yang jelas tentang apa yang diperlukan dan akibat-akibat 

ketidakpatuhan. Jika digunakan sistem progresif yang demikian, para arbiter akan 

mengevaluasi sanksi terhadap norma arbitrasi untuk menentukan keadilan sistem 

disiplin. Sanksi-sanksi harus diberikan secara progresif. Tindakan disiplin awal 

adalah tepat bagi pelanggaran, dan pelanggaran yang lebih tinggi tingkatanya akan 

menghasilkan pula sanksi-sanksi yang lebih tinggi pula. Namun demikian, 

pendisiplinan bawahan memerlukan sikap manajemen yang tepat. Karena masalah 

disiplin adalah masalah kepegawaian yang saling terkait. 



 

 

Manajemen perlu mengingat, bahwa mereka tidak dapat membuat 

seseorang bekerja dengan efektif. Hanya pegawai / bawahan yang dapat membuat 

hal ini terjadi. Para bawahan harus memahami bahwa sebagai hasil 

pelanggarannya, dia telah berada pada suatu jalan menuju ke sanksi tertentu, 

sesuai dengan bobot pelanggarannya. Interaksi dalam pendisiplinan bawahan ini 

menjelaskan bahwa disiplin bukan untuk bawaha tertentu saja, tetapi setiap 

bawahan dalam keadaan yang sama, akan diperlakukan dengan cara yang sama 

pula. 

Pembinaan disiplin pegawai sebagai bentuk pembinaan sikap terhadap 

bawahan, adalah suatu bentuk upaya yang sikron dengan keinginan dari pimpinan 

untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama, dengan cara yang positif. 

Sering hal tersebut tidak mungkin terjadi. Tujuan utama dari tindakan 

pendisiplinan, adalah memastikan bahwa perilaku bawahan telah konsisten 

dengan peraturan organisasi. 

Faktor-faktor yang umum mempengaruhi disiplin bawahan, meliputi 

dimensi individu (kemampuan, persepsi, motif, sasaran, kebutuhan, dan nilai) 

suasana motivasi dan kompensasi; dimensi kelompok (status, norma, keeratan 

komunikasi); dan struktur organisasi  (termasuk unsur-unsur makro dalam 

pengendalian dan perencanaan ). 

Prestasi kerja mempengaruhi sasaran-sasaran organisasi dan individu. 

Prestasi kerja bawahan yang produktif, memberikan sasaran dan umumnya tidak 

memerlukan surat peringatan atau disiplin. Dan sebaliknya, prestasi kerja 



 

 

bawahan yang produktif berasal dari sasaran-sasaran organisasi dan individu yang 

tidak terpenuhi. 

Selanjutnya Timpe  (2000: 426–428) merangkum pendapat yang 

dikemukakan oleh Richard Discenza dan Howard I. Smith, menyebutkan bahwa 

ada beberapa prinsip yang dikenali secara konsisten membentuk dasar-dasar 

organisasi dalam program disiplin bawahan yang baik. 

Prinsip-prinsip tersebut, adalah sebagai berikut : 

1. Komunikasikan standar 

Kebijakan-kebijakan, standar dan prosedur-prosedur disiplin lama, dibuat 

secara tertulis dan dikomunikasikan kepada para bawahan. 

2. Mengumpulkan fakta-fakta 

Para pimpinan harus mengumpulkan data-data faktual jika suatu pelanggaran 

terjadi. Jika tindakan disiplin tertantang, beban pembuktian terletak pada 

pimpinan untuk memperlihatkan bahwa ada penyebab terhadap perlakuan 

yang demikian. 

3. Konsisten 

Disiplin harus diimplementasikan secara konsisten. Jika tidak, akan muncul 

keraguan terhadap standar di antara pegawai. Para pimpinan harus 

menerapkan tindakan disiplin yang sama dalam keadaan-keadaan yang serupa. 

4. Ketepatan waktu 

Hukuman disiplin harus diterapkan secepat mungkin setelah terjadi suatu 

pelanggaran. Namun demikian, dalam keadaan di mana emosi sangat mudah 

meledak, maka penerapan terhadsap prisip ini dapat sedikit diperlonggar. 



 

 

5. Keadilan 

Tindakan disiplin harus diterapkan dengan adil, sesuai dengan standar yang 

telah dilanggar. Pimpinan harus mampu memperlakukan bawahan dengan 

adil, jika program disiplin ingin berhasil. Penerapan-penerapan disiplin yang 

tidak adil akan merusak kinerja dan kepuasan kerja pegawai. 

6. Tindakan positif 

Disiplin harus berorientasi pada tindakan korektif dan positif. Jika mungkin, 

disiplin harus memberi kesempatan bagi bawahan untuk memperbaiki 

kinerjanya. 

7. Pelaksanaan 

Batasan sejauh mana setiap prinsip sepenuhnya dilaksanakan dalam sebuah 

organisasi mungkin beragam dari tinggi ke rendah, tergantung pada 

pandangan yang diberikan pelaksana program disiplin. 

Semua prinsip yang mengatur disiplin bawahan dapat memberikan 

kontribusi terhadap pencapaian program yang dibuat dengan baik, yaitu apabila 

para bawahan memperoleh penjelasan-penjelasan kebijakan dan peraturan disiplin 

dengan jelas dan ringkas. 

Organisasi dan perilaku adalah dimensi yang sangat penting di dalam 

mencapai program disiplin yang efektif. Bidang disiplin harus digabungkan 

dengan konsep-konsep manajemen yang terbentuk dengan lebih baik, agar kinerja 

bawahan memenuhi kebutuhan organisasi. 

Teori dan praktek disiplin dalam suatu organisasi, dapat diperluas di masa 

depan. Dalam membimbing upaya baru dalam bidang ini. Beberapa pengarahan 



 

 

baru bagi disiplin yang dapat dikenali, adalah sebagai berikut (Timpe, 2000 : 434–

435) 

a) Teori-teori motivasi dan praketk manajemen agar lebih menekankan interaksi 

pada disiplin. Penekanan harus diberikan pada perpaduan antara motivasi 

dengan disiplin. Setelah sintesis ini dicapai, maka analisa lebih jauh dilakukan 

tentang pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kepuasan kerja. 

b) Suatu penelitian harus memastikan apakah ukuran organisasi, lingkungannya, 

struktur,dan variabel-variabel kontekstual lain perlu dimasukkan dalam 

model-model disiplin. 

c) Penelitian dapat mempelajari variabel-variabel proses disiplin, seperti 

intensitas hukuman atau jarak waktu hukuman terhadap pelanggaran. Hal ini 

untuk memperjelas pengaruh mereka dalam mencegah masalah-masalah 

dimasa yang akan datang. 

d) Frekuensi perilaku organisasi yang tidak diinginkan (mangkir, dan 

sebagainya)   sebagai variabel yang moderat bebas dari kemampuan untuk 

mencapai disiplin yang efektif, harus dibuat dengan jelas. 

e) Analisis variabel kepribadian para pimpinan seperti agresi, dominasi, dan 

otonomi memperlihatkan gaya disiplin degan nilai yang relatif tinggi. 

f) Pemeriksaan disiplin masa depan, meliputi penelitian masalah-masalah moral 

dalam penerapan disiplin. Falsafah yang mendasari disiplin adalah 

pengendalian individu. 

g) Frekuensi perilaku yang tidak diinginkan dari orang-orang yang sebelumnya 

tidak dikenakan tindakan disiplin sama seperti bawahan lainnya. 



 

 

Program disiplin yang efektif akan mempengaruhi kuat terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang telah tersusun dalam suatu jaringan kerja          

(network).  Ketetapan penyelesaian salah satu pekerjaan menjadi prasyarat bagi 

kegiatan berikutnya, dan sebaliknya keterlambatan pada salah satu kegiatan akan 

mengganggu kegiatan lain. Dengan cara yang demikian, maka segala aktivitas 

yang dilaksanakan dapat terselenggara dengan teratur dan tertib, sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

Adanya disiplin yang tinggi dalam jaringan kerja akan mempermudah 

para pegawai dalam menyususn rencana kerja yang pasti, dan semua aktivitas 

dapat terlaksana dengan pasti pula. Disiplin sangat diperlukan bagi setiap 

organisasi agar kinerja pegawai memiliki kontribusi kuat pada kinerja organisasi. 

Program disiplin yang efektif akan memberikan motivasi yang kuat 

terhadap kinerja pegawai dalam upayannya memenuhi kebutuhan yang 

diinginkan. Para pegawai yang sukses dalam karier mereka, pada umumnya 

terobsesi dan tersosialisasi pada program disiplin yang efektif ini. 

Disiplin merupakan tingkatan loyalitas seorang pegawai atau staf selaku 

bawaha yang dilandasi adanya kesadaran dan tanggung jawab terhadap tugas dan 

tagunggung jawabnya secara rasional, cermat, dan tertib. Disiplin ini akan lebih 

memantapkan networking (jaringan kerja) organisasi. Dengan demikian, maka 

dapat disimpulkan bahwa disiplin sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pencapaian tujuan organisasi.  



 

 

Sedangkan kedisiplinan guru, menurut Buku Petunjuk Peningkatan Mutu 

Pendidikan di Sekolah Dasar, Depdikbud 1995 / 1996, dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a). Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan pulang 
sekolah jam pelajaran selesai 

b). Menandatangani daftar hadir 
c). Mengatur siswa yang akan masuk kelas dengan berbaris secara teratur 
d). Hadir dan meninggalkan kelas tepat waktu 
e). Melaksanakan semua tugasnya secara tertib dan teratur 
f). Membuat program catur wulan 
g). Membuat persiapan mengajar sebelum mengajar 
h). Mengikuti upacara hari besar agama / nasional dan acara lainnya yang 

diadakan oleh sekolah 
i). Memeriksa setiap pekerjaan siswa atau latihan siswa serta 

mengembalikan kepada siswa 
j). Menyelesaikan administrasi kelas secara baik dan teratur 
k). Tidak meninggalkan sekolah tapa ijin kepala sekolah 
l). Tidak mengajar di sekolah lai tanpa ijin pejabat yang berwenang 
m). Melaksanakan ulangan harian minimal tiga kali dalam satu catur 

wulan dan ulangan umum setiap akhir catur wulan 
n). Tidak merokok selama dalam lingkungan sekolah 
o). Mengisi buku batas pelajaran setiap usai pelajaran 
p). Mengisi buku agenda guru 
q). Berpakaian olah raga selama memberikan pelajaran pendidikan 

jasmani dan kesehatan 
r). Mempersiapkan dan memeriksa alat yang akan digunakan dalam 

pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan serta mengembalikan ke 
tempat semula 

s). Mengawasi siswa selama jam istirahat 
t). Megikuti senam yang dilaksanakan bersama-sama siswa di sekolahnya 
u). Berpakaian rapi dan pantas sesuai peraturan yang berlaku 
v). Mencatat kehadiran siswa setiap hari 
w). Melaksanakan 6 K 
x). Memeriksa kebersihan anak secara berkala 
y). Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan 

program pengayaan yang mempunyai kecakapan lebih 
z). Mengatur perpindahan tempat duduk siswa secara berkala. 
 
Menurut buku tersebut, disebutkan bahwa para guru sekolah dasar hanya 

dapat berdisiplin dengan baik, apabila mereka berada dalam suatu lingkungan 

kerja yang memuaskan perasaan mereka.  



 

 

Dari uraian di atas, maka pengertian disiplin yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah sikap atau tingkah laku seorang guru yang mencerminkan 

tingkat kepatuhan atau ketaatannya pada berbagai ketentuan yang berlaku. 

Ketentuan yang berlaku diantaranya taat pada aturan, melaksanakan tugas-tugas  

pokok , bertumpu pada etos kerja, serta bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan 

semangat. 

2.2.2 Kepemimpinan 

2.2.2.1 Pengertian Kepeminpinan 

Menurut Maryoto (1998 : 166), kepemimpinan adalah keseluruhan 

aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Kepemimpinan adalah 

bagian penting dari manajemen yang merupakan kemampuan yang dipunyai 

seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan 

dan sasaran ( Hani Handoko, 1993 : 294 ). 

Kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagai proses-proses 

mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa 

bagi para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, 

pengorganisasian dari aktivitas-aktivitas kerja untuk mencapai sasaran-sasaran 

tersebut (Yukl, 1989 : 3), Leadership atau kepemimpinan merupakan bagian dari 

karakteristik individu. Sedangkan pemimpin adalah individu yang dapat 

membangun suatu visi dan perasaan bersama dalam suatu organisasi atau orang-

orang yang dipimpinnya ( Lowe dan Lewis, 1994 : 47 ). 



 

 

Kepemimpinan, merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok 

yang terorganisasi dalam usaha menentukan tujuan dan mencapainya. Sedangkan 

dalam rumusan lain, kepemimpinan diartikan sebagai : Kemampuan seseorang 

untuk mempengaruhi pihak lain berbuat sesuai dengan kehendak orang itu, 

meskipun pihak lain itu menghendakinya (BP-7). Kepemimpinan merupakan 

suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama 

menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama                      

(Hadari Nawawi, 2003 : 20). 

Sedang menurut Fuchrudi (1984 : 7) kepemimpinan berarti kemampuan 

dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, 

mendorong, mengajak, menuntut, menggunakan dan kalau perlu memaksa orang 

lain agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat 

membuat pencapaian sesuatu usaha atau tujuan-tujuan tertentu. 

Selanjutnya, M. As’ad  (1986 : 2-3)  merangkum pendapat para pakar 

manajemen tentang arti kepemimpinan, sebagai berikut : 

1. Koontz and Cyrill O’Dannel 

Kepemimpinan adalah suatu seni atau proses mempengaruhi sekelompok 

orang sehingga mereka mau bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meraih 

tujuan kelompok. 

2. Terry 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar supaya 

bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. 



 

 

3. Fiedler 

Kepemimpian pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-

individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap 

sekelompok orang, agar bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan. 

4. Stogdill. 

Kepemimpinan merupakan suatu proses atau tindakan untuk mempengaruhi 

orang, aktivitas suatu kelompok organisasi dalam usahaya untuk mempunyai 

tujuan yang telah ditentukan. 

5. Cribbin 

Kepemimpinan merupakan kemampuan memperoleh konsensus dalam kaitan 

pada sasaran bersama melampaui syarat-syarat organisasi yang dicapai dengan 

pengalaman, sumbangan, dan kepuasan di pihak kelompok kerja. 

6. Darwis 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengajar orang lain mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. 

7. Wexley dan Yulk 

Kepemimpinan mengandung arti mempengaruhi orang untuk lebih berusaha 

mengarahkan tenaga dalam tugasnya atau mengubah tingkah laku mereka. 

Dari beberapa pendapat tentang definisi kepemimpinan di atas, penulis 

cenderung pada pendapat yang dikemukakan oleh Kusmintardjo    (1998 : 13),    

yaitu kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk 

mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang lain 

agar mereka mau berbuat sesuatu dengan rasa tanggung jawab untuk tercapainya 



 

 

tujuan yang ditetapkan. Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, 

membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu, 

nampak dalam proses membimbing yang terjadi dalam hubungan antara manusia 

dengan manusia lain, baik antara satu individu dengan individu lain maupun 

antara individu dengan kelompok. 

Definisi mengenai kepemimpinan tersebut di atas mencerminkan bahwa 

kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial, yang dalam hal ini 

pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk 

menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah 

organisasi atau kelompok. Definisi-definisi tersebut berbeda di dalam berbagai 

aspek, terutama siapa yang menggunakan pengaruh, dan sasaran yang ingin 

diperoleh dari pengaruh tersebut. Salah satu pandangan menyatakan bahwa semua 

kelompok mempunyai spesialisasi peran yang di dalamnya termasuk peran khusus 

kepemimpinan. termasuk di dalam peran tersebut adalah beberapa tanggung jawab 

dan fungsi yang tidak dapat dibagi-bagi tanpa merugikan aktivitas kelompok 

tersebut. 

2.2.2.2 Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan 

Dalam hubungannya dengan misi pendidikan, kepemimpinan dapat 

diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan 

memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar 

tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan    (M.I. Anwar, 2003 : 70).   



 

 

Kepemimpinan pendidikan yang diperlukan saat ini adalah keemimpinan 

yang didasarkan pada jati diri bangsa yang hakiki yang bersumber dari nilai-nilai 

budaya dan agama, serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam dunia pendidikan khususnya dan umumnya atas kemajuan-kemajuan 

yang diraih luar sistem sekolah. Derek Esp dan Rene Saran (1995 : 32 Dalam Aan 

Komariah :80) mengidentikasi ada tiga perubahan mendasar dalam manajemen 

pendidikan dewasa ini yang berimplikasi pada perilaku kepemimpinan, yaitu 

sebagi berikut: 

1. Perubahan paradigma pendidikan dari yang bversifat sentralistik ke                          

arah desntralisasi. Perubahan kebijakan ini merupakan produk dari                          

debat reformasi pendidikan yang dilanjutkan dengan dirumuskannya undang-

undang reformasi pendidikan.  

2. Adanya pelimpahan wewenang yang luas kepala sekolah atas dasar 

pertimbangan profesional dan pertanggungjawaban publik. Pemberian 

wewenang ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya undang-

undang reformasi pendidikan. 

3.  Adanya kerja sama antara pejabat pemerintahan dengan pememimpin 

pendidikan, dalam membangun pendidikan yang bermutu. Penunjukan 

pejabat pendidikan dilaksanakan dengan memprtimbangkan prinsip-prinsip 

kebijakan pendidikan dan profesionalisme. 

Kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan dalam organisasi. 

Pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara efektif  dapat 

menggerakkan orang/personel ke arah tujuan yang dicita-citakan, sebaliknya 



 

 

pemimpin yang keberadaannya hanya sebagai figur, tidak memiliki pengaruh, 

kepemimpinannya dapat mengakibatkan lemahnya kinerja organisasi, yang pada 

akhirnya dapat menciptakan keterpurukan.    

Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan school based management 

dan didambakan bagi peningkatan kualitas pendidikan adalah kepemimpinan yang 

memeliki visi (visionary leadership), yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya 

difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan. Lantas menjadi agen 

perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang memahami 

preoritas, menjadi pelatih yang profesional, serta dapat membimbing personel 

lainnya ke arah profesionalisme kerjayang diharapkan.  

Kepemimpinan pendidikan yang visioner pada gilirannya akan 

menunjukkan kepemimpinan yan berkualitas. John Adair (1990 : 3 Dalam Aan 

Komariah : 82) mengemukakan ciri-ciri pemimpin yang berkualitas, yaitu: 

1. Memiliki intergritas pribadi 

2. Memiliki antusiasme terhadap perkembangan lembaga yang di         

pimpinnya. 

3. Mengembangkan kehangatan, budaya, dan ilkim organisasi 

4. Memiliki ketenangan dalam manajemen organisasi; 

5. Tegas    dan    adil     dalam    mengambil    tindakan/kebijakan  

6. Kelembagaan. 

Fungsi kepemimpinan pendidikan menunjuk berbagi aktivitas atau 

tindakan yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam upaya menggerakkan 



 

 

guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat agar mau berbuat sesuatu 

guna melaksanakan program-program pendidikan di sekolah. 

Lebih lanjut, M.I. Anwar   (2003 : 70)   mengatakan bahwa untuk 

memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah, pada 

pokoknya kepemimpinan pendidikan memiliki tiga fungsi berikut : 

1). Membantu kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai yang 

akan menjadi pedoman untuk menentukan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan; 

2). Fungsi dalam menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota 

masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan di sekolah; dan 

3). Menciptakan sekolah sebagai suatu lingkungan kerja yang harmonis, sehat, 

dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh 

produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja guru tinggi. Artinya pemimpin 

harus menciptakan iklim organisasi yang mampu mendorong produktivitas 

pendidikan yang tinggi dan kepuasan kerja yang maksimal. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mempunyai tugas 

memadukan unsur-unsur sekolah dengan situasi lingkungan budayanya, yang 

merupakan kondisi bagi terciptanya sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif 

adalah sekolah yang memiliki mutu yang baik. Artinya, bahwa mutu siswa yang 

dihasilkan oleh sekolah itu mempunyai kemampuan dan keterampilan sesuai 

dengan tuntutan dan keinginan masyarakat dan menjawab tantangan moral, 

mental, dan perkembangan ilmu serta teknologi. Siswa yang bermutu adalah siswa 



 

 

yang memiliki kemampuan dan potensi mengembangkan dirinya menjadi warga 

yang berguna bagi nusa, bangsa dan negara. 

Dalam teori kepemimpinan paternalistik, disebutkan bahwa seorang 

pemimpin adalah figur seorang bapak. Oleh karena itu, maka sebagai figur 

seorang bapak, kepala sekolah haruslah memiliki segala kemampuan. 

Sebagaimana dikatakan oleh Siagian  (1998 : 34)   bahwa persepsi bagi seorang 

pemimpin yang paternalistik, dalam melakukan peran kepemimpinannya dalam 

kehidupan organisasional dapat diwarnai oleh adanya harapan-harapan dari para 

pengikut kepadanya. Harapan itu biasaya berwujud keinginan agar pemimpin 

mereka mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi, dan yang layak 

dijadikan sebagai tempat bertanya serta untuk memperoleh petunjuk atas segala 

permasalahan yang dihadapinya. Sikap kebapakan memang dapat menyebabkan 

adanya hubungan atasan dan bawahan yang bersifat informal, dari pada hubungan 

formal. 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat dirangkum bahwa kemimpinan 

seorang kepala sekolah akan berpengaruh terhadap kedisiplinan guru dalam 

rangka melaksanakan tugas-tugasnya selaku pendidik, pengajar, dan pelatih. 

Dengan demikian maka, kepemimpinan kepala sekolah adalah seorang 

pemimpin pendidikan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan 

tertentu, diantaranya membuat perencanaan, mengadakan kerjasama dengan 

bawahan, mengadakan komonikasi dengan semua komponen sekolah serta selalu 

kreatif dalam melaksanakan  tugas yang berarti  selalu memprakarasi, 



 

 

menghargai, mengimplementasikan serta bertanggung jawab terhadap segala 

kegiatan yang dilaksanakan guru. 

2.2.3 Motivasi 

2.2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi menurut Anderson dan Kyprianou   (1994 : 63 – 64)   adalah 

sesuatu yang membuat orang berkehendak atau berperilaku dalam cara-cara 

tertentu. Anderson dan Kyprianou  (1994 : 65)   menjelaskan bahwa motivasi 

merupakan konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan doronmgan-

dorongan yang timbul pada atau di dalm seseorang individu yang menggerakkan 

dan mengarahkan perilaku. Menurut Mitchell yang diedit oleh Timpe (1991 : 445)   

menyatakan bahwa motivasi terdiri dari proses psikologis tertentu yang 

menyebabkan timbulnya gairah, pengarahan, dan kegigihan dari tindakan suka 

rela yang menuju ke sasaran. 

Gitosudarmono dan Sudito   (1997: 28),   menyatakan bahwa motivasi 

adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan, 

mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Di sisi lain, Moekiyat  

(2000 : 63),   memperkuat pengertian motivasi sebagai suatu proses psikologis 

yang azasi dalam perilaku manusia dan memberikan dasar untuk teori-teori dan 

penerapan motivasi kerja yang diperlukan. Menurut Wexley dan Yukl yang 

dikutip oleh M. As’ad   (1986 : 45)  mengartikan motivasi sebagai the process by 

which behavior is energized and directed. 

Oemar Hamalik  (2000 : 72)   mengemukakan bahwa motivasi merupakan 

suatu perubahan energi dalam diri ( pribadi ) seseorang yang ditandai dengan 



 

 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, motivasi 

sebagai suatu sistem, menurut Moekiyat   (2000 : 70 – 71)  ada tiga unsur yang 

saling mempengaruhi dan saling bergantung, yaitu :  

1. Kebutuhan-kebutuhan 

Definisi kebutuhan dengan satu kata yang terbaik adalah kekurangan. Dalam 

arti homeostatis kebutuhan-kebutuhan timbul apabila ada suatu 

ketidakseimbangan fisiologis dan psikologis. 

2. Perangsang-perangsang 

Dengan sedikit pengecualian, perangsang-perangsang atau motif-motif 

diperlukan untuk menguranngi kebutuhan-kebutuhan. Suatu perangsang dapat 

didefinisikan secara sederhana sebagai suatu kekurangan akan pengarahan. 

Perangsang-perangsang merupakan inti dari proses memotivasi. 

3. Tujuan-tujuan 

Suatu tujuan dalam siklus motivasi dapat didefinisikan sebagai suatu yang 

akan meringankan suatu kebutuhan dan mengurangi suatu perangsang. 

Dengan demikian, mencapai suatu tujuan akan cenderung memperbaiki 

imbalan fisiologis atau psikologis dan akan mengurangi atau menghilangkan 

perangsang. 

Pengertian motivasi berkaitan erat dengan timbulnya suatu kecenderungan 

untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses motivasi 

menurut Gitosudarmo dan Sudito (1997 : 28 ) terdiri dari beberapa tahapan proses 

yang meliputi : 



 

 

1). Muncul suatu kebutuhan yang belum terpenuhi memyebabkan adanya 

ketidakseimbanga (tention) dalam diri seseorang dan berusaha untuk 

meguranginya dengan perilaku tertentu.. 

2). Seseorang kemudian mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut. 

3). Seseorang mengarahkan perilakunya kearah pencapaian tujuan atau prestasi 

dengan cara-cara yang telah dipilihnya dengan didukung oleh kemampuan, 

ketrampilan, maupun pengalamannya. 

4). Penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain  (atasan)  tentang 

keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Perilaku yang ditujukan untuk 

memenuhi kebutuhan akan kebanggaan biasanya dimulai oleh yang 

bersangkutan. Sedangkan perilaku yang ditujukan untuk memenuhi suatu 

kebutuhan finannsial atau jabatan, umumnya dilakukan oleh atasan atau 

pimpinan organisasi. 

5). Imbalan atau hukum yang diterima atau dirasakan tergantunng kepada 

evaluasi atau prestasi yang dilakukan; dan  

6). Akhirnya, seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah 

memuaskan kebutuhannya, maka keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan 

tertentu dirasakan. Akan tetapi apabila masih ada kebutuhan yang belum 

terpenuhi, akan terjadi proses pengulangan dari siklus motivasi dengan 

perilaku yang berbeda. 

Oemar Hamalik   (2000 : 72 – 74)   menyatakan bahwa antara kebutuhan – 

motivasi – perbuatan / tingakah laku – tujuan dan kepuasan ada hubungan yang 

kuat. Tiap perbuatan senantiasa berkat adanya dorongan motivasi. Timbulnya 



 

 

motivasi disebabkan adanya suatu kebutuhan dan karenanya perbuatan tersebut 

terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Tingkah laku yang telah memberikan 

kepuasan terhadap suatu kebutuhan cenderung untuk diulang kembali, sehingga 

menjadi lebih kuat dan lebih mantap. 

Timpe (1991 : 209) merangkum beberapa sifat yang menlandasi definisi 

teknis motivasi, meliputi : 

1. Secara tradisional, motivasi dianggap sebagai fenomena individual. Setiap 

individu unik, dan semua teori motivasi utama diijinkan dengan satu dan lain 

jalan, memperkenankan keunikan ini supaya terlihat (yaitu setiap orang 

mempunyai kebutuhan, harapan, nilai, sikap, riwayat perkuatan, dan sasaran 

yang   berbeda ). 

2. Motivasi biasanya dijelaskan sebagai sengaja, yaitu motivasi yang berada di 

bawah kendali pegawai. Kebanyakan perilaku dipengaruhi oleh motivasi 

seperti yang banyak terlihat (yaitu usaha dalam pekerjaan),  dipandang khas 

sebagai tindakan yang dipilih oleh individu untuk dilaksanakan. 

3. Motivasi itu bermuka banyak. Dua faktor penting ialah timbulnya gairah 

(pengaktif, pemicu), pengarah (pilihan) perilaku. Timbulnya gairah telah 

memuaskan perhatian pada pertanyan : apa yang dapat membuat orang 

menjadi aktif, keadaan apa yang membuat orang menjadi bergairah sehingga 

mereka ingin berlaku sebaik mungkin. Dan jika seseorang sudah digairahkan, 

apa yang membuat ia kan menuju ke arah tertentu; dan 

4. Maksud dari teori perilaku agar dapat meramal perilaku. Motivasi 

berkepentingan dengan tindakan dan kekuatan intern dan ekstern yang 



 

 

mempengaruhi perilaku tindakan seseorang. Motivasi bukanlah perilaku itu 

sendiri dan bukan pula performa. Tetapi proses psikologis, perilaku 

sebenarnya dan performa seluruhnya adalah barang yang berbeda. Motivasi 

menjadi derajat sampai di mana individu ingin dan memilih untuk bertingkah 

laku spesifik tertentu. 

Selanjutnya Timpe (1991: 121) merangkum beberapa pendapat dari 

beberapa pakar manajemen tentang faktor motivasi, sebagai berikut : 

1). Carrel dan Goodman, menyarankan bahwa orang itu termotivasi karena ingin 

ke dalam, jika percaya medapat perlakuan adil, maka mereka akan berperilaku 

sedemikian rupa yang menurut kepercayaan mereka akan mengembalikan 

perasaan kedalam yang hilang. Orang lebih dapat menerima imbalan berlebih 

dari pada imbalan yang berkurang. Jika ia merasa mendapat imbalan 

berkurang dan tidak dapat berbuat banyak untuk mempengaruhinya, mereka 

cenderung menjadi tidak puas, mengurangi bekerja, dan lebih sering absen 

dibanding dengan bila mereka merasa diperlakukan dengan adil. 

2). Creight, ada sistem dengan lima peran untuk memotivasi peningkatan 

performa ( kinerja ), yang meliputi : 

a). Peran penentu sasaran; 

b). Pelatih; 

c). Penasehat; 

d). Penilai; dan 

e). Pembuat keputusan 



 

 

Jika ke lima peran yang lebih kecil ini dapat saling dipadukan dengan 

berhasil, maka hal tersebut membuka peluang bagi manajer dan pengawas 

untuk memotivasi peningkatan performa pegawai. 

3). Kinlaw, ada empat faktor yang menunjang performa, yaitu : 

a). Pegawai mengerti dengan jelas apa yang diharapkan darinya; 

b). Pegawai mempunyai kompetensi untuk melaksanakannya; 

c). Pegawai didukung oleh lingkungan kerja yang memadai; dan 

d). Pegawai termotivasi untuk berperforma  (kinerja tinggi)   

Dalam pengertian faktor yang terakhir ini, motivasi adalah keinginan 

untuk berperforma   (berkinerja tinggi)   sesuai dengan pengharapannya. Maka, 

motivasi merupakan salah satu langkah di antara empat faktor yang menentukan 

performa. 

 

2.2.3.2 Teori Motivasi 

Motivasi berasal dari kata Latin “ movere ”, yang berarti dorongan atau 

menggerakkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada 

sumber daya manusia umumnya, dan bawahan pada khususnya. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana cara menggerakkan dan mengarahkan daya dan 

potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan   (Hasibuan, 2000 : 141).   

Orang mau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan yang disadari   (conscious needs),   maupun kebutuhan yang tidak 

disadari  (unconscious needs),   berbentuk materi atau non materi, kebutuhan fisik 



 

 

maupun non fisik. Menurut Peterson dan Plowman  (Hasibuan, 2000 : 142 – 143), 

orang mau bekerja karena adanya faktor-faktor : 

1). Keinginan untuk hidup  (The Desire to Live)   

2). Keinginan untuk suatu posisi  (The Desire for Position)   

3). Keinginan akan kekuasaan   (The Desire for Power) ;  dan 

4). Keinginan akan pengakuan   (The Desire for Recognition)   

Beberapa teori lain tentang motivasi, dapat diuraikan sebagai berikut : 

1). Hierarkhi kebutuhan Maslow, menurut Robbins   (1992 : 45 – 46)   

a). Teori Maslow menganggap bahwa kebutuhan orang bergantung kepada 

apa yang telah mereka miliki. Dalam pengertian, suatu kebutuhan yang 

telah terpenuhi bukan merupakan faktor motivator. Kebutuhan manusia, 

tersusun dalam suatu hierarkhi kepentingan yang meliputi : 

b). Fisiologis, yaitu makan, minum, tempat tinggal, dan sembuh dari rasa sakit 

c). Keamanan dan keselamatan, yaitu kebutuhan untuk kemerdekaan dari 

ancaman, yaitu keamanan dari kejadian atau lingkungan yang mengancam 

d). Rasa memiliki, sosial, dan kasih sayang, yaitu kebutuhan akan 

persahabatan, berkelompok, interaksi, dan kasih sayang 

e). Penghargaan  (esteem), yaitu kebutuhan atas harga diri (self esteem)  dan 

penghargaan dari pihak lain 

f). Aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk memenuhi diri seseorang melalui 

memaksimalkan penggunaan kemampuan, keahlian, dan potensi 



 

 

Teori Maslow ini menganggap bahwa orang mencoba memuaskan 

kebutuhan yang lebih mendasar terlebih dulu, sebelum mengarahkan perilaku 

dalam memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. 

2). Teori ERG-Alderfer menurut Gitosudarmo dan Sudito (1997 : 32 – 34)   

Teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki tiga 

hierarkhi kebutuhan. Ketiga kebutuhan tersebut adalah : 

a). Kebutuhan eksistensi  (existence needs)   

Kebutuhan eksistensi ini berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam 

kebutuhan fisiologis da natural, dan kebutuhan rasa aman seperti 

kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan keamanan. 

Dalam suatu organisasi, kebutuhan ini termasuk didalamnya seperti rapat, 

kondisi kerja, jaminan sosial, dan lain sebagainya. 

b). Kebutuhan akan keterikatan 

Kebutuhan akan keterikatan sama dengan kebutuhan sosial dari Maslow. 

Kebutuhan akan keterikatan, meliputi semua kebutuhan yang berkaitan 

dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. 

c). Kebutuhan akan pertumbuhan 

Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi semua kebutuhan yang berkaitan 

dengan pengembangan potensi seseorang, sebagaimana kebutuhan 

akutulisasi diri dan penghargaan dari teori Maslow. Kepuasan atas 

kebutuhan akan pertumbuhan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu 

tugas tidak saja ingin menggunakan dan menunjukkan kemampuannya 



 

 

secara maksimal, tetapi juga untuk cepat megembangkan kemampuan-

kemampuan baru. 

3). Teori Dua Faktor Utama 

Herzberg yang dikutip oleh Hasibun (2000 : 157)   menyebutkan 

bahwa pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya dipengaruhi oleh dua faktor 

utama yang merupakan kebutuhan, yaitu : 

a). Faktor-faktor pemeliharaan ( Maintenance Factors ) 

Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan hakekat pekerja 

yang igin memperoleh pemenuhan atas kekurangan badaniyah. Kebutuhan 

ini akan berlangsung terus-menerus, seperti misalnya lapar – kenyang – 

lapar – kenyang - .. .  

Dalam bekerja kebutuhan ini misalnya gaji, kepastian pekerjaan, dan 

supervisi yang baik. Jadi faktor-faktor ini bukanlah sebagai motivator, 

tetapi merupakan kaharusan bagi perusahaan. 

b). Faktor-faktor motivasi   (Maintenance Factors)   

Faktor-faktor ini merupakan faktor-faktor motivasi yang menyangkut 

kebutuhan psikologis yag berhubungan dengan penghargaan terhadap 

pribadi yang secara langsung berkaitan dengan pekerjaan, misalnya 

ruangan yang nyaman, penempatan pekerjaan yang sesuai, dan lain-

lainnya. 

4). Teori Tiga Kebutuhan 

Pendapat Clelland yang dikutip oleh Robbins (1992: 50)   

menyebutkan bahwa seorang pekerja memiliki energi potensi yang dapat 



 

 

dimanfaatkan tergantung pada dorongan motivasi, situasi, dan peluang yang 

ada. Adapun kebutuhan pekerja yang dapat memotivasi gairah kerja adalah : 

a). Kebutuhan akan prestasi 

b). Kebutuhan akan kekuasaan; dan 

c). Kebutuhan akan afiliasi 

5). Teori harapan dari Vroom, yang diutip oleh Siagian  (1998 : 292)   

Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari hasil yang ingin 

dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan, bahwa tindakannya 

akan mengarah pada hasil yang diinginkan. Apabila seesorang sangat 

menginginkan sesuatu dan jalan nampaknya terbuka untuk memperolehnya, 

maka seseorang akan berusaha mendapatkannya. Dalam konteks ini maka 

apabila seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh 

sesuatu cukup besar, maka yang bersangkutan akan terdorong untuk 

memperoleh hal yang diinginkannya itu. Namun, apabila kemungkinan itu 

tipis, maka motivasinya untuk berupaya pun juga akan menjadi rendah. 

2.2.3.3 Motivasi Berprestasi 

Motivasi pada diri seseorang dapat berubah bila motif yang 

mendorongnya untuk melakukan suatu aktivitas juga berubah. Karena motivasi 

bukan sesuatu yang bebas dari pengaruh-pengaruh, misalnya lingkungan, 

kemampuan fisik, pengalaman masa lampau, taraf intelegensi, minat, dan cita-cita 

hidup. Mengenai motivasi berprestasi yang pertama kalinya diperkenalkan oleh 

Clellend  (Robbins, 1992 : 47) dinyatakan sebagai berikut ; “ achievement 



 

 

motivation is indicated by some on waiting to perform better or carrying about 

performming better ”. 

Clellend (Mangkunegara, 2001 : 103)  mengemukakan enam karateristk 

orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu: 

1) Memiliki tingkat tanggung jawab pribadi yang tinggi 

2) Berani mengambil dan memikul resiko 

3) Memiliki tujuan yang realistic 

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh 

5) Memanfaatkan umpan balik yang kongkrit 

6) Merealisasikan rencana kerja yang telah diprogramkan 

Dari beberapa teori di atas maka penenulis menyimpulkan motivasi 

berprestasi dalam penelitian ini adalah kebutuhan manusia yang merupakan 

refleksi dari dorongan akan rasa tanggungjawab, tugas dan pekerjaan. Dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya didukung oleh kemauan yang tinggi, 

memiliki  tanggungjawab, berani menaggung resiko yang akan terjadi serta 

berupaya  merealisasikan rencana kerja. 

2.2.4 Kompensasi 

2.2.4.1 Pengertian Kompensasi 

Hasibuan (2000 : 118 – 119)  memberi definisi kompensasi ialah sesuatu 

yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi 

berkaitan dengan konsistennasi internal dan eksternal. Konsistensi internal 

berkaitan dengan konsep penggajian relatif dalam organisasi sedang konsistensi 



 

 

eksternal berkaitan dengan tingkat relatif struktur penggajian dalam suatu 

organisasi dibanding dengan struktur penggajian yang berlaku di luar organisasi. 

Mangkunegara   (2001 : 83) menyebutkan kompensasi sebagai sistem 

reward atau imbalan, merupakan keseluruhan paket keuntungan sehingga 

organisasi bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi anggotanya serta diikuti 

bagaimana mekanisme dan prosedur imbalan didistribusikan. Sistem imbalan bisa 

mencakup gaji, penghasilan, uanng pensiun, uang liburan, promosi ke posisi yang 

lebih tinggi   (berupa gaji dan keuntungan yang lebih tinggi).  Juga berupa 

asuransi keselamatan kerja, transfer secara horisontal untuk mendapat posisi yang 

lebih menantang atau ke posisi utama untuk pertumbuhan dan pengembangan 

berikutnya, serta berbagai macam bentuk pelayanan. Selanjutnya Miller (1987 : 

87) menyebutkan bahwa dalam sisitem imbalan terdapat struktur tugas dan 

prosedur secara luas yang memungkinkan organisasi untuk melakukan 

penambahan, penghapusan, atau penyesuaiam segi-segi pekerjaan guna 

menambah ketertarikan bagi karyawan secara intrinsik. Dengan demikian, Miller 

memahami sistem imbalan tidak hanya berwujud promosi dan peningkatan gaji 

atas dasar kecakapan, tetapi bagaimana basis sistem ini dijamin. 

Mangkunegara  (2001 : 84) membagi kompensasi ada dua bentuk, yaitu : 

intrinsik dan ekstrinsik. Kompensasi intrinsik menyangkut nilai   (nonmateri)  

yang diterimakan karena suatu tugas misalnya partisipasi dalam pengambilan 

keputusan, rasa pertanggung jawaban, kesempatan untuk mengembangkan diri, 

adanya keleluasaan dalam menjalankan tugas, menjadikan pekerjaan lebih 

menarik dan keanekaragaman tugas. Kompensasi ekstrinsik menyangkut imbalan 



 

 

yang diterima dari lingkungan yang mengelilingi tugas itu sendiri dan terdiri dari 

kompensasi langsung (direct compensation), kompensasi tidak langsung  (indirect 

compensation)  dan kompensasi nonfinansial. Yang dimaksud kompensasi 

langsung adalah imbalan yang diterima pegawai secara langsung karena telah 

memberikan kontribusinya kepada institusi. Kompensasi jenis ini terdiri dari gaji 

pokok, bonus, premi, liburan, cuti, dan penghargaan. Kompensasi tidak langsung 

terdiri dari jaminan kesehatan seperti asuransi jiwa dan kesehatan, gaji penuh 

dengan tanpa memperhitungkan faktor lain yang mengurangi jam kerja, misalnya 

seseorang pada suatu ketika berhalangan untuk bekerja, dan jasa layanan lainnya. 

Sedangkan kompensasi nomnfinansial adalah segala fasilitas yang diberikan oleh 

institusi atau organisasi. 

Menurut Notoatmodjo (2003 : 161 – 165) kompensasi ada dua yaitu 

kompensasi langsung (direct compensation) dan kompensasi tidak langsung 

(indirect compensation). Kompensasi langsung dikaitkan dengan prestasi dan 

hasil kerja para karyawan,  sedangkan kompensasi tidak langsung tidak dikaitkan 

langsung dengan prestasi kerja para karyawan. Kompensasi ini juga disebut 

dengan kompensasi pelengkap , karena berfunsi untuk melengkapi kompensasi 

yang telah diterima oleh karyawan. 

Dengan semakin berkembangnya organisasi-organisasi, maka  kompensasi 

pelengkap ini tampaknya suatu keharusan yang diprogramkan oleh setiap 

organisasi. Alasan-alasan pentingnya pengembangan kompensasi pelengkap ini 

antara lain: 



 

 

1.  Persaingan yang semakin ketat di antara para organisasi, sehingga untuk  

memepertahankan karyawan yang berprestasi menuntut adanya 

kompensasi pelengkap ini. 

2. Dikeluarkannya peraturan-peraturan atau perundang-undangan oleh 

pemerintah yang mengatur kesejahteraan buruh atau karyawan. 

3.  Adanya organisasi karyawan yang semakin kritis untuk menuntut hak 

mereka sebagai karyawan. 

  Kompensasi pelengkap ini bukan saja bermanfaat bagi karyawan  akan 

tetapi juga mempunyai pengaruh positif secara tidak langsung kepada organisasi 

yang bersangkutan, adapun pengaruh positif  itu antara lain: 

1.  Meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan para karyawan terhadap 

organisasi.  

2.  Menurunkan jumlah absensi para karyawan. 

3.  Meningkatkan rasa cinta terhadap pempinan 

4.  Mengurangi pengaruh organisasi karyawan terhadap kegiatan organisasi. 

  Dalam pemberian kompensasi pelengkap ini ada empat hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain: 

1.  Pemberian kompensasi berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku 

              Dalam hal kesejahteraan para karyawan di setiap organisasi baik 

pemerintah maupun organisasi nonpemerintah mengeluarkan peraturan-

peraturan yang  harus dianut oleh setiap organisasi tersebut. Misalnya 

pemberian kompensasi bagi karyawan yang menderita cacat akibat kerja, 



 

 

pemberian kompensasi bagi karyawan yang indisipliner dan pemberian 

cuti bagi yang berhak. 

2. Pemberian kompensasi berdasarkan hasil kerja  

Organisasi-organisasi yang sudah besar memberikan kompensasi kepada 

karyawan dalam bentuk kesejahteraan sesuai dengan hasil kerja atau 

prestasi-prestasi yang sudah dicapai dalam waktu tertentu. 

3.  Program-Program Pelayanan 

Pada umumnya program-program pelayanan karyawan ini bersifat 

pelayanan fasilitas, yang secara normal dilakukan untuk karyawan 

sendiri atau dengan keluarganya. Selain itu juga pemberian bantuan 

beasiswa bagi karyawan yang berprestasi, pemberian pelayanan 

konseling, pemberian bonus, dan sebagainya. 

Menurut Lawler (1983 : 276) yang dinamakan paket kompensasi itu 

terdiri dai pembayaran dan keuntungan (pay and benefit). Pembayaran disebut 

juga kompensasi langsung, yang selanjutnya dibagi dua yaitu sistem gaji dan 

penghasilan ditambah imbalan berdasarkan kinerja. Sedangkan keuntungan yang 

disebutkan sebagai kompensasi tidak langsung merupakan berbagai keuntungan 

yang diberikan kepada karyawan, seperti program perlindungan yang diberikan 

kepada yang berwenang, asuransi kesehatan,  imbalan diwaktu tidak kerja dan 

berbagi keuntungan lainnya. 

Dalam dunia pendidikan pemberian kompensasi erat kaitannya dengan 

penghargaan  (reward) dan sangsi (punishment) sebagai wujud aktualisasi 

kemampuan guru. Mulyasa (2003 : 122) mengatakan bahwa  penghargaan 



 

 

(reward) sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru, sedangkan 

sangsi (punishment) untuk mengurangi kegiatanyang kurang produktif  serta 

meningkatkan kinerja. Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi 

kerja secara terbuka, sehingga mereka memiliki peluang untuk meraihnya. Kepala 

sekolah harus berusaha mengunakan penghargaan secara tepat, efektif, dan efesien 

untuk menghindari dampak negative yang bias ditimbulkan. 

2.2.4.2  Asas-asas Kompensasi  

Kompensasi dimaksudkan untuk menjali kerja saama dengan pekerja, 

memberikan keputusan kerja, efektivitas, memotivasi, memelihara stabilitas 

karyawan, mendisiplinkan, dan menyesuaikan dengan Undang-undang 

perburuhan yang ada. Agar maksud tersebut terlaksana, suatu kompetensi harus 

mengikuti asas adil dan layak  (Hasibuan, 2000 : 122 – 123). 

1. Asas adil 

Besarnya kompensasi yang dibayarkan harus disesuaikan dengan prestasi 

kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Kompensasi 

tanpa menyesuaikan aspek-aspek di atas akan menggagalkan maksud dari 

kompensasi itu sendiri. 

2. Asas layak dan wajar 

Suatu kompensasi harus disesuaikan dengan kelayakannya. Meskipun 

tolak ukur layak sangat relatif, perusahaan dapat mengacu pada atas kewajaran 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan aturan lain 

secara konsisten. 

 

 



 

 

2.2.4.3 Kompensasi dan Disiplin Kerja 

Dari beberapa definisi dan konsep mengenai kompensasi di atas maka 

dapat dimengerti bahwa pembicaraan mengenai kompensasi tidak terbatas pada 

jenis kompensasi, baik dalam bentuk uang atau nonuang. Namun aspek lain yang 

lebih jauh, yaitu bahwa kompensasi berkaitan langusng dengan hal-hal yang 

bersifat psikologis. Dengan adanya program kompensasi yang jelas, akan menjadi 

pendorong secara psikologis bagi seseorang pegawai untuk bekerja dengan baik. 

Dengan kata lain, kompensasi bisa digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan 

motivasi, disiplin, dan produktivitas kerja (Hasibuan, 2000 : 122).   

Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan kompensasi guru adalah 

segala sesuatu yang seharusnya diterima guru sebagai wujud penghargaan atas 

segala jerih payah yang dilakukan. Dalam dunia pendidikan pemberian 

kompensasi erat kaitannya dengan pemberian penghargaan (reward) sebagi wujud   

kemampuan guru atas prestasi yang dicapai, sedangkan pemberian sangsi 

(punishment)  sebagai wujud dari kegiatan yang kurang optimal. 

2.3 Kerangka Pikir dan Hipotesis 

Faktor kepemimpinan kepala sekolah akan berpengaruh terhadap 

kedisiplin guru selaku bawahannya. Hal ini disebabkan karena tingkat 

kedisiplinan guru selaku bawahannya. Bagaimana upaya seorang kepala sekolah 

agar mendorong timbulnya kemauan yang kuat dan penuh semagat serta percaya 

diri para guru, memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, memberi 

kepercayaan dan keyakinan kepada para guru, bahwa apa yang dilakukannya 

adalah benar. Memberi kesempatan dan peluang untuk maju, demi kemajuan 



 

 

organisasinya, serta memberikan sugesti dan menciptakan rasa aman bagi para 

guru selaku bawahan. Dengan demikian, maka kesadaran untuk berdisiplin itu 

bisa tumbuh bukan karena perasaan terpaksa, atau dipaksa oleh keadaan, namun 

karena kesadaran dari dalam diri pribadi guru tersebut. 

Dengan adanya motivasi untuk berpartisipasi dari para guru, akan 

meningkatkan kedisiplinan guru. Hal ini disebabakan karena untuk memenuhi 

keinginannya untuk berprestasi, dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas dan 

tanggung jawabnya dengan penuh disiplin. Dengan tingkat kedisiplinan yang 

tinggi, maka diharapkan akan mampu meraih prestasi yang hendak dicapai atau 

hendak diraih oleh para guru. Selain kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi, faktor kompensasi dari kepala sekolah juga berpengaruh positif 

terhadap kedisiplinan kerja guru. 

Semakin baik kepemimpinan kepala sekolah menurut pandangan guru, 

dan adanya kompensasi yang diterima oleh para guru, akan makin baik pula 

tingkat kedisiplinan para guru selaku bawahannya. Demikian pula dengan 

semakin tinggi tingkat motivasi untuk berprestasi dari para guru akan makin 

tinggi pula tingkat kedisiplinannya. Secara bersama-sama, ketiga faktor ini yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, dan kompensasi akan 

mempengaruhi tingkat kedisiplinan para guru di dalam melaksanakan tugas-

tugasnya. 

 

 

 



 

 

2.4 Hipotesis 

Dari kajian teoritik, hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan kerangka 

pikir, serta paradigma di atas, maka dapat diajukan suatu hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru 

sekolah dasar 

2. Ada pengaruh motivasi berprestasi guru terhadap kedisiplinan guru sekolah 

dasar 

3. Ada pengaruh kompensasi terhadap kedisiplinan guru sekolah dasar 

4. Ada pengaruh kepemimpinan, motivasi, berprestasi guru, dan kompensasi 

terhadap kedisiplinan guru sekolah dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah 

“ Penelitian Non Eksperiman Eksplantif ” yang bersifat korelasional. Dengan 

penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap subyek penelitian 

tetapi peneliti membuktikan pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang 

lain (Sedarmayanti dan Hidayat, 2002 : 42). Secara bagan dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

  

 

   

 

Gambar 3.1.  Kerangka Bagan Hubungan Kepemimpinan, Motivasi Berprestasi 
dan Kompensasi dengan Disiplin 

Dalam penelitian ini, obyek penelitian adalah Sekolah dasar (SD)   yang 

berada di wilayah Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang. Sedangkan 

subyek penelitiannya adalah para guru SD wilayah Kecamatan Pringapus, 

Kabupaten Semarang. 

3.2 Polulasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru SD negeri  Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semaramng yang terdiri dari 189 orang yang tersebar dalam 

 

Y = Disiplin 

X1 = Kepemimpinan    
             Kepala 

X2 =   Motivasi   
Berprestasi 

X3 =   Kompensasi 



 

 

25 SD. Sehubungan jumlah populasi yang besar maka penelitian ini menggunakan 

sample, adapun besarnya sample menggunakan tabel Kreccie (Sugiyono 2003:63). 

Berdasarkan tabel jumlah populasi 189 mendati 190 maka sampelnya adalah 127 

orang. Pengambilan sampel dengan proportional rondom sampling yaitu 

pengambilan sampel yang didasarkan unit sekolah dengan menggunakan rumus 

7/189 x 127 = 4,7 dibulatkan menjadi 5 (contoh untuk SDS Pringapus 01). Hal 

dimungkinkan akan lebih akurat dalam pengisian angket yang akan disebarkan. Di 

bawah ini adalah Tabel Penyebaran Populasi dan Sampel 

Tabel 3.1. Penyebaran Populasi dan Sampel 
 

No Nama SD Jumlah guru Sampel Jumlah Sampel 
1 SD Pringapus 01 7 v 5 
2 SD Pringapus 02 8 v 5 
3 SD Pringapus 03 8 v 5 
4 SD Pringapus 04 7 v 5 
5 SD Klepu 01 8 v 5 
6 SD Klepu 02 8 v 5 
7 SD Klepu 03 8 v 5 
8 SD Klepu 04 7 v 5 
9 SD Klepu 05 7 v 5 
10 SD Pringsari 01 7 v 5 
11 SD Pringsari 02 7 v 5 
12 SD Wonorejo 01 7 v 5 
13 SD Wonorejo 02 8 v 5 
14 SD Wonorejo 03 9 v 6 
15 SD Wonorejo 04 8 v 5 
16 SD Penawangan 01 6 v 4 
17 SD Penawangan 02 7 v 5 
18 SD Derekan 7 v 5 
19 SD Jatirunnggo 01 6 v 4 
20 SD Jatirunggo 02 8 v 5 
21 SD Jatirunggo 03 7 v 5 
22 SD Candirejo 01 8 v 5 
23 SD Candirejo 02 6 v 4 
24 SD Candirejo 03 6 v 4 
25 SD Wonoyoso        14 v 10 
 Jumlah 189  127 



 

 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini terdapat empat variable, yang dikelompokkan 

menjadi variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependet 

variable) yaitu: (1) Variabel bebas, (X1)  kepemimpinan kepala sekolah, (X2) 

motivasi berprestasi, (X3) kompensasi dan Variabel terikat, (Y) kedisiplinan guru. 

Definisi opresional dari keempat variabel sebagi berikut  

1. Kedisiplinan guru adalah sikap atau tingkah laku seorang guru yang 

mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketaatan pada berbagai ketentuan yang 

berlaku. Ketentuan yang berlaku diantaranya taat pada aturan antara lain 

datang dan pulang sesuai jadwal, melaksanakan hasil keputusan dan berusaha 

tidak melanggar ketentuan. Melaksanakan tugas-tugas artinya meleksanakan 

tugas dari kepala sekolah serta mengutamakan kepentingan sekolah. Bertumpu 

pada etos kerja diantaranya memegang teguh kepercayaan dan menjalakan 

tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bekerja jujur, teliti, dan cermat 

yaitu dengan melaksanakan tugas, memeriksa hasil dan membuat laporan.  

2. Kepemimipinan kepala sekolah seorang pemimpin pendidikan yang 

mempunyai tugas untuk membuat perencanaan  yaitu menyusun RAPBS, misi 

sekolah dan program pengajaran. Mengadakan kerja sama dengan bawahan 

dengan memperhatikan usul dan mendorong guru dalam bekerja. Komonikasi 

dengan komponen sekolah yaitu tanggap terhadap peraturan dan menciptakan 

hubungan yang harmonis. Kepala sekolah juga kreatif yang berarti selalu 

memprakarsai dalam peningkatan mutu, mendengarkan usulan dan aspirasi, 

berani mengadakan pemabaharuan dan bertanggungjawab. 



 

 

3. Motivasi berprestasi adalah  kebutuhan manusia yang merupakan refleksi dari 

dorongan akan rasa tanggungjawab, tugas dan pekerjaan. Dalam me 

laksanakan tugas dan pekerjaann didukung oleh kemauan yang tinggi antara 

lain rela berkorban, pantang menyerah serta komitmen terhadap tugas. 

Bertanggungjawab atas pekerjaan dengan menyelesaikan tugas dan tidak 

melimpahkan pekerjaan serta taat pada aturan. Berani menanggung resiko 

dalam mengadakan perubahan mengajar dan mengajukan usul. Merealisasikan 

rencana kerja dengan mewujudkan program, melaksanakan evaluasi atas 

pekerjaan yang merupakan hasil bentuk kerja sama. 

4. Kompensasi guru adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima guru 

sebagai wujud penghargaan atas segala jerih payah yang dilakukan. Dalam 

dunia pendidikan pemberian kompensasi erat kaitannya dengan penghargaan 

(reward)  sebagai wujud prestasi  guru diantaranya memberikan persetujuan 

dalam PAK, memberikan pujian, tunjangan serta pemberian penghargaan. 

Pemberian sangsi (punishment) akibat dari kegiatan yang kurang optimal di 

antaranya memberikan sangsi bagi guru yang tidak tertib, penundaan usulan 

PAK, memberikan teguran dan menyuruh membuat pernyataan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data dari 

lapangan, baik mengenai kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi, 

kompensasi, dan kedisiplinan guru menggunakan angket/kuesioner. Alasan 

digunakannya angket sebagai alat pengumpul data karena responden dapat 

mengungkapkan potensi yang dimilikinya ( Suharsimi 2000:137) 



 

 

 
Tabel 3.2. Kisi-kisi Angket Variabel Kedisiplinan Guru 

 
No Sub Variabel Indikator 
1 Taat pada peraturan Datang sebelum jam pelajaran dimulai 

Melaksanakan hasil keputusan meskipun tidak ada 
pengawasan. 
Tidak melannggar hasil kesepakatan bersama  

2 Melaksanakan tugas-

tugas  

Melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah 
diberikan 
Melaksanakan tugas dari kepala sekolah 
Mengutamakan kepentingan sekolah 

3 Bertumpu pada etos kerja Memegang teguh atas kepercayaan yang telah 
diberikan 
Menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang 
telah ada 
Membuat administrasi kelas sebagi wujud dari 
kegiatan yang telah dilaksanakan 

4 Bekerja dengan jujur, 
tertib, cermat dan 
semangat 

Melaksanakan tugas sampiran  selain tugas pokok 
Membuat laporan sesuai dengan kenyataan 
Memeriksa hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan 
Membuat laporan  

      

Tabel 3.3. Kisi-kisi angket Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 
No Sub Variabel Indikator 
1 Melaksanakan 

perencanaan 

Menyusun RAPBS bersama-sama dengan guru 
Penyususnan misi sekolah melibatkan semua unsur  
terkait 
Mengutamakan demokrasi dalam berbagai kegiatan 
Pelaksanaan KBM berpedoman pada kalender 
pendidikan 

2 Mengadakan kerja sama 
dengan bawahan 

Mengutamakan kerja sama dengan guru-guru 
Memperhatikan usulan guru-guru 
Mendorong terhadap guru-guru  untuk 
meningkatkan kinerja 

3 Komonikasi dengan 
semua komponen sekolah 
 

Tanggap terhadap peraturan-peraturan yang  
berkaitan dengan pendidikan 
Menciptakan hubungan yang harmonis dengan 
semua komponen sekolah  

4 Kreatif dalam 
melaksanakan tugas 
sebagai kepala sekolah 

Memprakarsai cara-cara terbaru dalam peningkatan 
mutu 
Mendengarkan usulan dan memperhatikan aspirasi  
Mengadakan pembaharuan di sekolah  
Bertanggungjawab terhadap sekolah  

 



 

 

 
Tabel 3.4. Kisi-kisi angket Motivasi Berprestasi 

 
No Sub Variabel Indikator 
1 Memiliki tingkat kemauan 

yang tinggi 
 
 
 
 

Rela berkorban demi pendidikan 
Tidak segera menyerah terhadap kegagalan 
Melaksanakan tugas-tugas walaupun tidak 
mendapat dukungan 

2 Tanggungjawab terhadap 
pekerjaan 
 

Menyelesaikan pekerjaan utama 
Tidak melimpahkan pekerjaan kepada orang 
lain 
Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku 

3 Berani mengambil resiko Selalu mengadakan perubahan-perubahan 
dalam mengajar 
Berani menenggung resiko yang akan terjadi 
Memberikan usul demi kemajuan pendidikan 

4 Merealisasikan rencana kerja  Mewujudkan program kerja yang telah 
disusun 
Mengadakan evaluasi atas pekerjaan 
Tidak cepat puas atas pekerjaan  
Hasil pekerjaan meruapakan bentuk 
kerjasama 

      

 

Tabel 3.5. Kisi-kisi angket Kompensasi Guru 
 

No Sub Variabel Indikator 
1 Kompensasi langsung 

pemberian penghargaan  

Memberikan kemudahan dalam PAK 
Memberikan pujian atas selesainya pekerjaan 
dengan baik 
Memberikan bonus kepada guru 
Memberika tunjanagan hari raya dari 
pemerintah 
Pemberian pengharagaan   

2 Kompensasi tidak langsung 

pemberian sangsi 

Memberikan sangsi kepada guru yang tidak 
tertib administrasi 
Penundaan PAK bagi guru yang tidak tertib 
adminisr\trasi 
Menjunjung tinggi peraturan 
Surat  pernyartaan bagi yang indisipliner  
 

 



 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Sebelum digunakan untuk mernjaraing data, terlebih dahulu dilakukan 

validitas dan reabilitasnya. 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas adalah suatu ukuran yang menujukkan tingkat kevalidan atau 

kesahilan suatu instrument. Dengan demikian suatu instrument yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen dikatakan kurang valid 

berarti mempunyai validitas rendah. 

Untuk memperoleh insrumen yang valid dalam penelitian ini, peneliti   

berusaha bertindak hati-hati mulai sejak awal penyusunan-penyusunan 

instrumrnnya. Instrumen daftar pertanyaan mula-mula disusun variable-

variabelnya. Selanjutnya setelah daftar pertanyaan diisi oleh respoden, skor 

jawaban diuji validitasnya. Validitas yang dimaksud adalah untuk menguji apkah 

ada kesesuaian antar bagian-bagian instrumen  dengan instrumen  secara 

keseluruhan. Dengan demikian uji validitasnya digunakan validitas internal yang 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara masing-masing butir pertanyaan 

terhadap skor totalnya ( Sugiyono 2003:273). 

Hasil uji validitas secara lengkap terlampir, sedangkan rangkuman hasil uji 

validitas dengan komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000 untuk 

masing-masing variabel penelitian sebagai berikut : 



 

 

Tabel 3.6. Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen (Angket) Penelitian 
 

No. Variabel 
Penelitian 

Jumlah 
Item 

Interval pearson 
correlation  

Batas kritik 
pearson 

correlation 
Keterangan 

1. Kepemimpinan 
kepala sekolah 

14 0,398 – 0,745 0,396 Valid 

2. Motivasi 
berprestasi 

13 0,463 – 0,736 0,396 Valid 

3. Kompensasi 10 0,429 – 0,823 0,396 Valid 
4. Kedisiplinan 13 0,495 – 0,906 0,396 Valid 

Keterangan: 
Validitas butir dihitung dengan cara mengkorelasikan antara butir dari setiap 
variabel (X) dengan skor totalnya (Y) 

Terlihat dari table 4.6, nilai pearson correlation dari masing-masing 

variabel masih di atas batas kritis pearson pada n = 25 dan α = 5% yaitu 0,396, 

yang berarti bahwa keempat variabel tersebut valid. 

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Reabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana  

suatu hasil pengukuran relative konsisten apabila penguran diulangi dua kali atau 

lebih.  

Uji reabilitas hanya untuk item yang sudah teruji validitasnya,  sedangkan 

item yang tidak valid tidak dikutsertakan. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui 

reabilitasnya angket digunakan rumus Alpha, kerena datanya ordinal, bukan data 

nominal. Dalam penelitian ini uji reabilitas dilakukan dengan pengukuran sekali 

saja yaitu menggunakan bantuan computer program SPSS versi 10 for Windows 

2000. Hasil uji reliabilitas diperoleh  nilai alpha untuk masing-masing variabel 

melebihi 0,6, yang berarti bahwa keempat variabel tersebut reliabel. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7. 



 

 

Tabel 3.7. Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen (Angket) Penelitian 
 

No. Variabel Penelitian Jumlah 
Item 

Koefisien Korelasi 
Hasil Analisis 

Keterangan 

1. Kepemimpinan 
kepala sekolah 

14 0,805 Reliabel 

2. Motivasi berprestasi 13 0,847 Reliabel 
3. Kompensasi 10 0,868 Reliabel 
4. Kedisiplinan 13 0,887 Reliabel 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, langkah berikut yang 

dilakukan adalah mengadakan analisis terhadap semua data yang telah terkumpul. 

Cara yang ditempuh peneliti adalah memberikan skor untuk setiap jawaban per 

item soal dari angket yang disebarkan kepada para responden. Kemudian seluruh 

skor dijumlahkan secara keseluruhan, kemudian dianalisis secara statistik. Untuk 

menganalisis data dalam penelitian ini digunakan analisis sebagai berikut : 

3.6.1 Statistik Deskriptif Persentase 

Analisis ini untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil penelitian 

masing-masing variabel secara kategorial. Hal ini bertolak dari konsep Azwar 

(1995) bahwa skor total individu yang semakin mendekati skor total ideal dapat 

diinterpretasikan semakin positif atau semakin fovaurable. 

 Analisis deskriptif yang dipakai adalah deskriptif persentase. Dalam 

analisis ini semua skor dari masing-masing variabel maupun dari setiap sub 

variabelnya dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya sehingga akan 

diperoleh persentase skor. Dari deskriptif persentase inilah selanjutnya 

dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui tingkatannya. Karena 



 

 

skor tertinggi dari masing-masing item adalah 5 dan skor terendahnya 1, maka 

dapat dihitung:  

Persentase maksimal = 100%  100% x 
5
5

=  

Persentase minimal = 20%  100% x 
5
1

=  

Rentang  = 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval = 16%   
5
%80

=  

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase minimal 20%, maka diperoleh 

tingkatan: 

 
Tabel 3.8. Kriteria Deskirptif Persentase 

 
No Interval persentase skor Kriteria 
1 84  < % skor < 100 Sangat tinggi (ST) 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 

Kriteria ini digunakan untuk setiap variabel maupun sub variabel dalam 

penelitian, karena banyak item yang digunakan dari masing-masing variabel 

maupun sub variabelnya berbeda-beda, sehingga jumlah skor dari masing-masing 

responden harus diubah terlebih dahulu dalam bentuk persentase skor dengan cara 

membandingkan jumlah skor dengan skor idealnya. Skor ideal diperoleh dari 

banyaknya item dikalikan dengan skor ideal yaitu 5.   

% skor  = 100% x 
idealskor 
riilskor  



 

 

3.6.2 Uji Persyaratan 

3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Untuk keperluan analisis data selanjutnya, maka akan lebih mudah dan 

lancar bila variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Dari teori 

kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal maka konklusi 

bisa diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi normal maka konklusi 

berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan 

berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa terlebih dahulu normalitas distribusinya, 

apakah pada taraf signifikansi tertentu atau tidak. Pengujian normalitas data 

dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi penelitian masing-

masing variabel. Uji normalitas data penelitian ini menggunakan uji normalitas 

Kolmogorov-Smirnof (Santoso 1999:311). Data dianalisis dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov analisis 

kenormalan data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. 

Apabila grafik yang diperoleh dari output SPSS ternyata diperoleh titik-titik yang 

mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi 

normal 

3.6.2.2 Uji Homogenitas 

Secara grafis dapat dilihat dari multivariate standardized Scatterplot. Dasar 

pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk pola 



 

 

tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas merupakan langkah untuk mengetahui status linier tidaknya 

suatu distribusi sebuah data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linieritas 

akan menentukan teknik analisis regresi yang akan digunakan. Jika hasil uji 

linieritas merupakan data yang linier maka digunakan analisis regresi linier. 

Sebaliknya jika hasil uji linieritas merupakan data yang tidak linier maka analisis 

regresi yang digunakan nonlinier (Winarsunu 2002:186). Dasar pengambilan 

keputusan dari uji ini dapat dilihat dari nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi 

> 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. 

3.6.2.4 Uji Multikolinieritas 

Uji persamaan selanjutnya adalah uji kolinieritas untuk mengetahui ada 

tidaknya korelasi di antara sesama variabel bebas. Model regresi dalam penelitian 

ini dapat memenuhi syarat apabila tidak terjadi multikolinieritas atau adanya 

korelasi di antara variabel bebas (Santosa 1999:293). Pengujian multikolinieritas 

ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor (VIF). Antara variabel bebas 

dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 0,1 dan VIF > 10.  

3.6.2.5 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam satu model regresi linier 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t – 1. 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi antara lain : 



 

 

1. Bila nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

4 – du, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol berarti tidak ada 

autokorelasi positif. 

2. Bila nilai Drbin Watson lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound 

(dL), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi 

positif. 

3. Bila nilai Durbin Watson lebih besar dari batas bawah atau lower bound (4-

dL), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol berarti ada autokorelasi 

negatif. 

4. Bila nilai Durbin Watson terletak antara batas atas (dU) dan batas bawah (dL) 

atau DW terletak antara (4-dU) dan 4-dL), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

Uji persyaratan analisis menggunakan bantuan komputer program SPSS 

versi 12 for Windows 2000. 

3.6.3 Uji Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi uji parsial dan uji 

simultan. 

3.6.3.1 Uji Parsial 

Pengujian secara parsial digunakan untuk menguji signifikansi koefisien 

regresi maupun korelasi parsial atau hubungan masing-masing variabel bebas (X1, 

X2, dan X3) dengan variabel terikat (Y). Data dianalisis dengan bantuan komputer 

program SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05 maka 



 

 

terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y setelah variabel 

X2 dan X3 dkontrol, variabel X2 dengan Y setelah variabel X1 dan X3 dikontrol, 

dan variabel X3 dengan Y setelah variabel X1 dan X2 dikontrol. 

3.6.3.2 Uji Simultan 

Pengujian secara simultan digunakan untuk menguji signifkansi korelasi 

ganda adalah analisis tentang hubungan antara dua variabel atau lebih variabel 

bebas (independent variable) dengan satu variabel terikat (dependent variable). 

Dalam penelitian ini, analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah (X1), motivasi berprestasi (X2) dan kompensasi 

(X3) dengan kedisiplinan (Y). 

Analisis regresi ganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan 

persamaan regresi sebagai berikut : 

    Y  =  b1X1  +  b2 X2  + b3 X3 + a  

    Keterangan : 

    Y = nilai yang diprediksi atau kriterium 

    X = nilai variabel prediktor 

    a = bilangan konstan 

    b = bilangan koefisien prediktor  

Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda dilakukan dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 12 for Windows 2000. Dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 

0,05 maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja (Hk) diterima.  



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Data yang diperoleh dari pengisian angket selanjutnya dianalisis melalui dua 

tahap yaitu analisis deskriptif persentase dan uji statistik inferensial. Analisis 

deskriptif persentase bertujuan untuk memberikan penjelasan dari masing-masing 

variabel, sedangkan uji statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis. 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

4.1.1.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gambaran tentang kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru SD 

Negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1. Gambaran tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 51 40 
2 68  < % skor < 84 Baik  63 50 
3 52  < % skor < 68 Cukup  9 7 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  4 3 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.1, sebanyak 50% guru menyatakan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolahnya tergolong baik dan 40% menyatakan sangat 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD Negeri di Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang memandang bahwa kepala sekolahnya memiliki 

kemampuan yang baik dalam melaksanakan manajemen sekolah, bekerjasama 



 

 

denan bawahan, berkomunikasi dengan bawahan dan memiliki kreativitas yang 

baik dalam melaksanakan tugasnya. Lebih jelasnya dapat dilihat dari pie chart 

sebagai berikut. 

Pandangan Guru terhadap Kepemimpinan Kepala 
Sekolah

Cukup
7%

Kurang baik
3%

Baik
50%

Sangat baik
40%

 

Gambar 4.1.  Kepemimpinan Kepala SD negeri di Kecamatan Pringapus 
Kabupaten Semarang 

1. Melaksanakan Manajemen 

Berdasarkan persepsi sebagian besar guru, menunjukkan bahwa kepala 

sekolahnya  telah memiliki kemampuan melaksanakan manajemen sekolah secara 

baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari analisis deskriptif pada tabel 4.2 

Tabel 4.2. Gambaran tentang Pelaksanaan Manajemen. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 52 41 
2 68  < % skor < 84 Baik  61 48 
3 52  < % skor < 68 Cukup  12 9 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  2 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 



 

 

Terlihat dari tabel 4.2, sebanyak 48% guru memandang bahwa 

pelaksanaan manajemen oleh kepala sekolahnya tergolong baik dan 41% guru 

menyatakan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepemimpinan yang 

dilakukan melibatkan baerbagai pihak dalam pengambilan keputusan. Seperti 

halnya dalam penyusunan RAPBS, kepala sekolahnya sellau melibatkan guru-

guru. Begitu juga dengan menyusun visi dan misi sekolah tidak hanya melibatkan 

guru, namun melibatkan pula komite sekolah dan unsur-unsur terkait. Menurut 

persepsi sebagian besar guru, kepala sekolah selalu mengedepankan demokrasi 

dalam merumuskan tujuan yang hendak dicapai dan mengupayakan citra sekolah 

melalui pembangunan fisik maupun non fisik. 

2. Bekerjasama dengan Bawahan 

Di samping memiliki manajemen yang baik, menurut persepsi sebagian 

besar guru SD Negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang mampu 

melakukan kerjasama secara baik dengan bawahan. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Gambaran tentang Kerjasama Kepala Sekolah dengan Bawahan. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 47 37 
2 68  < % skor < 84 Baik  48 38 
3 52  < % skor < 68 Cukup  28 22 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  4 3 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.3, sebanyak 38% guru memandang bahwa kepala 

sekolah telah melakukan kerjasama secara baik dengan bawahannya dan 37% 



 

 

menyatakan sangat baik, meskipun masih ada 22% yang menyatakan cukup. 

Secara umum menunjukkan bahwa kerjasama yang dijalin kepala sekolah 

tergolong baik, karena selalu menganggap guru-guru sebagai mitra jerham terbuka 

terhadap gagasan yang disampaikan guru dan dalam melaksanakan kegiatan 

sehari-hari selalu memberikan dorongan untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. 

3. Komunikasi dengan Bawahan 

Komunikasi yang dijalin kepala sekolah dengan guru-guru maupun 

karyawan lainnya tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut. 

Tabel 4.4. Gambaran tentang komunikasi dengan bawahan. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 51 40 
2 68  < % skor < 84 Baik  60 47 
3 52  < % skor < 68 Cukup  11 9 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  4 3 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 1 1 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.4, sebanyak 47% guru memandang bahwa komunikasi 

yang dijalin kepala sekolah terolong baik, dan 40% guru memandang sangat baik. 

Bila ada aturan-aturan dan kebijakan tentang pendidikan, kepala sekolah selalu 

menginformasikan kepada guru dan karyawannya. Kepala sekolah juga selalu 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan semua guru dan karyawan. 

4. Kreatifitas dalam Melaksanakan Tugas 

Kreatifitas kepala sekolah dalam melaksanakan tugas menurut persepsi 

sebagian besar guru SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel 4.5 



 

 

Tabel 4.5.  Gambaran tentang Kreatifitas Kepala Sekolah dalam Melaksanakan 
tugas. 

 
No Interval Kriteria Frekuensi Persentase

1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 44 35 
2 68  < % skor < 84 Baik  55 43 
3 52  < % skor < 68 Cukup  22 17 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  5 4 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 1 1 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.5, sebanyak 43% guru memandang bahwa kepala 

sekolahnya memiliki kreatifitas yang baik dan 35% guru memandang sangat baik, 

namun demikan masih ada 17% yang memandang cukup dan 4% menyatakan 

kurang baik. Namun demikian secara umum menunjukkan bahwa kepala sekolah 

sebagai pimpinan selalu mampu memprakarasi cara-cara yang baru untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, bersedia mendengarkan dan menghargai 

pendapat, gagasan, usul dan saran dari anggota guru. Di sekolah, kepala sekolah 

mampu memberikan banyak cara untuk melakukan berbagai perubahan dan 

pembaharuan di sekolah dan sebagai pimpinan kepala sekolah memiliki 

tanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan guru. 

Secara umum kualitas kepemimpinan kepala sekolah tergolong baik, 

terbukti dari perolehan skor riil sebesar 7099. Dengan banyaknya item 14, skor 

tertinggi tiap item 5 dan banyaknya responden 127 diperoleh skor ideal = 14 x 5 x 

127 = 8890, sehingga diperoleh:  

Persentase skor = 100%x 
idealskor 
riilskor = 100%x 

8890
7099  = 79.85%. 

Persentase skor tersebut berada pada interval 68-84 dalam kategori baik, yang 

berarti bahwa kualitas kepemimpinan menurut persepsi guru tergolong baik. 



 

 

4.1.1.2 Motivasi Berprestasi 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket menunjukkan bahwa 

motivasi berprestasi guru SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  4.6. 

Tabel 4.6. Gambaran tentang Motivasi Berprestasi. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Tinggi (ST) 38 30 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 78 61 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 6 5 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 5 4 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 0 0 

 Jumlah  127 100 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa dari 127 guru yang 

menjadi responden penelitian, sebanyak 61% guru memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi dan 30% dalam kategori sangat tinggi. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada pie chart berikut. 

Motivasi Berprestasi Guru

Cukup
5%

Rendah
4%

Sangat tinggi
30%

Tinggi
61%

 

Gambar 4.2.  Motivasi Berprestasi Guru SD negeri di Kecamatan Pringapus  
Kabupaten Semarang 



 

 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang memiliki tingkat kemauan yang tinggi, rasa 

tanggung jawab yang tinggi, lebih berani mengambil resiko dan berusaha 

merealisasikan rencana kerja yang telah diprogramnya. 

1. Memiliki Tingkat Kemauan yang Tinggi 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah memiliki kemauan 

yang tinggi dalam bekerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7. Gambaran tentang Tingkat Kemauan dalam Bekerja. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Tinggi (ST) 38 29.9 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 58 45.7 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 25 19.7 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 6 4.7 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 0 0.0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.7, sebanyak 45,7% guru memiliki kemauan yang 

tinggi dan 29,9% dalam kategori sangat tinggi, sebanyak 19,7% tergolong cukup 

dan hanya 4,7% tergolong rendah. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru telah rela berkorban demi mencapai tujuan, memiliki usaha 

yang tinggi agar tidak gagal dalam melakukan usaha dan berusaha tetap 

melaksanakan rencana tugas meskipun kurang mendapat dukungan.  

2. Tanggung jawab 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah memiliki tingkat 



 

 

tanggungjawab yang tinggi dalam bekerja. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.8 

Tabel 4.8. Gambaran tentang Tingkat Tanggungjawab dalam Bekerja. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Tinggi (ST) 56 44 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 60 47 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 7 6 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 4 3 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.8, sebanyak 47% guru memiliki tanggung jawab yang 

tinggi dan 44% dalam kategori sangat tinggi. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa sebagian besar guru memandang bahwa ada suatu keharusan untuk dapat 

menyelesaian tugas-tugasnya, berusaha tidak mengalihkan kepada rekan guru lain 

betapapun sibuknya dan berusaha menyelesaikan meskipun tanpa pengawasn 

kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah. 

3. Keberanian Mengambil Resiko 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah memiliki tingkat 

keberanian yang tinggi dalam mengambil resiko. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.9 

Tabel 4.9. Gambaran tentang Tingkat Keberanian dalam Mengambil Resiko. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Tinggi (ST) 31 24 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 70 55 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 21 17 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 5 4 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 0 0 

 Jumlah  127 100 



 

 

Terlihat dari tabel 4.9, sebanyak 55% guru memiliki keberanian yang 

tinggi dalam mengambil resiko dan 24% dalam kategori sangat tinggi. Dari data 

tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru selalu berusha menciptakan 

cara-cara yang lebih baik dalam mengajar, meskipun mendapat pertentangan dari 

rekan lainnya, merasa malu apabila gagal dan lebih malu lagi apabila tidak 

mencoba lagi serta berusaha menyumbangkan pemikiran melalui rapat-rapat 

sekolah meskpun pemikirannya penuh resiko. 

4. Merealisasikan Rencana Kerja yang Diprogramkan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah memiliki usaha yang 

tinggi untuk merealisasikan rencana kerja yang diprogramkan. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada tabel 4.10 

Tabel 4.10. Gambaran tentang Usaha Merealisasikan Rencana Kerja. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Tinggi (ST) 48 38 
2 68  < % skor < 84 Tinggi (T) 69 54 
3 52  < % skor < 68 Cukup (C) 7 6 
4 36  < % skor < 52 Rendah (SR) 3 2 
5 20  < % skor < 36 Sangat Rendah (SR) 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.10, sebanyak 54% guru berusaha secara tinggi untuk 

merealisasikan rencana kerja dan 38% guru memandang usahanya dalam kategori 

sangat tinggi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru selalu 

berusaha mewujudkan segala program kerja yang disepakai bersama, 

meningkatkan hasil yang lebih baik dengan cara mengevaluasi program dan 

sebagian besar guru belum puas apabila program kerjanya belum bisa terlaksana. 



 

 

Mereka memandang pula bahwa program kerja bukan semata-mata hasil pribadi, 

melainkan juga atas bantuan dan dukungan dari orang lain. 

Secara umum motivasi berprestasi guru tergolong baik, terbukti dari 

perolehan skor riil sebesar 6515. Dengan banyaknya item 13, skor tertinggi tiap 

item 5 dan banyaknya responden 127 diperoleh skor ideal = 13 x 5 x 127 = 8255, 

sehingga diperoleh:  

Persentase skor = 100%x 
idealskor 
riilskor = 100%x 

8255
6515  = 78.92%. 

Persentase skor tersebut berada pada interval 68-84 dalam kategori baik, yang 

berarti bahwa kualitas motivasi berprestasi yang dimiliki guru tergolong baik. 

4.1.1.3 Kompensasi 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. Dalam dunia pendidikan, pemberian kompensasi 

erat kaitannya dengan penghargaan (reward) sebagai wujud aktualisasi 

kemampuan guru. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengisian angket 

diperoleh gambaran bahwa sebagian besar guru merasa bahwa kompensasi yang 

diterima tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11 

Tabel 4.11. Gambaran tentang Kompensasi yang Diterima Guru. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 20 16 
2 68  < % skor < 84 Baik  44 35 
3 52  < % skor < 68 Cukup  41 32 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  18 14 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 4 3 

 Jumlah  127 100 



 

 

Terlihat dari tabel 4.11, sebanyak 35% guru merasa bahwa kompensasi 

yang diterima tergolong baik, selebihnya 16% merasa sangat baik, namun masih 

ada 32,28% yang menyatakan cukup dan 14% menyatakan kurang baik serta 3% 

menyatakan tidak baik. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ada sebagian guru 

merasa bahwa kompensasi berupa reward maupun sangsi yang diterima tergolong 

baik dan ada sebagian lagi menyatakan cukup. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

pie chart berikut. 

Kompensasi

Baik
35%

Sangat baik
16%

Tidak baik
3%

Kurang baik
14%

Cukup
32%

 
Gambar 4.3.  Kompensasi yang Diterima Guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang 
 

1. Reward (Penghargaan) 

Menurut pandangan guru SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang, reward atau pengharagaan yang diterima tergolong baik, meskipun 

masih ada sebagian yang merasa cukup dan kurang, seperti terungkap pada tabel 

4.12. 



 

 

Tabel 4.12. Gambaran tentang Penghargaan yang Diterima Guru. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 22 17 
2 68  < % skor < 84 Baik  49 39 
3 52  < % skor < 68 Cukup  38 30 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  15 12 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 3 2 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.12, sebanyak 38% guru merasa bahwa pengharagaan 

yang diterima tergolong baik dan 17% menyatakan sangat baik, namun masih ada 

30% merasa cukup dan 12% guru merasa kurang baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa sebagian guru yang merasa memperoleh penghargaan yang baik karena 

kepala sekolahnya selalu memperhatikan kelancaran kenaikan pangkat. Apabila 

merasa puas dengan hasil kerja guru, kepala sekolah selalu memberi pujian, jabat 

tangan, ucapan selamat. Untuk guru yang berkondite baik, kepala sekolah selalu 

mencantumkan nilai baik pada DP3 guru. Tunjangan dan penghargaan juga 

diberikan bagi guru yang berprestasi. 

2. Punihsment (Sangsi) 

Di samping penghargaan, sangsi juga diberikan bagi guru yang tidak 

menjalankan kinerjanya dengan baik. Menurut pandangan guru SD negeri di 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang, sangsi yang diberikan kepala sekolah  

bervariasi, ada sebagian yang merasa baik dan ada pula yang merasa cukup dan 

kurang baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.13. 



 

 

Tabel 4.13. Gambaran tentang Kompensasi Tidak Langsung yang Diterima Guru. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 14 11.02 
2 68  < % skor < 84 Baik  36 28.35 
3 52  < % skor < 68 Cukup  41 32.28 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  32 25.20 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 4 3.15 

 Jumlah  127 100 

Berdasarkan tabel 4.13, sebanyak 28,35% guru merasa bahwa sangsi yang 

diberikan kepala sekolah terglong baik dan 11,02% merasa sangat baik, namun 

masih ada 32,28% menyatakan cukup dan 25,20% merasa kurang baik.. Hal ini 

sebagian guru merasa bahwa kepala sekolahnya selalu menegur apabila guru 

sering terlambat namun ada sebagian pula kepala sekolah kurang memberikan 

teguran. Sebagian guru juga merasa bahwa kepala sekolahnya selalu memberi 

sangsi bagi guru yang melanggar peraturan. 

Secara umum kompensasi yang dirasakan guru tergolong baik, hal ini 

terbukti dari perolehan skor riil sebesar sebesar 4358. Dengan banyaknya item 10, 

skor tertinggi tiap item 5 dan banyaknya responden 127 diperoleh skor ideal = 10 

x 5 x 127 = 6350, sehingga diperoleh:  

Persentase skor = 100%x 
idealskor 
riilskor = 100%x 

6350
4358  = 68,63%. 

Persentase skor tersebut berada pada interval 68-84 dalam kategori baik, yang 

berarti bahwa kompensasi yang dirasakan guru tergolong baik. 

4.1.1.4 Kedisiplinan Guru 

Kedisiplinan guru dapat dilihat dari tingkat ketaatan pada aturan, 

melaksanakan tugas, bertumpu pada etos kerja dan berkerja dengan jujur, tertib 



 

 

dan cermat. Secara umum kedisiplinan guru SD negeri di Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang tergolong baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Gambaran tentang Kedisiplinan Guru. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 32 25 
2 68  < % skor < 84 Baik  68 54 
3 52  < % skor < 68 Cukup  24 19 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  3 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.14, sebanyak 54% guru memiliki kedisiplinan yang 

baik dan 25% tergolong sangat baik, namun masih ada 19% yang tergolong 

cukup. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar guru telah mentaati peraturan 

yang berlaku, melaksanakn tugas-tugas, bertumpu pada etos kerja dan bekerja 

dengan jujur, tertib dan cermat. Lebih jelasnya dapat dilihat dari pie chart berikut. 
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Gambar 4.4.  Kedisiplinan Guru SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten  
Semarang 



 

 

1. Mentaati Peraturan 

Tingkat ketaatan sebagian besar guru SD negeri di Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang terhadap peraturan yang berlaku tergolong baik. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15  Cambaran tentang Tingkat Ketaatan pada Peraturan. 
  
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 61 48 
2 68  < % skor < 84 Baik  47 37 
3 52  < % skor < 68 Cukup  13 10 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  6 5 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.15, sebanyak 48% guru memiliki tingkat ketaatan 

yang sangat baik terhadap peraturan yang berlaku, selebihnya 37% guru tergolong 

baik dan 10% guru tergolong cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru telah menyadari pentingkaynya kehadiran dalam mengajar. Sebagian besar 

guru merasa  sangat terganggu apabila tidak hadir tanpa alasan. Mereka berusaha 

melaksanakan keputusan hasil rapat, meski tanpa ada pengawasan dari kepala 

sekolah selaku pimpinan. Meskipun hanya kesepakatan di antara rekan-rekan 

guru, namun sebagian besar guru berusaha untuk tidak melanggar kesepatan 

tersebut. 

2. Melaksanakan Tugas-tugas 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah melaksanakn 

tugas-tugas yang diberikan kepala sekolahnya secara baik. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 4.16. 



 

 

Tabel 4.16. Gambaran tentang Pelaksanaan Tugas. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 31 24 
2 68  < % skor < 84 Baik  45 35 
3 52  < % skor < 68 Cukup  49 39 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  2 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.21, sebanyak 35% guru telah melaksanakan tugas-

tugas secara baik dan 24% dengan sangat baik, namun masih ada 39% yang 

melaksanakan tugas-tugas secara cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah 

diberikan kepala sekolah, tetap melaksanakan tugas dan perintah kepala sekolah 

sebagaik-baiknya untuk kebaikan sekolah, berusaha menyelesaikan tugas terlebih 

dahulu meskipun ada kepentingan pribadi bersamaan dengan waktunya. 

3. Bertumpu pada Etos Kerja 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang telah bertumpu dengan 

baik pada etos kerjanya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.17. 

Tabel 4.17. Gambaran tentang Tumpuan pada Etos Kerja. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 36 28 
2 68  < % skor < 84 Baik  53 42 
3 52  < % skor < 68 Cukup  35 28 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  3 2 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.17, sebanyak 42% guru telah memiliki etos kerja yang 

baik, selebihnya 28% dalam kategori sangat baik, namun masih ada 28% memiliki 



 

 

etos kerja yang cukup.  Hal ini berarti bahwa sebagian besar guru tidak 

menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan kepala sekolah pada setiap 

tugas yang diamanatkan. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, mereka 

selalu datang sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sebagai seorang guru mereka 

juga berusaha membuat administrasi kelas. 

4. Bekerja dengan Kejujuran, Tertib dan Cermat 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

bekerja dengan kejujuran, tertib dan cermat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel 4.18. 

Tabel 4.18. Gambaran tentang Kejuruan, tertib dan Cermat dalam Bekerja. 
 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase
1 84  < % skor < 100 Sangat Baik 39 30.7 
2 68  < % skor < 84 Baik  53 41.7 
3 52  < % skor < 68 Cukup  30 23.6 
4 36  < % skor < 52 Kurang Baik  5 3.9 
5 20  < % skor < 36 Tidak Baik 0 0.0 

 Jumlah  127 100 

Terlihat dari tabel 4.18, sebanyak 41,7% guru dalam menjalankan 

tugasnya dengan penuh kejujuran, tertib dan cermat, selebihnya 30,7% tergolong 

sangat baik. Namun demikian masih ada 23,6% dalam kategori cukup.  

Secara umum kedisiplinan guru tergolong baik, hal ini terbukti dari 

perolehan skor riil sebesar sebesar 6307. Dengan banyaknya item 13, skor 

tertinggi tiap item 5 dan banyaknya responden 127 diperoleh skor ideal = 13 x 5 x 

127 = 8255, sehingga diperoleh:  

Persentase skor = 100%x 
idealskor 
riilskor = 100%x 

8255
6307  = 76,40%. 



 

 

Persentase skor tersebut berada pada interval 68-84 dalam kategori baik, yang 

berarti bahwa kedisiplinan guru tergolong baik. 

4.1.2 Hasil Uji Persyaratan 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Salah satau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel (Santoso 1999:311). 

Data dianalisis dengan bantuan komputer program SPSS versi 12 Windows 2000. 

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal, sedangkan untuk normal P-P plot 

apabila titik-titik berada dekat dengan garis diagonal maka model regresi 

berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dilihat dari output SPSS versi 12 

seperti pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Hasil Uji Normalitas Menggunakan Kolmogorov Smirnov. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

127 127 127 127
79.85 78.922 68.63 76.40
10.49 10.437 15.74 10.80

.087 .099 .065 .073

.068 .055 .049 .046
-.087 -.099 -.065 -.073
.980 1.118 .733 .819
.292 .164 .655 .513

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

X1 X2 X3 Y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Terlihat dari tabel 4.19 pada baris asymp. Sig untuk dua sisi diperoleh nilai 

signifikansi variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 0,292, untuk 



 

 

variabel motivasi berprestasi (X2) sebesar 0,164, untuk variabel kompensasi (X3) 

sebesar 0,655 dan untuk variabel kedisiplinan guru (Y) sebesar 0,513. Nilai 

signifikansi dari masing-masing variabel > 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima 

atau data dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Di samping menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, analisis kenormalan 

data ini juga didukung dari Plot of Regression Standardized Residual. Apabila 

grafik yang diperoleh dari output SPSS versi 12 ternyata titik-titik mendekati garis 

diagonal, dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya hasil uji normalitas data dapat dilihat pada grafik berikut. 
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Gambar 4.5. P-P Plot pengujian normalitas model regresi 

 



 

 

Terlihat dari grafik di atas, titik-titik mendekati garis diagonal yang berarti 

bahwa model regresi berdistribusi normal. 

4.1.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. 

Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk 

pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heterokedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari grafik berikut. 
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Gambar 4.6. Uji Heterokedastisitas 

Terlihat dari grafik 4.6, titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu 

vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat 



 

 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau 

bersifat homogen. 

4.1.2.3 Uji Linieritas 

Uji linieritas dapat dilihat dari nilai signifikansi dari deviation of linierity 

untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X3 terhadap Y. Apabila nilai signifikansi 

> 0,05 dapat disimpulkan bahwa hubungannya bersifat linier. Lebih jelasnya hasil 

pengujian linieritas ini dapat dilihat pada tabel 4.20 

 
Tabel 4.20. Hasil Uji Linieritas. 

 
No Uji Linieritas F hitung df1 df2 Sig Kriteria

1 X1 terhadap Y 0,797 27 98 0,746 Linier 
2 X2 terhadap Y 0,744 28 97 0,812 Linier 
3 X3 terhadap Y 1,211 30 95 0,241 Linier 

Terlihat dari tabel 4.20, nilai signifikansi dari masing-masing pengujian > 

0,05 yang berarti bahwa hubungan antara X1, X2 dan X3 dengan Y bersifat linier. 

4.1.2.4 Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antarvariabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 

0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel 4.21. 



 

 

Tabel 4.21. Hasil Uji Multikolinieritas. 

Coefficientsa

.851 1.175

.789 1.267

.863 1.159

X1
X2
X3

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
 

Terlihat dari tabel 4.21, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas 

> 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.1.2.5 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Apabila nilai 

Durbin Watson berada pada daerah dU sampai 4-dU dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung autokorelasi. Pada taraf signifikansi 5% dengan 

variabel bebas   k = 3 dan n  = 127, pada tabel kritik Durbin Watson diperoleh dL 

= 1,61 dan dU = 1,74 sehingga diperoleh 4-dU = 2,26 dan 4-dL = 2,39.  

Berdasarkan nilai kritik tersebut, model regresi dikatakan tidak mengandung 

autokorelasi apabila Durbin Watson berada pada daerah 1,74 sampai dengan 2,26. 

Dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 12 diperoleh dW = 1,744 yang 

berada pada daerah 1,74 sampai dengan 2,26 yang berarti bahwa model regresi 

tidak mengandung autokorelasi. 

4.1.3 Hasil Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

yang meliputi dua uji yaitu uji parsial dan uji simultan. 



 

 

4.1.3.1 Uji Parsial 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh koefisien-koefisien regresi 

seperti tercantum pada tabel berikut. 

Tabel 4.22. Hasil Uji Parsial. 

Coefficientsa

13.510 6.924 1.951 .053
.358 .077 .347 4.647 .000 .386
.292 .080 .282 3.643 .000 .312
.164 .051 .239 3.226 .002 .279

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Partial

Correlations

Dependent Variable: Ya. 
 

Terlihat pada tabel 4.22, koefisien regresi untuk variabel kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) sebesar 0,358, koefisien variabel motivasi berprestasi (X2) 

sebesar 0,292, koefisien variabel kompensasi (X3) sebesar 0,164 dan diperoleh 

pula konstanta sebesar  13,510, sehingga model regresi yang diperoleh sebagai 

berikut: 

^
Y = 0,358X1 + 0,292X2 + 0,164X3 + 13,510 

Model tersebut menunjukkan bahwa: 

a. Setiap terjadi kenaikan satu skor kepemimpinan kepala sekolah akan diikuti 

kenaikan kedisiplinan sebesar 0,358, apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

b. Setiap terjadi kenaikan satu skor motivasi berprestasi akan diikuti kenaikan 

kedisiplinan sebesar 0,292, apabila variabel lainnya dianggap tetap. 

c. Setiap terjadi kenaikan satu skor kompensasi sebesar satu skor akan diikuti 

kenaikan kedisiplinan sebesar 0,164.  



 

 

1. Uji Parsial Variabel  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,358. Koefisien 

regresi ini diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 4,647 

dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < level of 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kedisiplinan diterima. Besarnya kontribusi kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kedisiplinan sebesar (0,358)2 x 100% = 14,9%. 

2. Uji Parsial Variabel  Motivasi Berprestasi  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,292. Koefisien 

regresi ini diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 3,643 

dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 < level of 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh motivasi 

berprestasi terhadap kedisiplinan diterima. Besarnya kontribusi motivasi 

berprestasi terhadap kedisplinan sebesar (0,312)2 x 100% = 9,7%. 

3. Uji Parsial Variabel  Kompensasi  

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,164. Koefisien 

regresi ini diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 3,226 

dengan nilai signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi 0,002 < level of 



 

 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan Ha diterima dan Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi ada pengaruh kompensasi 

terhadap kedisplinan diterima. Besarnya kontribusi kompensasi terhadap 

kedisiplinan guru sebesar (0,279)2 x 100% = 7,8%. 

4.1.3.2 Uji Simultan  

Pengujian hipotesis yang menyatakan menyatakan ada pengaruh secara 

simultan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan kompensasi 

terhadap kedisiplinan dapat dilihat dari hasil uji F.  Kriteria pengujiannya apabila 

nilai p value < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak. Hasil uji simultan dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.23. Hasil Uji Simultan (Uji F). 

Model Summaryb

.645a .416 .402 29.245 3 123 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

F
Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 29,245 dan nilai p value = 0,000. Karena 

nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan kompensasi terhadap 

kedisplinan diterima. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,416 

menunjukkan bahwa secara simultan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 

berprestasi dan kompensasi yang diterima guru memberikan kontribusi terhadap 



 

 

keidiplinan guru sebesar 41,6%, selebihnya dari faktor lain di luar ketiga variabel 

tersebut. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kedisiplinan Guru 

Berdasarkan hasil tanggapan guru menunjukkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

tergolong baik, terbukti dari persentase skor sebesar 79,85%. Para guru 

memandang bahwa kepala sekolahnya memiliki kemampuan memimpin secara 

baik, yang berarti bahwa kepala sekolahnya mampu melaksanakan manajemen 

sekolah, bekerjasama dan berkomunikasi dengan guru serta memiliki kreatifitas 

dalam melaksanakan tugas. Dengan kepemimpinan yang baik tersebut 

memberikan pengaruh positif terhadap kedisiplinan guru, terbukti dari hasil uji 

parsial diperoleh p value = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan 

guru diterima.  

Kepemimpinan merupakan salah satu variabel sangat berpengaruh 

kepemimpinan guru. Pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan itu dapat dilihat dari kinerja guru. Kerja 

guru akan berlangsung dengan baik apabila dilandasi oleh kedisiplinan yang 

tinggi. Seperti halnya pendapat Maryoto (1998: 166) kepemimpinan merupakan 

keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang memang diinginkan bersama. Hani Handoko 



 

 

(1993: 294) juga menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan bagian penting 

dari manajemen yang merupakan kemampuan dari seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Begitu juga 

dengan kepala sekolah sebagai seorang pimpinan sekolah harus memiliki 

kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu seperti melaksanakan disiplin diri 

guna mencapai tujuan sekolah. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa guru-guru SD 

negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang memandang kepala 

sekolahnya memiliki kemampuan manajemen yang baik.  Dalam hal ini tampak 

dari kepemimpinan kepala sekolah yang selalu melibatkan guru dalam 

penyusunan APBS, penyusunan visi dan misi. Secara umum guru memandang 

bahwa kepala sekolahnya lebih memiliki sifat demokratis. Manajemen yang baik 

tersebut secara langsung dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan guru dalam 

menjalankan tugasnya. Guru menjadi lebih sadar akan  pentingnya kedisiplinan. 

Disiplin yang dijalankan tidak bersifat kaku karena alasan takut terhadap kepala 

sekolah. 

Menurut pandangan dari sebagian besar guru, kepala sekolahnya telah 

mampu berkerjasama dengan guru. Hal ini karena guru tidak dianggap bawahan, 

namun sebagai mitra kerja. Kepala sekolah juga terbuka atas gagasan yang 

disampaikan guru dan selalu memberikan dorongan untuk meningkatkan 

kualitasnya. Adanya kerjasama yang baik tersebut berdampak positif terhadap 

kedisiplinan guru. Hal ini sesuai dengan pendapat M.I Anwar (2003: 70) yang 

menyatakan bahwa kepemimpinan kepala sekolah salah satunya memiliki fungsi 



 

 

dalam menggerakkan guru-guru untuk menyukseskan program pendidikan di 

sekolah.   

Menurut persepsi sebagian besar guru, kepala sekolahnya telah mampu 

berkomunikasi secara baik dengan rekan guru. Hal ini ditunjukkan dari informasi 

yang diberikan kepala sekolah kepada guru apabila ada aturan-aturan baru dan 

kebijakan tentang pendidikan serta terciptanya hubungan kerja yang harmonis 

antara guru  dan karyawan serta dengan kepala sekolah. Adanya hubungan yang 

harmonis tersebut menumbuhkan kesadaran diri dari guru dalam melaksanakan 

kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya. 

Menurut persepsi sebagian besar guru SD negeri di Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang, kepala sekolahnya telah memiliki kreatifitas yang baik 

dalam melaksanakan tugas. Kepala sekolah dalam upaya meningkatkan mutu 

poendidikan selalu memprakarsai cara-cara baru mencapai tujuan tersebut. Kepala 

sekolah selalu terbuka dan bersedia mendengarkan serta menghargai pendapat, 

gagasan atau saran dari guru. Kreatifitas yang tinggi juga ditunjkkan dari 

banyaknya cara untuk melakukan perubahan dan pembaharuan di sekolah dan 

bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan guru. Kondisi tersebut 

memberikan peluang besar kepada guru untuk melakukan perubahan diri dalam 

melaksanakan tugas seperti melaksanakan disiplin kerja secara baik. 

Secara umum menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru. Disiplin guru muncul karena 

adanya motivasi yang tinggi untuk melakukan perubahan dalam bekerja secara 

baik. Hal ini sesuai dengan penelitian sejalan pendapat Wahjosumidjo (1994:398) 



 

 

yang menyatakan bahwa motivasi timbul diakibatkan oleh faktor dari dalam diri 

seseorang itu (intrinsik) dan faktor dari luar diri seseorang (ekstrinsik). Yang 

termasuk faktor ekstrinsik adalah pengaruh pimpinan, kolega atau teman sejawat, 

tuntutan organisasi atau tugas dan faktor lain yang sangat kompleks. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor ekstrinsik yang 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja guru. Motivasi kerja yang tinggi dapat 

kesadaran diri untuk melaksanakan disiplin kerja yang tinggi. 

Menurut Atmosudirdjo dalam Purwanto (2003:26), kepemimpinan 

merupakan suatu seni (art), kesanggupan (ability) atau teknik (technique) untuk 

membuat sekelompok orang atau bawahan dalam organisasi formal atau para 

pengikut/simpatisan dalam orgaisasi informal mengikuti atau menaati segala apa 

yang dikehendakinya, membuat mereka begitu antusisas atau bersemangat untuk 

mengikutinya atau bahkan mungkin berkorban untuknya. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang baik akan mempengaruhi kualitas kepala sekolah dalam 

menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, sehingga guru sebagai 

bawahannya mau dan bersemangat untuk mengikutinya. Salah satu tindakan nyata 

adalah menunjukkan kedisplinan yang baik. Sesuai dengan pendapat Terry dalam 

Hersey dan Blanchard (1982:82) kepemimpinan merupakan aktivitas 

mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. 

Kartono (2001:49) juga berpendapat sama bahwa pada kepemimpinan terdapat 

unsur-unsur, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengarahkan 

tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau 

kelompok. 



 

 

4.2.2 Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kedisplinan Guru 

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh p value = 0,000 < 0,05 yang berarti 

bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kedisiplinan guru SD negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi ini menunjukkan bahwa semakin 

motivasi berprestasi diikuti dengan kenaikan kedisiplinan guru.  Berdasarkan data 

hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus Kabupaten Semarang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, 

terbukti dari persentase skor 78,92%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar 

memiliki tingkat kemauan yang tinggi, memiliki rasa tanggung jawab, berani 

mengambil resiko dan memiliki usaha yang tinggi untuk merealisasi rencana kerja 

yang telah diprogram. Hal ini sesuai dengan  pendapat Clellend dalam 

Mangkunegara (1994: 103) yang menyatakan bahwa karakteristik  orang yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi yaitu: memiliki tingkat tanggungjawab 

pribadi yang tinggi, berani mengambil dan memikul resiko, memiliki tujuan 

realistik, memiliki rencana  kerja yang menyeluruh, memanfaatkan umpan balik 

yang konkrit dan merealisasikan rencana kerja yang telah diprogramkan. 

Kebutuhan manusia yang memotivasi kedisplinan adalah kebutuhan akan 

berprestasi. Kebutuhan akan berprestasi tersebut merupakan refleksi dorongan 

akan tanggung jawabnya atas tugas dan pekerjaananya serta aktivitas untuk 

pemecahan masalah. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar guru 

(45,67%) memiliki kemauan yang tinggi dalam bekerja. Usaha memperbaiki 



 

 

kegagalan yang terjadi tergolong tinggi. Dari data juga diperoleh gambaran bahwa 

47,24% guru memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja. Baginya 

adalah suatu keharusan untuk dapat menyelesaikan tugas yang sudah menjadi 

tanggungjawabnya meskipun tanpa adanya pengawasan dari pimpinan sekolah. 

Tingginya motivasi ini berpengaruh langsung terhadap kesadaran diri guru untuk 

melaksanakan disiplin kerja yang baik. Keberanian guru untuk mengambil resiko 

juga tergolong tinggi. Dari data sebanyak 55,12% guru memiliki keberanian yang 

tinggi. Meraka memiliki usaha yang tinggi dalam menciptakan cara-cara yang 

lebih baik dalam mengajar, tidak measa malu apabila mengalami kegagalan dan 

berusaha mencoba kembali serta memiliki keinginan menyumbangkan pemikiran 

melalui rapat-rapat. Adanya usaha yang tinggi untuk memajukan pembelajaran 

mendorong kesadaran diri guru untuk menjalankan kedisiplinan dalam  

menjalankan tugasnya. 

Tingginya motivasi berprestasi pada guru juga ditunjukkan dari usaha guru 

untuk mewujudkan segala program yang telah disepakati bersama. Untuk 

meningkatkan hasil yang lebih baik, mereka melaksanakan evaluasi dan belum 

merasa puas apabila program yang telah dirancang belum terlaksana semuanya. 

Adanya motivasi yang tinggi untuk merealisasi program tersebut mendorong guru 

untuk melakukan kedisiplinan yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

4.2.3 Pengaruh Kompensasi terhadap Kedisiplinan Guru 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh kompensasi terhadap kedispinan guru diterima, terbukti 



 

 

dari hasil uji parsial dengan nilai p value = 0,002 < 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi persepsi guru terhadap kompensasi yang diterima semakin 

tinggi pula kedispilinannya, sebaliknya semakin berkurang kompensasi yang 

diterima semakin menurun kedisplinan guru. Berdasarkan hasil penelitian ternyata 

sebagian besar guru menyatakan bahwa kompensasi langsung yang diterima 

tergolong baik, terbukti dari persentase skor sebesar 68,63%. Hal ini berarti 

bahwa penghargaan maupun sangsi yang diberikan kepala sekolah masih belum 

sepenuhnya sesuai dengan harapan guru.  Menurut Hasibuan (2000: 18-19) 

menyatakan bahwa kompensasi merupakan sesuatu yang diterima oleh pekerja 

sebagai balas jasa atas kerja mereka. Mangkunegara (2001: 83) menyebutkan 

kompensasi sebagai sistem reward atau imbalan. Pengelolaan kompensasi 

membutuhkan upaya-upaya terkoordinasi dari departemen sumber daya manusia 

dan manajer-manajer operasi. Kompensasi guru merupakan segala sesuatu yang 

seharusnya diterima guru sebagai wujud penghargaan jerih payah yang dilakukan, 

baik berwujud moneter maupun nonmoneter. Kompensasi moneter (gaji, insentif, 

dan sejenisnya) merupakan hal pokok yang sangat didambakan guru. Hal ini 

karena gaji merupakan imbalan nyata yang dapat langsung dinikmati atau 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kompensasi 

nonmoneter (rasa aman, perlindungan, persahabatan, pujian dan pengakuan, 

kenyamanan tugas, dan sebagainya) dirasakan guru sebagai bentuk kompensasi 

yang tidak secara langsung dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari. Kenaikan gaji, pemberian tunjangan hari raya, kesejahteraan, dan 

insentif sudah barang tentu akan meningkatkan komitmen guru dalam mengemban 



 

 

tugas khususnya mengelola proses belajar mengajar. Demikian juga pemberian 

reward atas keberhasilan guru dalam bentuk verbal dan nonverbal juga akan 

berdampak positif bagi pengembangan kompetensi guru secara holistik. Dengan 

adanya reward akan mendorong guru melakukan kinerja secara baik. Salah satu 

yang dapat ditempuh adalah menjalankan kinerjanya secara baik melalui 

peningkatan kedisplinan dalam menjalankan tugas. Hasil penelitian ini hampir 

serupa dengan Puspowati (2003) yang menyimpulkan adanya hubungan antara 

kompensasi dengan kinerja guru. Kompensasi yang diterima guru memiliki 

pengaruh yang besar terhadap kinerja guru. Kompetensi yang tinggi tidak lepas 

dari peran kompensasi yang diterima oleh guru. Kinerja yang baik akan timbul 

apabila adanya kedisplinan yang tinggi. 

Hasil penelitian ini juga seusai dengan penelitian Waluya (2004) yang 

menyimpulkan ada hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi 

kerja dengan efektivitas sekolah yang didalamnya terdapat kedisiplinan guru. 

Penelitian serupa oleh Raharjo Rasyantoro (1999) yang menyimpulkan ada 

hubungan positif antara kepemimpinan terhadap disiplin kerja. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan bahwa: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi sebagian besar guru SD 

Negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang termasuk dalam 

kategori baik, terbukti 48,03% guru menyatakan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah tergolong baik bahkan 40,94% menyatakan sangat baik.  

2. Motivasi berprestasi guru tergolong tinggi hingga mencapai 61,42%, 

selebihnya 29,92% tergolong tinggi. 

3. Kompensasi yang diterima tergolong cukup hingga mencapai 32,28%, 

selebihnya 14,17% guru merasa kurang baik, hanya 34,65% menyatakan baik 

dan 15,75% menyatakan sangat baik. 

4. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru 

terbukti dari nilai signifikansi p = 0,000 dengan kontribusi  sebesar 14,9%.  

5. Motivasi berprestasi guru berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru 

terbukti dari nilai signifikansi p = 0,000 dengan kontribusi sebesar 9,7%  

6. Kompensasi juga berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru terbukti dari 

nilai signifikansi p = 0,002 dengan kontribusi sebesar 7,8%.  

7. Kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi guru dan kompensasi 

yang diterima guru berpengaruh terhadap kedisplinan guru terbukti dari hasil 

uji simultan dieproleh p value = 0,000 dengan kontribusi sebesar 41,6%.  



 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Mengingat kepemimpinan kepala sekolah bepengaruh positif terhadap 

kedisiplinan guru, maka diharapkan  kepala sekolah menginformasikan dan 

mentransformasikan kepada kepada kepala sekolah lain. 

2. Mengingat bahwa motivasi berperestasi guru berpengaruh positif terhadap 

kedisiplinan  guru, maka diharapkan guru-guru mencoba melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan menulis Karya Ilmiah (KI) yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan lembaga pendidikan 

3. Mengingat bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kedisplinan guru, 

diharapkan kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru-guru yang 

tertib administrasi dengan mengusulkan kenaikan tingkat 2 tahunan serta 

memberikan sangsi yang bersifat membangun kepada guru-guru yang 

indisipliner. 
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KUISIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, MOTIVASI 

BERPRESTASI, DAN KOMPENSASI PADA  PERSEPSI KEDISIPLINAN 

GURU SD DI KECAMATAN PRINGAPUS 

KABUPATEN SEMARANG 

 

Lingkarilah nomor jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak / Ibu terhadap 

pernyataan-pernyataan berikut ini ! 

 
I. KEDISIPLINAN GURU 

( 1 = 0% - 20%,  2 = 21% - 40%, 3 = 41% - 60%, 4 = 61% - 80%                             

5 =   81% - 100% ) 

A. Taat pada aturan 

1.  Pikiran saya  sangat terganggu, apabila saya tidak 

hadir di tempat saya mengajar tanpa alasan. 

2. Saya berusaha melaksanakan keputusan hasil 

rapat, meski tanpa ada pengawasan dari kepala 

sekolah. 

3. Meskipun hanya kesepakatan diantara rekan-

rekan guru, saya berusaha tidak melanggar 

kesepakatan itu. 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

B. Melaksanakan tugas-tugas 

4. Saya akan melaksanakan tugas-tugas dan 

kewajiban yang telah diberikan kepala sekolah, 

dengan sebaik-baiknya. 

5. Walaupun bertentangan dengan pendapat  

pribadi, saya akan tetap melaksanakan tugas-

tugas dan perintah dari kepala sekolah    

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 



 

 

6. Saya akan menyelesaikan tugas-tugas terlebih 

dahulu, meskipun ada kepentingan pribadi yang 

bersamaan waktunya. 

 

1    2    3    4    5 

 

C. Bertumpu pada etos kerja 

7. Saya tidak akan menyalahgunakan kepercayaan 

yang telah diberikan oleh kepala sekolah   

8. Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik saya 

selalu datang sesuai dengan aturan yang 

ditentukan. 

9. Sebagai seorang guru, saya selalu membuat 

administrasi kelas tanpa adanya paksaan dari 

kepala sekolah. 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

D. Bekerja dengan jujur, tertib dan cermat 

10. Tugas sampiran yang telah diberikan akan saya 

kerjakan dengan penuh tanggung jawab. 

11. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain, 

maka tugas yang diberikan akan saya laporkan 

sesuai dengan kenyataan. 

12. Sebelum saya serahkan kepada siswa, buku rapor  

perlu mendapatkan tanda tangan dari Kepala 

sekolah 

13. Keuangan sekolah yang dipercayakan, perlu 

dilaporkan secara transparan 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

II. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

( 1 = Tidak Pernah, 2 = Jarang, 3 = Kadang-kadang, 4 =  Sering, 5 = Selalu ) 

 

 

 

 



 

 

A. Membuat Perencanaan 

1. Dalam menyusun RAPBS, kepala sekolah  

melibatkan guru-guru. 

2. Kepala sekolah dalam menyusun visi dan misi 

sekolah selalu melibatkan guru-guru, komite 

sekolah dan unsur-unsur terkait. 

3. Kepala sekolah di tempat saya mengajar  

mengedepankan demokrasi dalam merumuskan 

tujuan yang hendak dicapai. 

4. Kepala sekolah di tempat saya mengajar  

mengupayakan peningkatan citra sekolah melalui 

pembangunan fisik maupun non fisik. 

5. Dalam pencapaian target kurikulum, kepala 

sekolah di tempat saya mengajar  berpedoman 

pada kalender pendidikan. 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

B. Bekerja sama dengan bawahan 

6. Kepala sekolah di tempat saya mengajar  

menganggap guru-guru sebagai mitra kerja. 

7. Kepala sekolah di tempat saya mengajar  terbuka 

terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh 

guru. 

8. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, kepala 

sekolah di tempat saya mengajar   memberikan 

dorongan untuk meningkatkan kualitas 

kinerjanya. 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

C. Komonikasi dengan bawahan 

9. Bila ada aturan-aturan baru dan kebijakan-

kebijakan tentang pendidikan, kepala sekolah  

menginformasikan kepada guru dan karyawan. 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 



 

 

10.Kepala sekolah di tempat saya bekerja  

menciptakan hubungan kerja yang harmonis 

dengan semua guru dan karyawan. 

 

1    2    3    4    5 

 

 

D. Kreatifitas dalam melaksanakan tugas 

11.Kepala sekolah sebagai pempinan mampu 

memprakarsai cara-cara yang baru utuk 

meningkatkan mutu pendidikan. 

12 Kepala sekolah bersedia mendengarkan dan 

menghargai pendapat, gagasan, usul dan saran 

dari anggota. 

13 Kepala sekolah   memberikan banyak cara unuk 

melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan 

di sekolah 

14. Sebagai pimpinan,  kepala sekolah   bertanggung 

jawab atas segala kegiatan yang dilaksanakan 

guru. 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

III. MOTIVASI BERPRESTASI 

( 1 = 0% - 20%, 2 = 21% - 40%, 3 = 41% -60%, 4 = 61% - 80%,                           

5 = 80% - 100% ) 

A. Memiliki tingkat kemauan yang tinggi 

1. Dalam upaya mencapai tujuan, saya rela 

berkorban. 

2. Apabila saya merasa gagal dalam suatu usaha, 

saya akan tetap berusaha agar tidak terjadi 

kegagalan lagi. 

3. Meskipun kurang mendapat dukungan dari rekan-

rekan guru, saya akan tetap melaksanakan 

rencana tugas itu. 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 



 

 

B. Tanggung jawab 

4. Bagi saya ada suatu keharusan untuk dapat 

menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung 

jawab saya. 

5. Pekerjaaan yang telah dipercayakan,   tidak akan 

saya alihkan kepada rekan guru lain, betapapun 

sibuknya.   

6. Bagi saya, semua tugas harus diselesaikan 

meskipun tanpa pengawasan dari kepala sekolah  

. 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

C. Berani mengambil resiko 

7. Saya   berusaha menciptakan cara-cara yang lebih 

baik dalam mengajar, meskipun sering 

mendapatkan pertentangan.   

8. Saya akan  malu apabila gagal, dan akan lebih 

malu lagi apabila   tidak pernah berani mencoba 

lagi. 

9. Saya  ingin menyumbangkan pemikiran   melalui 

rapat-rapat sekolah, meskipun pemikiran  

tersebut penuh resiko. 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

D. Merealisasikan rencana kerja yang telah diprogramkan  

10. Saya  berusaha mewujudkan segala program kerja 

yang telah disepakakti bersama. 

11. Untuk meningkatkan hasil yang lebih baik, maka 

program yang telah dilaksanakan harus 

dievaluasi. 

12. Saya belum merasa puas apbila program kerja 

yang telah dibuat belum bisa terlaksana semua. 

13. Keberhasilan program kerja  merupakan hasil 

kerja sama dengan unsur sekolah 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 



 

 

IV. KOMPENSASI 

( 1 = Tidak Pernah, 2 = Jarang, 3 = Kadang-kadang, 4 =  Sering, 5 = Selalu ) 

A. Reward (Penghargaan) 

1. Kepala sekolah di tempat saya mengajar  

memperhatikan kelancaran kenaikan pangkat bagi 

guru yang berkondite baik    

2. Apabila merasa puas dengan hasil kerja guru, 

kepala sekolah   akan memberikan pujian, jabat 

tangan, ucapan selamat, atau tepukan di bahu. 

3. Bagi guru yang sudah menulis karya ilmiah  

kepala sekolah akan memberi penghargaan. 

4. Pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya 

kepada PNS dalam rangka meningkatakna 

kesejahteraan 

5. Kepada Guru yang berprestasi tingakat 

kabupaten, propinsi dan  pusat pemerintah 

memberikan penghargaan    

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3   4     5 

  

 

1    2    3    4    5 

 

1    2    3    4    5 

 

 

1    2    3    4    5 

B. Punishment (Sangsi) 

6. Kepala sekolah di tempat saya mengajar selalu 

menegur guru yang sering terlambat, atau 

mencemarkan nama baik sekolah ataupun korps 

guru. 

7. Kepala sekolah di tempat saya mengajar   tidak 

bersedia memberi rekomendasi  kenaikan pangkat 

bagi guru yang sering melakukan pelanggaran  

8. Demi kewibawaan organisasi, kepala sekolah  

akan menjatuhkan sanksi  kepada siapapun yang 

melanggar aturan. 

9. Pemerintah memberikan teguran tertulis kepada 

semua guru yang tidak berangkat kerja  dalam 1 

minggu tanpa ijin. 

1    2    3    4    5 

 

 

 

1    2    3   4    5 

  

 

1   2    3    4    5 

 

  

1    2    3   4    5 

 

  



 

 

10. Untuk mewujudkan guru yang berprofesional, 

maka setiap ada guru yang indisipliner perlu 

mendapatkan sangsi  

 

1    2    3    4    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, 
MOTIVASI BERPRESTASI, DAN KOMPENSASI PADA 
KEDISIPLINAN GURU SD KECAMATAN PRINGAPUS 

KABUPATEN SEMARANG 
 
 

ARTIKEL 
 
 

 
Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan 

pada Universitas Negeri Semarang 
 
 
 

Oleh 
SUWARNO 

NIM. 1103505036 
 
 

 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA 
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN 

 
2007 

 
 



 

 

1. Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang  

 Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya 

yang berkualitas terutama dihasilkan lewat pendidikan yang berkualitas, sehingga 

pembinaan dan pengembangan pendidikan harus kita optimalkan mulai dari 

pendidikan dasar. Pembangunan Nasional di bidang pendidikan merupakan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indoneia 

dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, oleh karena itu 

pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya 

saing secara global baik itu siswa, guru atau kepala sekolah.   

Dalam rangka mencapai tujuan di atas sangat diperlukan disiplin guru 

sebagai salah satu penegak pendidikan di sekolah. Pemerintah telah berusaha 

dalam mendisiplinkan melalui jaminan hukum yaitu PP No. 30 tahun 1980 

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan pengawasan melekat 

maupun keteladanan pimpinan. Ada hubungan yang sangat erat antara semangat 

kerja yang tinggi dan disiplin. Apabila pegawai merasa berbahagia dalam 

pekerjaannya, maka mereka pada umumnya memiliki disiplin. Sebaliknya apabila 

semangt  kerja rendah maka mudah menyesuaikan diri dengan dengan kebisaan-

kebiasaan yang tidak baik. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap disiplin guru adalah hubungan 

kerja dengan sesama pegawai, pegawai akan merasa senang dan tenang apabila 

dalam lingkungan terjalin hubungan kerja yang kondusif. Selain itu juga 

kepemimipinan kepala sekolah yang sangat menentukan fokus dan suasana  

sekolah. Untuk mendisiplinkan guru di sekolah diperlukan kepala sekolah yang 

baik, kepala sekolah tidak hanya dituntut menguasai bidangnya namun yang lebih 

penting dapat mewujudkan keharmonisan antara pikiran (thought), kata (words) 

dan perbuatan (deeds). Untuk itu kepala sekolah yang baik bukan hanya 

mengandalkan tindakan yang nyata tentang segala sesuatu yang dipikirkan dan 

diucapkan melainkan juga dapat mengkomonikasikan apa yang diinginkan untuk 

mendapatkan dukungan dari seluruh angota organisasi dalam hal ini adalah guru. 

 .  



 

 

Permasalahan keedisiplinan guru menjadi isu hangat di lingkungan 

pendidikan Kecamatan Pringapus. Realita di lapangan menunjukan bahwa masih 

banyak guru-guru yang kurang disiplin dalam kedatangan ke sekolah, pulang 

sebelum waktunya dan sering meninggalkan kelas serta ijin waktu jam dinas. Data 

yang diperoleh dari staf kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Pringapus 

melaporkan bahwa pada bulan Agustus ada 25 guru sakit, 33 guru ijin 35 guru 

pulang sebelum waktunya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

dalam rangka meningkatkan kedisiplinan guru diantaranya, pemberian kemudahan 

kenaikan pangkat dua tahunan, penulisan karya ilmiah untuk menuju  golongan  

IV B dari  golonagn IV A. Dengan adanya kelebihan jam mengajar bagi guru 

pemerintah Kabupaten Semarang juga memberikan kompensasi beruapa 

tunjangan kelebihan jam mengajar yang diterima setiap semester. Selain itu dalam 

rangka meningkatkan kepemimpinan kepala sekolah pemerintah juga memberikan 

Bintek Menejerial Kepala Sekolah. Dari beberapa upaya yang didlakukan itu 

namun masih   kita temuai guru-guru yang indisipliner. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

di atas, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.   Bagaimana kepemimpinan kepala Sekolah Dasar Negeri di Pringapus? 

2. Bagaimana motvasi berprestasi guru-guru SD di Kecamatan Pringapus?  

3. Bagaimana kompensasi yang diterima guru-guru SD negeri di Kecamatan 

Pringapus? 

4. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kedisiplinan 

gugu di Kecamatan Pringapus? 

5.  Seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap kedisiplinan guru di 

Kecamatan Pringapus? 

6. Seberapa besar pengaruh kompensasi yang diterima guru terhadap 

kedisiplianan guru di Kecamatan Pringapus? 

7.  Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama kepemimpinan kepala sekolah, 

motivasi berprestasi, dan kompensasi terhadap kedisiplinan guru-guru SD di 

Kecamatan Pringapus? 



 

 

2. Landasan Teoritis 

2.1  Kedisiplinan Guru 

 Kedisiplinan adalah sikap atau tingkahlaku   yang mencerminkan kepada 

ketaatan pada peraturan yang berlaku. Kedisiplinan menurut Siagian (1998:305) 

adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut 

secara suka rela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan 

yang lain, serta meningkatkan prestasi kerjanya.  

Hal yang hampir sama disampaikan oleh Hasibuan (2000: 190) 

kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan  

yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang secara suka rela mentaati semua 

peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan 

mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. 

Kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan seseorang yang 

sesuai dengan peraturan, baik tertulis maupun tidak. Sedangkan Gibson  (1996 

:332) menyatakan bahwa kedisiplinan  adalah penggunaan beberapa hukuman 

atau sangsi apabila bawahan menyimpang dari aturan.  

Pendisiplinan pegawai menurut Timpe (2000:407) yang merangkum 

pendapat pendapat Cameron yaitu dengan sangsi-sangsi yang dilaksanakan bagi 

para pelanggar aturan secara bertahap teresbut, pada prinsipnya bertujuan untuk 

memperingatkan pegawai dengan jelas tentang perilaku yang diharuskan dan 

akibat-akibbat pelanggaran tersebut. 

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan guru adalah sikap atau tingkah laku seseorang guru yang 

mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap  peraturan yang berlaku. Mentaati 

peraturan yang berlaku diantaranya datang dan pulang sesuai dengan jadwal. 

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan pedoman yan telah 

diberikan. Bertumpu pada pekerjaan artinya melaksanakan segala sesuatu yang 

telah diberikan baik dari kepala sekolah maupun dari atasan serta tidsak 

melimpahkan pekerjaan itu pada orang lain. Bekerja dengan jujur, teliti dan tertib 

yang berarti selalu memeriksa dan melaporkan hasil pekerjaan.        



 

 

2.2  Kepemimpinan Kepala Sekolah  

Menurut Maryoto (1998:166) kepemimpinan adalah keseluruhan aktvitas 

dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai  

suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. Kepemimipinan adalah bagian 

penting dari manajemem yang merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasran (Hani 

Handoko, 1993:294) 

Kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagi proses-proses mempengaruhi, 

yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristwabagi para pengikut, pilihan 

dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktivitas-

aktivitas kerja untuik mencapai sasaran-sasaran tersebut (Yukl, 1989:3).  Sedangkan 

menurut Hadari Nawawi (2003:20) kepemimipinan merupakan suatu kegiatan untuk 

mempengaruhi perilaku orang-orang agar mau bekerja sama menuju kepada suatu tujuan 

tertentu yang mereka inginkan bersama. Menurut Fuchrudi (1984:7) kepemimpinan 

berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, 

mendorong, mengajak, menuntut, menggunakan dan kalau perlu memaksa orang lain 

agar ia menerima pengaruh itu dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membuat 

pencapaian sesuatu usaha atau tujuan-tujuan tertentu. 

 Dari beberapa pendapat tentang difinisi kepemimpinan di atas, penulis 

cenderung pada pendapat yang dikemukakan oleh Kusmimtarjo, (1998:13) yaitu 

kepemimpinan adalah kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, 

membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan orang-orang lain agar mereka 

mau berbuat sesuatu dengan rasa tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kemapuan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, 

mengarahkan, mengerakkan, orang lain untuk berbuat sesuatu, nampak dalam 

proses membimbing yang terjadi dalam hubungan anatar manusia denga manusia 

lain, baik antara individu satu dengan individu lain maupun antar individu dengan 

kelompok    

Dalam hubungnnya dengan misi pendidikan , kepemimpinan dapat   

diartikan sebagai usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi, dan 

memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar 



 

 

tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian kegiatan 

yang telah direncanakan (M.I. Anwar, 2003:70). Kepemimpinan pendidikan yang 

diperlukan saat ini adalah kepemimpinan yang didasarkan pada jati diri bangsa 

yang hakiki yang bersumber dari nilai-nilai budaya, dan agama serta mapu 

mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan 

khususnya dan umumnya atas kemajuan-kemajuan yang daraih di luar sistem 

pendidikan. 

Derek Esp dan Rene Saran (1995:32 Dalam Aan Komariah :80) 

mengidentifikasi ada tiga perubahan mendasar dalam manajemen pendidikan 

dewas ini yang berimplikasi pada perilaku kepemimpinan, yaitu (1) Perubahan 

paradikama pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke arah desentralistik. 

Perubahan kebijakan ini merupakan produk dari debat reformasi pendidikan 

yang dilanjutkan dengan dirumuskannya undang-undang reformasi pendidikan. 

(2) Adanya pelimpahan wewenang yang luas kepala sekolah atas dasar 

pertimbangan profesional dan pertanggungjawaban publik. Pemberian 

wewenang ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya undang-

undang reformasi pendidikan. (3) Adanya  kerja sama anatar pejabat 

pemerintahan dengan pemimpin pendidikan, dalam membangun pendidikan 

yang bermutu. Penunjukan pejabat pendidikan dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan prinsip-prinsip kebijakan pendidikan dan profesionalisme. 

Kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan shhool based management   

dan didambakan bagi peningkatan kualitas pendidikan adalah kepemimpinan yang 

memiliki visi (visionary leadership), yaitu kepemimpinan yang kerja pokoknya 

difokuskan pada rekayasa masa depan yang penuh tantangan, menjadi agen 

perubahan yang unggul dan menjadi penentu arah organisasi yang memahami 

preoritas, menjadi pelatih yang profesional serta dapat mebimbing personil lainnya 

ke arah profesionalisme kerja yang diharapkan.  

Lebih lanjut, M.I. Anwar (2003;&0) mengatakan bahwa untuk  

memungkinkan tercapainya tujuan kepemimpinan pendidikan di sekolah , pada 

pokoknya kepemimipinan pendidikan memeliki tiga fungsi yaitu: (1) Membantu 

kelompok merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai (2) mengerakkan 



 

 

guru-guru, siswa, karyawan dan anggota masyarakatuntuk mensukseskan program 

pendidikan di sekolah (3) Menciptakan sekolah yang harmonis, sehat, dinamis, dan 

nyaman, sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktifitas dan 

memperoleh kepuasan kerja guru tinggi. 

Dengan demikian maka,  kepemimpinan kepala sekolah adalah sesorang 

pemimpin pendidikan yang mempunyai tugas-tugas tertentu anatara lain membuat 

perencanaan yaitu menyusun visi dan misi sekolah bersama komponen sekolah dan 

masyarakat, mengadakan kerja sama dengan guru-guru dan semua komponen 

sekolah dalam menjacapai tujuan bersama, komonikasi dengan bawahan yaitu 

tanggapa terhadap peraturan yang berlaku serta menciptakan hubunga yang 

harmonis. Kepala sekolah juga kreatif yang berarti selalu metransformasikan hal-hal 

yang berhubungan dengan dunia pendidikan serta berani mengadakan perubahan 

serta pembahuruan demi peningkatan mutu di sekolah. 

2.3  Motivasi Berprestasi 

Motivasi menurut anderson dan Kyprianou (1994:63) adalah sesuatu 

yang membuat orang berkehendak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. 

Menurut Mitchell yang diedit oleh timpe (1991:445) menyatakan bahwa motivasi 

terdiridari proses psikologi tertentu yang menyebabkan timbulnya gairah, 

pengarahan, dan kegigihan dari tibdakan suka rela yang menuju ke sasaran. 

Gitosudarmono dan sudito (1997:28), menyatakan bahwa motivasi 

adalah faktor-faktor yang ada pada diri seseorang yang menggerakkan, 

mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Di sisi lain, Moekiyat 

(2000:63) memperkuat pengertian motivasi sebagi suatu proses psikologis yang 

azasi dalam perilaku manusia dan memberikan dasar untuk teori-teori dan 

penerapan motivasi kerja yang diperlukan. Menurut Wexley dan Yukl yang 

dikutip oleh M. As’ad (1986:45) mengartikan motivasi sebagai the prosess by 

which behavior is energized and directed  

Oemar Hamalik (2000:72) mengemukakan bahwa motivasi merupakan 

suatu perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Pengertian motivasi 

berkaitan erat dengan timbulnya suatu kecenderungan untuk berbuat sesuatu guna 



 

 

mencapai tujuan. Oleh karena itu, proses motivasi menurut Gitosudarmono dan 

Sudito (1997:28) terdiri dari beberapa tahapan proses yang meliputi : (1) Muncul 

suatu kebutuhan belum terpenuhi menyebabkan adanya ketidakseimbangan ( 

tention) dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku 

tertentu (2) Seseorang kemudian mencari cara-cara tertentu untuk memuaskan 

keinginan tewrsebut (3) Seseorang mengarahakan perilakunya ke arah pencapaian 

atau prestasi dengancara-cara yang telah dipilihnya (4) Penilain prestasi dilakukan 

oleh diri sendiri atau orang lain ten tang keberhasilan dalam mencapai tujuan (5) 

Imbalan atau hukuman yang diterima tergantung dari evaluasi yang dilakukan (6) 

akhirnya seseorang menilai sejauh mana perilaku dan imbalan telah memuaskan 

kebutuhannya, maka keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tertentu 

dirasakan. 

Menurut Hasibuan, (2000: 141) motivasi mempersoalkan bagaimana 

cara menggerakkan dan mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau 

bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang 

telah ditentukan. Menurut Peterson dan Plowman, (2000:142) orang mau bekerja 

karena adanya faktor-faktor  (1) Keinginan untuk hidup (The Desire to live) (2) 

Keinginan untuk suatu posisi ( The Desire for Position (3) Keinginan akan 

kekuasaan (The Desire for Power) (4) Keinginan akan pengakuan (The Desire for 

Recognition) 

Mengenai motivasi berprestasi yang pertama kalinya diperkenalkan oleh 

Clellend (Robbins, 1992:47) dinyatakan sebagi berikur “ achievement motivation 

is indecated by some waiting to perform better or carrying about performming 

better” Clellend (Mangkunegara, 2001:103) mengemukakan enam karateristik 

orang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, yaitu: (1) Memiliki tingkat 

tanggung jawab yang tinggi (2) Berani mengambil dan memikul resiko (3) 

Memiliki tujuan yang relistik (4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh (5) 

merealisasikan rencana kerja yang telah diprogramkan.  

Dengan demikian motivasi berprestasi adalah kebutuhan manusia yang 

merupakan reflesi dari dorongan akan rasa tanggung jawab, tugas dan 

pekerjaannya. Dalam melaksanakan tugas didukung oleh kemauan yang tinggi 



 

 

antara lain rela berkorban, pantanng menyerah dan komitmen terhadap tugas. 

Memiliki tanggung jawab artinya tidak melimpahkan pekerjaan yang telah 

diberikan dan berani menanggung resiko atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

serta merelisasikan pekerjaan yang telah diprogramkan. 

2.4      Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2000:119), Kompensasi ialah sesuatu yang 

diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi 

berkaitan dengan komsistensi internal dan eksternal. Mangkunegara (2001:83) 

menyebutkan kompensasi sebagai sistem reward atau imbalan, merupakan 

keseluruhan paket keuntungan sehingga organisasi bisa membuat sesuatu yang 

bermaanfaat bagi anggotanya serta diikuti bagaimana mekanisme dan prosedur 

imbalan disistribusikan. Selanjutnya menurut Miller (1987:87) menyebutkan 

dalam sistem imbalan terdapat strutur tugas dan prosedur secara luas yang 

memungkinkan organisasi untuk melakukan penambahan, penghapusan, atau 

penyesuaian segi-segi pekerjaan guna menambah ketertarikan bagi karyawan 

secara intrinsik. Dengan demikian, Miler memahami sistem imbalan tidak hanya 

berujud promosi dan peningkatan gaji atas dasar kecakapan, tetapi bagaimana 

basis sistem itu dijamin. 

Menurut Lawler (1983:276) yang dinamakan paket kompensasi itu 

terdiri dari pembayaran dan keuntungan (pay and benefit). Pembayaran disebut 

juga kompensasi langsung, yang selanjutnya dibagi menjadi dus yaitu sistem 

gaji dan penghasilan, ditambah imbalan berdasar kinerja. Sedang keuntungan 

umum yang diberikan kepada karyawan, seperti program perlindungan  yang 

diserahkan kepada pihak yang berwenang, asuransi,imbalan diwaktu tidak 

masuk kerja serta berbagi keuntungan pekerja lainnya. 

Dari beberapa definisi dan konsep mengenai kompensasi di atas maka 

dapat dimengerti bahwa pembicaraan mengenai kompensasi tidak terbatas jenis 

kompensasi, baik dalam bentuk uang atau non uang. Namun aspek lain yang 

lebih jauh,  yaitu bahwa kompensasi berkaitan langsung dengan hal-hal yang 

bersifat psikologis. Dengan adanya program kompensasi yang jelas, akan 

menjadi pendorong secara psikologis bagi seseorang pegawai untuk bekerja 



 

 

dengan baik. Dengan kata lain, kompensasi bisa digunakan sebagai sarana untuk 

meningkatkan motivasi, disiplin, dan produktifitas kerja (Hasibuan, 2000:122) 

Dengan demikian kompensasi guru adalah segala sesuatu yang diterima 

guru sebagai wujud penghargaan atas segala jerih payah yang dilakukan. Dalam 

dunia pendidikan pemberian penghargaan (reward) atas prestasi kerja yang 

dilakukan berupa pemberian kenaikan pangkat dua tahunan, pemberian bonus 

serata pemberian bea siswa untuk melajutkan pendidikan yang lebih tinggi, 

sedangkan pemberian sangsi (punishement) segai akibat pelaksanaan kegiatan 

yang kurang optimal, adapun sangsinya berupa penundaan kenaikan pangkat dan 

pemberian teguran baik secara tertulis atau  membuat pernyataan. 

Faktor kepemimpinan kepala sekolah akan berpengaruh terhada 

kedisiplianan guru selaku bawahannya. Dalam hal ini bagaimana  kepala   

sekolah mendorong  kepada guru, memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada guru, memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada guru bahwa apa 

yang dilakukan itu benar. Dengan adanya motivasi berprestasi akan 

meningkatkan kedisiplinan guru. Hal ini disebabkan untuk memenuhi keinginan 

beprestasi dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara 

disiplin. Semakin baik kompensasi yang diberikan kepala sekolah kepada guru 

akan semakin baik tingkat kedisiplinan guru. 

         

3. Metode Penelitian 

Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah guru SD 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang yang terdiri dari 189 guru SD yang 

tersebar 25 SD. Pengambilan sampel dengan menggunakan tabel Krejcie. 

Berdasarkan tabel  Krejcie dari 189 anggota populasi diperoleh sampel sebanyak 

127 orang ( Sugiyono : 63 ) Penentuan sampel menggunakan sampling acak ( 

random sampling ) dengan teknik sampling acak sederhana ( simple random 

sampling ). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

angket. Pertimbangan menggunakan metode tersebut karena penelitian tentang 

kepusan kerja menggali informasi dari persepsi guru. Angket/kuesioner adalah 



 

 

sebuah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dibagikan kepada 

responden dengan harapan dapat diisi sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

(Arikunto 1999 : 58). Jenis angket yang digunakan dalam pengumpulan data 

penelitian ini adalah angket tertutup (berstruktur) yang terdiri atas pernyataan 

dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, responden tinggal memilih 

jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya. 

  

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1 Hasil Analisis Diskriptif 

 Secara dekriptif presentase hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimipnan kepala sekolah baik dengan prosentase 75,85%.  Motivasi 

berprestasi tinggi dengan presentase 78,92%. Kompensasi yang diterima guru 

tergolong baik dengan presentase 68,63%. Sedangkan kedisiplinan guru baik 

dengan  presentase 76,40%. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada pengaruh 

positif dan signifikan kepemimipnan kepala sekolah terhadap kedisiplinan guru 

dengan kontribusi 14,9%. Hal ini berarti bahwa bila kepemimpinan kepala 

sekolah baik maka kedisiplina guru SD Kecamatan Pringapus 

meningkat.Selanjutnya ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan kedisiplinan guru dengan kontribusi 9,7%. Hal ini berarti bila 

motivasi berprestasi tinggi maka kedisiplinan guru SD Kecamatan pringapus juga 

meningkat. Selanjutnya ada pengaruh posistif dan signifikan antara kompensasi 

yang diterima guru dengan kedisiplinan guru drngan kontribusi 7,8%. Hal ini 

berarti bila kompensasi yang diterima guru tinggi maka kedisiplinan guru SD 

Kecamatan pringapus meningkat. Ada pengaruh positif dan signifikan secara 

bersama-sama antara kepemimipnan kepala sekolah, motivasi berprestasi dan 

kompensasi terhadap kedisiplinan guru sebesar 41,6%. 

4.2 Hasil Uji Prasyarat Analisis 

Nilai signifikansi Kolmologorov-Smirnov Z untuk variabel kepemimpinan 

kepala sekolah (X1)  dengan probabilitas 0,292, motivasi beprestasi (X2) dengan 

probabilitas 0,164, kompensasi (X3) dengan probabilitas 0,655, dan kedisiplinnan 

guru (Y) dengan probabilitas 0,513 Keempat variabel menunjukkan angka 



 

 

probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi (α=0,05) sehingga distribusi data 

tidak menyimpang dari kurva normalnya atau dapat dinyatakan bahwa data 

berdistribusi normal. 

Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dan uji linieritas diperoleh 

nilai F sebesar 0,797 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai p lebih kecil  dari 

taraf signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan hubungan variabel kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) dengan kedisiplinan guru (Y) tidak menyimpang dari 

persamaan garis liniernya.  Hasil perhitungan analisis regresi sederhana dan uji 

linieritas diperoleh nilai F sebesar 0,744 dengan probabilitas 0,000. Karena nilai p 

lebih kecil  dari taraf signifikansi 0,05, maka dapat dinyatakan hubungan X2 

terhadap Y tidak menyimpang dari persamaan garis liniernya. Hasil perhitungan 

analisis regresi sederhana dan uji linieritas diperoleh nilai F sebesar 1,211 dengan 

probabilitas 0,000. Karena nilai p lebih kecil  dari taraf signifikansi 0,05, maka 

dapat dinyatakan hubungan X1, X2, X3, dengan Y tidak menyimpang dari 

persamaan garis liniernya 

Untuk uji outokorelasi di dapat Nilai Durbin Watson variabel 

kepemimpinan kepala se kolah( X1) terhadap motivasi beprestasi (X2) dan 

Kompensasi (X3) sebesar 1,744 Untuk taraf nyata 5% dengan responden 189 

adalah dl= 1,61 dan du = 2,39 Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson 

berada di atas nilai du maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung autokorelasi. Pada model model hubungan X2 terhadap Y didapat 

nilai Durbin Watson 1,27. Pada taraf nyata 5%  nilai tersebut berada diantara dl = 

1,74 dan du = 2,26 sehingga hubungan tersebut tidak ada outokorelasi. Untuk 

hubungan antara X1, X2 dengan Y diperoleh angka Durbin Watson sebesar 1,174 

di atas nilai dU = 2,26 karenanya hubungan tersebut tidak outokorelasi. 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1  Uji Parsial 

 Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial dengan bantuan 

program SPSS versi 11.5 diperoleh nilai t konstanta sebesar 13,510dan t hitung 

sebesar 1,951 dengan nilai probibilitas (sig.)  sebesar 0,000. Nilai probibilitas 

tersebut < level of signifikan (0,05)   



 

 

4.3.2 Uji Simultan 

Hasil uji F diperoleh F hitung = 29,245  dan nilai sig = 0,000. Karena 

nilai signifikansi < 0,05, dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti Ha yang berbunyi ada pengaruh yang signifikan secara simultan 

keterampilan manajerial kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja guru diterima. Berdasarkan nilai adjusted R square sebesar 0,402 

menunjukkan bahwa secara simultan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 

berprestasi dan kompensasi memberikan pengaruh sebesar 40,2% terhadap 

kedisiplinan guru, dan selebihnya 59,8 % dipengaruhi oleh faktor yang lain diluar 

ketiga faktor tersebut.  

 

5.  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

simpulan bahwa: 

8. Kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi sebagian besar guru SD 

Negeri di Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang termasuk dalam 

kategori baik, terbukti 48,03% guru menyatakan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah tergolong baik bahkan 40,94% menyatakan sangat baik.  

9. Motivasi berprestasi guru tergolong tinggi hingga mencapai 61,42%, 

selebihnya 29,92% tergolong tinggi. 

10. Kompensasi yang diterima tergolong cukup hingga mencapai 32,28%, 

selebihnya 14,17% guru merasa kurang baik, hanya 34,65% menyatakan baik 

dan 15,75% menyatakan sangat baik. 

11. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru 

terbukti dari nilai signifikansi p = 0,000 dengan kontribusi  sebesar 14,9%.  

12. Motivasi berprestasi guru berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru 

terbukti dari nilai signifikansi p = 0,000 dengan kontribusi sebesar 9,7%  

13. Kompensasi juga berpengaruh positif terhadap kedisiplinan guru terbukti dari 

nilai signifikansi p = 0,002 dengan kontribusi sebesar 7,8%.  



 

 

14. Kepemimpinan kepala sekolah, motivasi berprestasi guru dan kompensasi 

yang diterima guru berpengaruh terhadap kedisplinan guru terbukti dari hasil 

uji simultan dieproleh p value = 0,000 dengan kontribusi sebesar 41,6%.  

6.  Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disarankan hal-hal sebagai 

berikut. 

4. Mengingat kepemimpinan kepala sekolah bepengaruh positif terhadap 

kedisiplinan guru, maka diharapkan  kepala sekolah menginformasikan dan 

mentransformasikan kepada kepada kepala sekolah lain. 

5. Mengingat bahwa motivasi berperestasi guru berpengaruh positif terhadap 

kedisiplinan  guru, maka diharapkan guru-guru mencoba melakukan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) dan menulis Karya Ilmiah (KI) yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan lembaga pendidikan 

6. Mengingat bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap kedisplinan guru, 

diharapkan kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru-guru yang 

tertib administrasi dengan mengusulkan kenaikan tingkat 2 tahunan serta 

memberikan sangsi yang bersifat membangun kepada guru-guru yang 

indisipliner. 
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