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SARI  
 

Cheristiyanto, 2008. Pengaruh Kemandirian Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 
Terhadap Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 
Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana 
Universitas Negeri Semaran, Pembimbing I Prof. Dr. 
Haryono, M.PSi, Pembimbing II Dr. Tri Joko Kartana, 
M.Si  

 
Kata Kunci : Kemandirian Sekolah, Motivasi Kerja Guru, Kinerja Guru SMA 
Negeri di Kabupaten Pemalang  
 

Banyak factor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam upaya mencapai 
tujuan pembelajaran SMA Negeri di Kabupaten Pemalang, diantaranya 
kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kemandirian sekolah yang meliputi : kultur dan kebiasaan 
tata kerja, kemandirian sekolah factor fisik, factor financial, motivasi kerja guru 
terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

Populasi dalam penelitian ini 186 orang guru SMA Negeri di Kabupaten 
Pemalang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dengan sampel 
sampling, data dikumpulkan dengan kuesioner yang dijawab oleh guru, 
selanjutnya dianalisis secara statistic dengan teknik korelasi dan regresi berganda 
dengan bantuan SPSS Versi 10. 

Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kemandirian sekolah 
SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dapat digolongkan ke dalam sekolah yang 
mandiri. Hal ini dapat dibuktikan dari skor jawaban yang diberikan oleh 
responden penelitian yang masuk dalam kategori cukup mandiri sebanyak 10 
responden, mandiri 74 responden, dan sangat mandiri 102 responden. Motivasi 
kerja guru di sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dapat digolongkan ke 
dalam motivasi yang tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dari skor jawaban yang 
diberikan oleh responden penelitian yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 
75 responden dan sangat tinggi sebanyak 111 responden. Kinerja guru di sekolah 
SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dapat digolongkan ke dalam kinerja yang 
sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dari skor jawaban yang diberikan oleh 
responden penelitian yang masuk dalam kategori baik sebanyak 65 responden dan 
sangat baik sebanyak 121 responden. 

Hasil analisis korelasi parsial menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan kemandirian sekolah terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 
Pemalang dengan koefisien korelasi sebesar 0,331 (P = 0,000). Ada pengaruh 
yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di 
Kabupaten Pemalang dengan koefisien korelasi sebesar 0,672 (P=0,000). Ada 
pengaruh yang signifikan secara simultan kemandirian sekolah dan motivasi kerja 
guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dengan 
koefisien, korelasi berganda sebesar 0,793 dan koefisien determinasinya sebesar 
62,9% dan  pengaruh lain (residu) 9,1232.  
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ABSTRACT  

 

Cheristiyanto, 2008. Influence of the school independent and the teacher work 
motivation to the teachers of SMA Negeri in Pemalang 
regency. The thesis of Education Management Study 
Program Pascasarjana of state University Semarang, the 
guide I Prof. Dr. Haryono, M.Psi, the guide II Dr. Tri 
Joko Kartana, M.Si.  

 
Tittle : The school independence, the teacher work motivation, the teacher 

activities of SMA Negeri in Pemalang regency.  
 

There are many factors can influence the teacher activities in order to reach 
the aim of teaching learning SMA Negeri in Pemalang regency, they are the 
school independence and the teachers work motivation. This research has an aim 
to know the influence of school independence consist of culture and working 
system habit, existence factor school independent, financial factor, teacher work 
motivation of toward activities teacher of SMA Negeri in Pemalang.  

The population in this research is 186 teachers of SMA Negeri in Pemalang. 
The technique which is used in taking sample with sampling sample, the data is 
collected by using questioner that is answered by the teachers. Then it is analyzed 
statistically by using correlation technique and double regression with helped by 
SPSS Version 10. 

Based on the description analysis shows that the score of school 
independence is good, the score of working motivation is good, the score of 
teacher activity include many factors, there are plan method, improve the life 
ability and apply assessment result of the students get score is excellent.  

The result of partial correlation analysis show that :  
1. There is a positive influence and significant among school independent 

toward the teacher activity of SMA Negeri in Pemalang with coefficient 
partial 0,331 and determinant coefficient 11%.  

2. There is a significant influence among the teacher motivation toward the 
teacher’s activities of SMA Negeri in Pemalang 0,672 with coefficient partial 
0,331 and determinant coefficient 45,1%.  
The regression analysis result together with the influence of the school 

independence, the teacher work motivation to the teacher’s double correlation 
coefficient 0,793 and determinant coefficient 62,9% and another big influence or 
residue to the teacher’s activities SMA Negeri in Pemalang 9,1232.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. 

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru 

melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan 

sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu sekolah. Namun demikian 

berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Sebagian sekolah terutama di Kabupaten, menunjukkan peningkatan mutu yang 

cukup menggembirakan, namun sebagian yang lain masih memprihatinkan. Dari 

berbagai pengamatan dan analisis sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu 

pendidikan tidak mengalami peningkatan nasional menggunakan pendekatan 

education production function atau input-output analysis yang tidak dilaksanakan 

secara konsekuen. Pandangan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi 

sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua input (masukan) yang 

diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan 

output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input 

pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran dan perbaikan 

sarana prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (output) secara 

otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan mutu pendidikan yang diharapkan tidak 

terjadi (Departemen Pendidikan Nasional 2003:9).  
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Sistem pendidikan yang selama ini dikelola dalam suatu iklim birokratik dan 

sentralistik dianggap salah satu sebab yang telah membuahkan keterpurukan 

dalam mutu dan keunggulan pendidikan di tanah air. Sistem birokrasi selalu 

menempatkan “kekuasaan” sebagai faktor yang paling menentukan dalam proses 

pengambilan keputusan. Sekolah-sekolah saat ini telah terkungkung oleh 

kekuasaan birokrasi yang “menggurita” sejak kekuasaan tingkat pusat hingga 

daerah bahkan terkesan semakin buruk dalam era desentralisasi ini. Ironisnya, 

kepala sekolah dan guru-guru sebagai pihak yang paling memahami realitas 

pendidikan berada pada tempat yang “dikehendaki”. Merekalah seharusnya yang 

paling berperan sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan 

sehari-hari yang menghadang upaya peningkatan mutu pendidikan. Namun, 

mereka ada dalam posisi tidak berdaya dan tertekan oleh berbagai pembukuan 

dalam bentuk juklak dan juknis yang “pasti” tidak sesuai dengan kenyataan 

objektif di masing-masing sekolah. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika 

dikatakan bahwa kekuasaan birokrasi persekolahan telah membuat sistem 

pendidikan kita tak pernah berhenti dari keterpurukan.  

Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara birokratik 

sentralistik menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat 

tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang 

dan adakalanya kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Motivasi kerja dan kinerja guru dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang 

mendapatkan perhatian, partisipasi dan kemandirian guru dalam hal pengambilan 
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keputusan masih sering diabaikan. Padahal perubahan-perubahan yang diharapkan 

terjadi di sekolah, guru mempunyai peran yang sangat besar.  

Sayangnya pada beberapa dekade yang lalu dan masih berlanjut sampai kini 

profesi guru dianggap kurang bergengsi dan kinerjanya dinilai belum optimal 

serta belum memenuhi harapan masyarakat. Akibatnya mutu pendidikan nasional 

pun dinilai terpuruk. Persoalan guru semakin menjadi persoalan pokok dalam 

pembangunan pendidikan, disebabkan oleh adanya tuntutan perkembangan 

masyarakat dan perubahan global. Hingga kini persoalan guru belum pernah 

terselesaikan secara tuntas.  

Persoalan guru di Indonesia terkait dengan masalah-masalah 

kualifikasi yang rendah, pembinaan yang terpusat, perlindungan profesi yang 

belum memadai dan penyebarannya yang tidak merata sehingga menyebabkan 

kekurangan guru di beberapa lokasi. Segala persoalan guru tersebut timbul 

oleh karena adanya berbagai sebab dan masing-masing saling mempengaruhi.  

Permasalahan guru di Indonesia tersebut baik secara langsung atau tidak 

langsung berkaitan dengan masalah mutu motivasi kerja guru yang masih belum 

memadai. Padahal sudah sangat jelas hal tersebut ikut menentukan mutu 

pendidikan nasional. Mutu pendidikan nasional yang rendah, salah satu 

penyebabnya adalah mutu guru yang rendah. Permasalahan guru di Indonesia 

harus diselesaikan secara komprehensif menyangkut semua aspek terkait masalah-

masalah kesejahteraan, kualifikasi, pembinaan, perlindungan profesi, dan 

administrasinya.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya 

perbaikan, salah satu cara adalah ditetapkan UU No. 14/2005 tentang guru dan 

dosen, bab IV dijelaskan bahwa seorang guru wajib :  
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1. Memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi 

program S1 atau D4. 

2. Memiliki kompetensi  

a. a.  Paedagogik : Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

b. Kepribadian  :  Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik dan berahlak mulia.  

c. Profesional  :  Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi  

d. Sosial  :  Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua / wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.  

3. Memiliki Sertipikat Pendidik.  

Sertifikat Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang 

memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi yang 

ditunjuk oleh pemerintah.  

Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademis dan sertifikasi  pendidik bagi guru dalam 

jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, Pemda dan masyarakat.  

Pemberian otonomi yang lebih besar melalui pola MBS diharapkan 

sekolah mempunyai keleluasaan mengelola sekolahnya, sehingga diharapkan 

lebih mandiri. Dengan kemandiriannya sekolah akan lebih berdaya dalam 



5 

 

mengembangkan program-programnya yang tentu akan lebih sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan keluwesannya sekolah akan 

lebih leluasa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya secara optimal.  

 Dalam era kemandirian sekolah dan era Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), tugas dan tanggung jawab yang pertama dan yang utama dari para 

pimpinan sekolah adalah menciptakan sekolah yang mereka pimpin menjadi 

semakin efektif, dalam arti menjadi semakin bermanfaat bagi sekolah itu sendiri 

dan bagi masyarakat luas penggunaannya. Agar tugas dan tunggung jawab para 

pimpinan sekolah tersebut menjadi nyata, kiranya mereka perlu memahami, 

mendalami, dan menerapkan beberapa konsep ilmu manajemen yang dewasa ini 

telah dikembang mekarkan oleh pemikir-pemikir dalam dunia bisnis. Manakala 

diperdalam secara sungguh-sungguh, kiranya konsep-konsep ilmu manajemen 

tersebut memiliki nilai (dalam arti values) yang tidak akan menjerumuskan dunia 

pendidikan kita kearah bisnis yang dapat merugikan atau mengecewakan 

masyarakat penggunaannya. 

Demikian pula dengan pemberdayaan warga sekolah dan masyarakat 

dalam penyelenggaraan sekolah akan meningkatkan rasa memiliki mereka 

terhadap sekolah, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa bertanggung 

jawab, motivasi kerja serta meningkatkan kinerja guru dan dedikasi warga sekolah 

dan masyarakat terhadap sekolah. Kesemuanya ini ditujukan untuk meningkatkan 

mutu sekolah dengan tetap berlandaskan kebijakan pendidikan nasional dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Peningkatan motivasi kerja guru dan kemandirian sekolah sebagaimana 

diuraikan di atas diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru di sekolah.  

Sebagai salah satu Kabupaten Pemalang seharusnya menjadi salah satu 

indikator keberhasilan pendidikan Jawa Tengah. Namun demikian, hasil UAN 

pada tahun 2006 SMA Kabupaten Pemalang hanya pada urutan ke 7 dari 35 

Kabupaten dan kota yang ada di propinsi Jawa Tengah. Walaupun keberhasilan 

sebuah proses belajar mengajar ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor 

siswa, sarana prasarana pembelajaran, namun kinerja guru merupakan faktor yang 

sangat penting. Tentu saja hal ini menjadi sumber pertanyaan, adakah yang salah 
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dengan pendidikan di Kabupaten Pemalang? Bagaimana kinerja guru Kabupaten 

Pemalang.    

Untuk itulah dalam tesis ini akan diteliti mengenai pengaruh kemandirian 

sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten 

Pemalang.  

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian tentang kemandirian sekolah, motivasi kerja guru dan  kinerja 

guru di Kabupaten Pemalang di atas, maka dapat dirumuskan menjadi beberapa 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Seberapa besar pengaruh kemandirian sekolah SMA terhadap Kinerja 

guru?.  

2. Seberapa besar pengaruh tingkat motivasi kerja guru SMA di Kabupaten 

Pemalang?  

3. Seberapa besar pengaruh motivasi guru dan kemandirian sekolah baik 

sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama terhadap kinerja para guru 

SMA di Kabupaten Pemalang?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendiskripsikan mengenai kemandirian sekolah, motivasi kerja 

guru dan kinerja guru SMA di Kabupaten Pemalang.  

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemandirian sekolah dan motivasi 

kerja guru baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja 

guru SMA di Kabupaten Pemalang.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat :  

1. Secara teoritis 
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Dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui pengaruh kemandirian 

sekolah dan motivasi kerja guru baik sendiri-sendiri maupun bersama-

sama terhadap kinerja guru SMA di Kabupaten Pemalang sehingga 

mampu memberikan landasan ilmiah dan kerangka konseptual dalam 

kebijakan. tentang kemandirian sekolah, motivasi kerja terhadap kinerja 

guru SMA di Kabupaten pemalang, sehingga dapat dijadikan masukan 

bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan serta tambahan referensi 

bagi peneliti sejenis.  

2. Secara praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi serta 

memberikan sumbangan pemikiran bagi para guru dan pengelola 

pendidikan untuk mengetahui lebih detail tentang upaya meningkatkan 

kemandirian sekolah, motivasi kerja dan kinerja guru SMA di Kabupaten 

Pemalang. Dengan data yang dapat dipertanggung jawabkan diharapkan 

para pengambil kebijakan pendidikan ditingkat sekolah dan Kabupaten 

(Dinas Pendidikan) dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dibidang 

kinerja guru, SMA di Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan sekolah 

efektif, aktif dan menyenangkan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kinerja  

1. Kinerja Guru  

Kinerja atau performen adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. Sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. (Prawiro Sentono, 1992:2). 

Menurut Fahruddin (1994:17) kinerja adalah kegiatan seseorang yang 

dapat diamati, untuk menilai keberhasilan dalam mencapai tujuan.  

Kinerja anggota suatu organisasi sangat besar pengaruhnya bagi 

tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu baik 

tidaknya organisasi sangat bergantung kepada bagaimana para anggota 

organisasi tersebut mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Kualitas kerja anggota suatu 

organisasi dilandasi oleh sikap, pengetahuan dan ketrampilan seseorang 

dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

Kata kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata “performance” 

atau “job performance” yang menurut Mangkunegoro diartikan sebagai 

prestasi kerja sesungguhnya yang dicapai seseorang. Sehingga kinerja 

dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dapat dilihat secara kuantitas dan 

kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dalam organisasi sekolah 

maka yang dimaksud kinerja seorang guru adalah hasil yang dicapai dalam 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok 

guru didalam melaksanakan tugas-tugasnya yang dicapai anak didiknya. 

Berhasil atau tidaknya tujuan sekolah sangat ditentukan oleh kinerja para 

gurunya. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanusi (1991:38) menyatakan :  



9 

 

Kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh guru sebagai 

seorang yang profesional harus memiliki (1) kemampuan perilaku yang 

dapat digugu dan ditiru sebagai uswatun khasanah, teladan bagi peserta 

didik dan orang-orang disekitarnya, (2) kemampuan meningkatkan dan 

memelihara profesi, (3) keinginan senantiasa mengejar kesempatan 

pengembangan profesional dan dapat meningkatkan dan memperbaiki 

kualitas pengetahuan dan keterampilan, (4) mengejar kualitas dan cita-cita 

sebagai pengajar.   

Kinerja guru sebagai pengajar mencakup tiga aspek kemampuan 

yang meliputi : (1) kemampuan profesional yang terdiri dari : penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan 

dan keguruan, serta penguasaan terhadap proses pendidikan, keguruan dan 

pembelajaran siswa, (2)  kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk 

menyesuaikan diri kepada tujuan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 

menjalankan tugas sebagai guru, (3) kemampuan personal yang meliputi 

penampilan yang positif terhadap situasi, pemahaman dan penghayatan 

nilai-nilai guru dalam setiap penampilannya agar menjadi panutan siswa. 

Berdasarkan pendapat tersebut di atas berarti seorang guru dalam 

menjalankan tugas kesehariannya dituntut untuk menguasai bahan ajar, 

cara penyampaian dan pengukuran kegiatan pembelajaran, kemampuan 

menempatkan diri sesuai dengan profesinya sebagai guru dalam 

kedudukannya sebagai panutan siswa.  

 Dessler (1993:2) mengatakan bahwa kinerja adalah perilaku 

yang berhubungan dengan kerja seseorang. Kerja merupakan kebutuhan 

seseorang, kebutuhan tersebut bermacam - macam, berkembang dan 

berubah dan bahkan sering tidak disadari oleh pelakunya. Seseorang 

bekerja karena ada sesuatu yang ingin dicapainya dan orang tersebut 

berharap dengan melakukan pekerjaan akan membawa kedalam keadaan 

yang lebih baik dan memuaskan.  

Bernandian dan Russel (1993:15) mendefinisikan “performance 

is defined as the record of outcome production a specified ini time 
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periode” yang dapat diterjemahkan bahwa kinerja adalah catatan tentang 

hasil kerja yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu / kegiatan 

tertentu dalam kurun waktu tertentu.  

Kinerja merupakan usaha yang harus dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral (Suyanto, 2001:10).  

Disini batasan yang disampaikan menekankan pada kinerja 

seseorang dalam organisasi, dengan penilaian hasil kerja kelompok atau 

individu.  

Dalam kaitannya dengan masalah kinerja, Sanusi (1991:30) 

menyatakan bahwa kinerja berarti moral, semangat, karakter seseorang 

yang mendasari perilaku bekerja. Oleh karena itu kinerja dan jenis 

pekerjaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kinerja memiliki makna 

positif dalam arti normatif, seperti kualitas kerja, disiplin, jujur, giat, 

produktif dan sebagainya. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan 

kinerja seseorang diperlukan penilaian khusus yang dilakukan oleh 

seorang yang memiliki keahlian sesuai bidangnya, demikian pula dalam 

hal yang berkaitan dengan kinerja guru.  

Menurut Dessler (1997) langkah-langkah menilai kinerja terdiri 

dari : (1) mendefinisikan pekerjaan, (2) menilai kerja, (3) memberikan 

umpan balik, (4) mendefinisikan pekerjaan berarti memastikan bahwa 

manager dan bawahan sepakat akan tugas-tugas dan standar, jabatan, 

menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh organisasi.  

Lebih lanjut oleh Prawiro Sentono (1999 : 242) aspek penilaian 

kinerja karyawan profesional / teknis terdiri dari : (1) penilaian umum 

(dasar), meliputi : jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan 

kerjasama, tanggung jawab, sikap, dan inisiatif, (2) penilaian keterampilan 



11 

 

meliputi : keterampilan teknis, kemampuan pengambilan keputusan 

(penyelesaian masalah), kepemimpinan, administrasi dan kepemimpinan.  

Penilaian kinerja pegawai negeri sipil yang diatur dalam PP 

nomor 10 tahun 1979 yang diwujudkan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) meliputi : kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kerjasama dan kepemimpinan (Sudirman, 1999:51). 

Sedangkan kemampuan profesional yang harus dimiliki seseorang baru di 

sekolah adalah : (1) keahlian dalam penyuluhan pendidikan di sekolah, (2) 

keahlian dalam mengembangkan kurikulum / KTSP, (3) keahlian dalam 

proses belajar mengajar, (4) keahlian dalam mengembangkan sarana 

belajar, (5) keahlian dalam disiplin ilmu yang mendukung tugasnya seperti 

: psikologis, komunikasi, antropologi, sosiologi dan lain-lain (SK 

Mendikbud No. 036 tahun 1984 dan Permen No. 16 tahun 2005. 

Usman (1994:12) menjelaskan bahwa kinerja guru adalah 

kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kegiatannya 

dalam proses belajar mengajar meliputi : (1) menguasai landasan 

pendidikan, (2) menguasai bahan pelajaran, (3) menyusun program 

pelajaran, (4) melaksanakan program pengajaran, (5) menilai hasil dan 

proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan, (6) menyelenggarakan 

program bimbingan, (7) menyelenggarakan administrasi sekolah, (8) 

berinteraksi dengan teman sejawat atau masyarakat.  

Sebagaimana kita ketahui dalam UU RI No. 2 Tahun 1989, pada 

bagian penjelasan Ps 25 ayat 1 butir 1 dijelaskan : Pada dasarnya 

pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, 

masyarakat dan pemerintah, yang berlaku juga dalam hal biaya 

penyelenggaraan pendidikan. Masyarakat disamping mempunyai 

kewajiban membiayai pendidikan, mereka juga mempunyai kewajiban 

memikirkan, memberikan masukan dan membantu menyelenggarakan 

pendidikan jalur sekolah.  

Indarjati Sidik (2001:48) dalam kaitannya dengan kewajiban 

masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah dalam menyelenggarakan 
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pendidikan jalur sekolah, maka banyak didirikan sekolah-sekolah oleh 

lembaga-lembaga sosial atau yayasan. Namun sebagaimana diatur dalam UU 

RI No. 25 tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional yang secara 

jelas menyebutkan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan 

pola pembinaan sekolah di Indonesia. Maka setiap sekolah baik yang 

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh lembaga-lembaga 

swasta/masyarakat berkewajiban mengelola lembaganya / sekolahnya dengan 

pola MBS. Oleh karena itu setiap lembaga pendidikan, khususnya SMA baik 

negeri ataupun swasta berkewajiban mengelola sekolahnya dengan pola 

Manajemen Berbasis Sekolah.  

Dalam rangka meningkatkan kinerja institusi secara umum cara 

yang ditempuh dalam pelaksanaan manajemen adalah dengan penilaian 

hasil kerja / kinerja, penilaian kerja adalah proses penilaian hasil kerja 

yang akan digunakan oleh pihak manajemen untuk memberikan informasi 

kepada para guru, karyawan secara individual tentang mutu hasil 

pekerjaannya.  

Bila kemampuan performen / kinerja guru telah dimiliki oleh 

tenaga fungsional dipadukan dengan unsur-unsur lain seperti kemandirian 

sekolah dan motivasi kerja guru yang tepat dan iklim kerja kondusif, maka 

tugas dan fungsi kegiatan guru SMA di Kabupaten Pemalang akan 

terlaksana dengan efektif dan efisien.  

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Panji (1998:14) dijelaskan bahwa kinerja seseorang 

dipengaruhi oleh beberapa hal, yang diantaranya sebagai berikut : 1) 

motivasi seseorang dalam memasuki pekerjaan, 2) cara pandang seseorang 

terhadap pekerjaan, 3) lingkungan pekerjaan, 4) fasilitas dalam bekerja, 5) 

ketenangan dan semangat kerja, 6) tugas dan jabatan sesuai dengan 

kemampuan dan minatnya, 7) kesempatan untuk berkarir, 8) keamanan 

dan kenyamanan bekerja, 9)  rekan sekerja, 10) kompensasi atau imbalan, 

11) kepribadian dan kehidupan emosional seseorang.  
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Menurut Wolton Konsaestan (1993:14) menyebutkan delapan 

faktor yang mempengaruhi kinerja bawahan yaitu : 1) kompensasi yang 

memadai dan wajar, 2) kondisi kerja yang aman dan sehat, 3) kesempatan 

untuk mengembangkan kemampuan, 4) kesempatan untuk pertumbuhan 

belanjut dan ketentraman, 5) rasa ikut memiliki, 6) hak-haknya 

diperhatikan, 7) ruang kehidupan kerja dan 8) relevansi sosial dari 

kehidupan kerja.  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

menurut Steers (1985:147) ada tiga faktor yang saling berkaitan satu sama 

lain, yaitu :  

a. Kemampuan, perangai dan minat seseorang bekerja. Ketiga hal 

tersebut merupakan ciri-ciri individu yang sangat menentukan 

kemampuan bekerja dan dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. 

Sifat dapat dianggap relatif mantap sepanjang waktu walaupun 

mungkin akan timbul beberapa perubahan akibat interaksi dari luar 

semisal latihan.  

b. Kejelasan dan penerimaan atas peran. Pengertian dan penerimaan 

seorang individu atas tugas yang dibebankan kepadanya, semakin jelas 

pengertian pekerjaan mengenai persyaratan dan sasaran pekerjaanya 

maka semakin besar energi yang dapat dikerahkan bagi kegiatan-

kegiatan kearah tujuan organisasi.  

c. Motivasi dan kinerja. Kinerja dimulai dari pengakuan yang jelas, 

faktor-faktor yang mendukung motivasi dan kinerja dari individu 

maupun organisasi. Faktor individu dapat meliputi : kemauan, 

perangai, kepribadian, minat dan persepsi peranan. Sedangkan faktor 

organisasi dapat meliputi pembentukan struktur tugas, iklim, gaya 

kepemimpinan, sistim imbalan dan sebagainya.  

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa 

motivasi, kemampuan, perangi, minat, kejelasan atas peran merupakan 

bagian yang mempengaruhi kinerja guru, demikian pula bagi para guru 

SMA di Kabupaten Pemalang, agar kinerja mereka semakin meningkat 
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maka faktor-faktor tersebut harus mendapat perhatian dari para kepala 

sekolah masing-masing dan para pejabat dilingkungan yang terkait, 

utamanya Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.  

Amstrong, M & Angelo Baron (1986 : 16-17), menyebutkan : 

Performance is effected by a number of factors, all of ehich shouyld be 

taken into account. These somprise :  

� Personal factors-the individual’s skill, competence, motivation and 

commitment.  

� Personal factors-the quality of ecua ragement, guidasce and suprot  

provided by managers ang  team leaders.  

� Team factors-the quality of suprot  provided by colleagues.  

� System fakcotrs-the system of work and facilities provided by the 

organization.  

� Contextual factors I nternal and external environmental prsseures and 

changes.  

 

Dapat diterjemahkan secara bebas bahwa kinerja dipengaruhi 

oleh sejumlah faktor yang harus diperhatikan, yaitu :  

� Faktor personal-kemampuan individu,  kecakapan, motivasi, dan 

komitmen  

� Faktor kepemimpinan-kualitas dukungan, bimbingan dan suport yang 

diberikan manajer dan pimpinan itu.  

� Faktor tim-kualitas dukungan yang diberikan oleh teman sejawat.  

� Faktor sistem-sistem kerja dan fasilitas yang diberikan oleh organisasi. 

� Faktor kontekstual (situasional)-tekanan lingkungan dari dalam dan 

luar serta perubahan-perubahan. 

 

B. Kemandirian Sekolah  

Sejalan dengan reformasi dalam bidang pendidikan, maka sekolah 

yang sebelumnya diatur secara sentral, dimana kebijakan-kebijakan sekolah 

banyak dipengaruhi oleh pusat, berubah menjadi pola Manajemen Berbasis 
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Sekolah. Dengan pola tersebut sekolah diberi otonomi yang luas sehingga 

memungkinkan lembaga-lembaga pendidikan berkembang menjadi sekolah 

mandiri yang merupakan salah satu ciri Manajemen Bebasis Sekolah. 

Kemandirian sekolah, artinya sekolah memiliki prakarsa, inisiatif dan inovatif 

dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan (Supriono, 2000:18).  

Sekolah mandiri adalah salah satu bentuk kongkrit dan reformasi 

pendidikan pada dimensi sekolah, yakni suatu kebijakan yang menempatkan 

pengambilan keputusan pada mereka yang terlibat langsung pada proses 

pendidikan : Kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat (Zamroni : 

2003,167). 

Kemandirian setiap satuan pendidikan adalah salah satu sasaran dari 

kebijakan desentralisasi pendidikan sehingga sekolah-sekolah menjadi 

lembaga yang otonom dengan sendirinya. Namun tentu saja, pergeseran 

menuju sekolah-sekolah yang otonom adalah jalan panjang sehingga 

memerlukan berbagai kajian serta perencanaan yang hati-hati dan mendalam. 

Jalan panjang ini tidak selalu mulus, tetapi akan menempuh jalan terjal yang 

penuh dengan ombak dan duri. Orang bisa saja mengatakan bahwa paradigma 

baru untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan 

partisipatif, tidak dapat dilaksanakan di dalam suatu lingkungan birokrasi yang 

tidak demokratis. Namun, pengembangan demokrasi pendidikan tidak harus 

menunggu birokrasinya menjadi demokratis dulu, tetapi harus dilakukan 

secara simultan dengan konsep yang jelas dan transparan.  

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan sebaiknya tidak dilakukan 

melalui suatu mekanisme penyerahan “kekuasaan birokrasi” dari pusat kedaerah, 

karena kekuasaan telah terbukti gagal dalam mewujudkan pendidikan yang 

bermutu. Melalui strategi “desentralisasi pemerintah di bidang pendidikan”. 

Depdiknas tidak hanya berkepentingan dalam mengembangkan kabupaten / kota 

dalam mengelola pendidikan, tetapi juga berkepentingan dalam mewujudkan 

otonomi satuan pendidikan. Depdiknas memiliki keleluasaan untuk membangun 

kapasitas tetapi penyelenggara pendidikan, yaitu sekolah-sekolah MBS 

mengembangkan satuan-satuan pendidikan secara otonom karena mereka adalah 
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pihak yang paling mengetahui operasional pendidikan. Sesuai dengan strategi ini 

sekolah bukan bawahan dari birokrasi pemerintah daerah, tetapi sebagai lembaga 

profesional yang bertanggung jawab terhadap klien atau stakeholder yang 

diwakili oleh Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

di sekolah tidak diukur dari pendapat para birokrat, tetapi dari kepuasan 

masyarakat atau stakeholder. Fungsi  pemerintah adalah fasilitator untuk 

mendorong sekolah-sekolah agar berkembang menjadi lembaga profesional dan 

otonom sehingga mutu pelayanan mereka menberi kepuasan terhadap komunitas 

basisnya, yaitu masyarakat.  

Namun untuk sampai pada kemampuan untuk mengurus dan 

mengatur penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan, diperlukan 

program yang sistematis dengan melakukan “capacity building” program ini 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap satu pendidikan secara 

berkelanjutan baik untuk melaksanakan peran-peran manajemen pendidikan 

maupun peran-peran pembelajaran, sesuai dengan butir-butir yang disebut di 

atas. Namun, kegiatan “capacity building” tersebut perlu dilakukan secara 

sistematis melalui penerapan sehingga proses yang dilakukan secara 

berkesinambungan sehingga arahnya menjadi jelas (straight foreward) dan 

terukur (measurable). 

Terdapat empat tahapan pokok yang perlu dilalui dalam pelaksanaan 

capacity building bagi setiap satuan pendidikan. masing-masing tahap 

pengembangan dilakukan terhadap setiap kelompok satuan pendidikan yang 

memiliki karakteristik atau tahap perkembangan yang setara. Capacity 

building dilakukan untuk meningkatkan (up-grade) suatu kelompok satuan 

pendidikan pada tahap perkembangan tertentu ketahap berikutnya. Keempat 

tahap perkembangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :  

Tahap Pra-formal, satuan-satuan pendidikan yang termasuk ke 

dalam kelompok ini adalah yang belum memenuhi standar teknis yaitu belum 

dapat memiliki sumber-sumber pendidikan (misalnya guru, prasarana, sarana 

pendidikan dan sebagainya) yang memadai untuk menyelenggarakan 

pelayanan pendidikan secara minimal. Akibat dari kurangnya sumber-sumber 
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pendidikan satuan pendidikan ini belum memenuhi standar teknis sebagai 

persyaratan minimal satuan pendidikan yang siap untuk dikembangkan 

kemampuannya. Untuk dapat dimulai dikembangkan kemampuannya, satuan-

satuan pendidikan ini perlu dilengkapi fasilitas minimal pendidikannya 

terlebih dahulu agar dapat dinaikan  tahap berikutnya, yaitu Tahap Formalitas.  

 Tahap Formalitas yaitu satuan-satuan pendidikan yang termasuk ke 

dalam kelompok ini adalah mereka yang sudah memiliki sumber-sumber 

pendidikan yang memadai secara minimal. Satuan-satuan pendidikan ini sudah 

mencapai standar teknisi secara minimal, seperti dalam jumlah dan kualifikasi 

guru, jumlah dan kualitas ruang kelas, jumlah dan kualitas buku pelajaran 

serta jumlah dan kualitas fasilitas pendidikan lainnya. Terhadap satuan-satuan 

pendidikan yang sudah mencapai standar minimal teknis ini, capacity building 

dilakukan melalui peningkatan kemampuan administrator (kepala sekolah) dan 

pelaksanaan pendidikan (guru-guru, instruktur, tutor dsb) agar dapat 

melaksanakan pengelolaan pendidikan secara efisien serta dapat 

menyelenggarakan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jika 

pengembangan kemampuan ini sudah berhasil dilakukan, maka satuan - satuan 

pendidikan ini dapat ditingkatkan tahap perkembagannya berikutnya, yaitu 

Tahap Transisional. Keberhasilan satuan pendidikan yang sudah mencapai 

tahap ini diukur dengan menggunakan standar pelayanan yang sudah 

mencapai tahap ini diukur dengan menggunakan standar pelayanan minimum 

tingkat sekolah, terutama yang menyangkut ukuran-ukuran output pendidikan 

seperti tingkat penurunan putus sekolah,  penurunan mengulang kelas, tingkat 

kemampuan para siswa, tingkat kelulusan, serta tingkat melanjutkan sekolah.  

Tahap Transisional yaitu satuan pendidikan yang sudah mencapai  

tahap perkembangan ini adalah yang sudah mampu memberikan pelayanan 

minimal pendidikan yang bermutu, seperti kemampuan mendayagunakan 

sumber-sumber pendidikan secara optimal, meningkatnya kreatifitas guru, 

pendayagunaan perpustakaan sekolah secara optimal, kemampuan untuk 

menambah anggaran dan dukungan fasilitas pendidikan dari sumber 

masyarakat, dan kemampuan lainnya yang mendukung best practis  pelayanan 



18 

 

pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Jika satuan-satuan pendidikan 

sudah mencapai Tahap Transisional selanjutnya dapat dinaikan kelasnya ke 

tahap perkembangan berikutnya yaitu Tahap Otonom (Meaning).  

Tahap Otonomi yaitu satuan-satuan pendidikan yang sudah mencapai 

tahap perkembangan ini dapat dikatagorikan sebagai tahap penyelesaian 

capacity building menuju profesionalisasi satuan pendidikan menuju 

pelayanan pendidikan yang bermutu. Jika sudah mencapai Tahap Otonom, 

setiap satuan pendidikan sudah mampu memberikan pelayanan di atas SPM 

sekolah yaitu Standar Kompetensi Minimum dan akan bertanggung jawab 

terhadap klien serta stakeholder pendidikan lainnya.  

1. Kultur, Kebiasaan dan Tata Kerja Sekolah Mandiri  

Sekolah mandiri tidak berarti bahwa lembaga tersebut dapat 

berjalan tanpa kendali, tetapi mandiri dalam konteks sistem pendidikan 

nasional. Sekolah memiliki kemandirian dalam melaksanakan rekayasa untuk 

menjabarkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional, 

dengan tidak meninggalkan latar belakang dan karakteristik budaya setempat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah mandiri harus memiliki kultur, 

kebiasaan-kebiasaan dan cara kerja baru yang berbeda dengan kebiasaan dan 

tata cara kerja sekolah sebelum melakukan reformasi.  

Kultur, kebiasaan-kebiasaan dan tata cara kerja baru tersebut 

diharapkan akan mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah seperti 

kepala sekolah, guru, karyawan administrasi siswa dan para  orang tua siswa.  

Kultur, kebiasaan dan tata kerja baru yang akan terwujud dari 

sekolah mandiri tersebut antara lain : (a) setiap sekolah memiliki visi dan 

misi, (b) sekolah memiliki program yang mendasarkan pada data kuantitas, 

(c) sekolah merupakan sistim organik, (d) sekolah memiliki kepemimpinan 

mandiri, (e) sekolah memiliki program pemberdayaan bagi seluruh komponen 

sekolah, (f) sekolah merupakan kegiatan pelayanan jasa dengan tujuan utama 

memberikan kepuasan maksimal bagi siswa, orang tua siswa dan masyarakat 

selaku konsumen dan (g) sekolah mengembangkan kepercayaan sebagai 
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landasan interaksi internal maupun eksternal seluruh warga sekolah (Zamroni 

: 2003, 168).  

2. Ciri Sekolah Mandiri  

Sekolah mandiri tidak hanya diartikan dengan membentuk suatu 

lembaga di sekolah dengan wewenang tertentu seperti anggaran dan 

kurikulum yang secara bebas dapat ditentukan sendiri oleh lembaga 

tersebut, tetapi suatu sekolah dapat dikatakan mandiri apabila para 

pengelolanya sudah memahami tanggung jawab dan perannya dalam 

mengelola sekolah, serta mampu mengambil langkah-langkah untuk 

meningkatkan mutu sekolah. 

Teori transisional menekankan pada kemandirian individu yang 

menjunjung tinggi kepentingan pribadi, ide-ide perencanaan di evaluasi 

secara hati-hati dan perlahan dikalangan personalia pendidikan, karena 

perencanaan sepenuhnya tergantung kebutuhan individu-individu 

pendidikan di sekolah. Sekolahlah yang paling tahu apa yang paling baik 

di sekolahnya menuju kemandirian sekolah.  

Sekolah mandiri seperti dikatakan oleh Indrajati Sidik (2001:6) 

sebagai berikut : sekolah mandiri pada dasarnya, sekolah yang mampu 

memberikan bekal pada anak didik dalam bertindak, belajar dan mengatur 

masa depannya sendiri secara aktif dan kreatif, merespon perubahan dan 

arus teknologi, terutama teknologi informasi. Disamping itu kelengkapan 

manajemen sekolah dan sarana prasarana sekolah idealnya dapat 

memenuhi kebutuhan belajar siswa.  

Peningkatan kualifikasi, kopetensi dan profesionalisme guru 

menjadi tujuan dari upaya kemandirian sekolah. Untuk meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan maka sekolah mengadakan inservice training, 

inservice training tidak hanya pada wilayah prinsip-prinsip pendidikan, 

melainkan juga pada wilayah teknis pramatis, metode dan aktivitas 

pengajaran sehari-hari.  

Implementasi sekolah mandiri memerlukan suatu bentuk 

kesadaran baru dalam menjalankan roda organisasi sekolah. Kepala 
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sekolah beserta guru harus memiliki otonomi dan otoritas yang memadai, 

dan instruksi serta petunjuk dari kantor pendidikan harus dikurangi. 

Sejalan dengan itu, berbagai sumber daya perlu disebar luaskan sampai 

pada dimensi sekolah, seperti informasi prestasi siswa, kepuasan orang tua 

siswa dan masyarakat sekolah, sehingga sekolah memiliki pertimbangan 

yang jelas dalam menentukan kegiatan (Zamroni, 2000 : 168).  

 
3. Visi dan Misi  

Salah satu kultur dan tata kerja dari sekolah mandiri adalah 

dimiliki serta dikembangkannya visi dan misi sekolah. Visi sekolah 

merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen 

sekolah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Keberadaan akan 

memberikan inspirasi dan mendorong seluruh warga sekolah untuk bekerja 

lebih giat. Visi sekolah harus dinyatakan dalam bentuk yang jelas, positif, 

realistis, menantang, mendorong partisipasi dan menunjukkan gambaran 

masa depan (Zamroni, 2000 : 169).  

Misi kaitannya sangat erat dengan visi. Kalau visi merupakan 

pernyataan tentang gambaran global masa depan, maka misi merupakan 

pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan direalisir. Jadi kalau 

visi merupakan ide, cita-cita dan gambaran masa depan yang tidak terlalu 

jauh, maka misi merupakan upaya untuk perwujudan visi dalam bentuk 

tujuan dasar yang ingin dicapai.  

Visi dan misi sekolah merupakan penjabaran atau spesifikasi dan 

misi pendidikan nasional yang disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi 

lokal. Visi dan misi sekolah ini akan terus menjadi warna segenap warga 

sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru karyawan, siswa dan orang tua 

siswa didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah.  

 
C. Motivasi Guru 

1. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah dorongan untuk mencapai sukses yang bertujuan 

untuk berhasil dalam kompetisi dengan suatu ukuran keunggulan 
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mencakup : (1) dorongan untuk mengatasi tantangan berusaha untuk maju 

dan berkembang, (2) dorongan untuk berhubungan dengan orang-orang 

secara efektif, (3) dorongan untuk mencapai keunggulan kerja guru, 

meningkatkan prestasi kerja, keterampilan memecahkan masalah, dan 

berusaha keras untuk motivasi, (4) dorongan untuk dapat menguasai 

situasi yang statis menjadi kondisi yang dinamis.  

Interaksi antara siswa dengan guru merupakan interasi dua 

kepribadian, yaitu kepribadian guru sebagai orang dewasa dan kepribadian 

siswa sebagai anak yang sedang berkembang  mencari bentuk kedewasaan. 

(Nana syaadih, 2004 : 115).  

            Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bisa 

dilepaskan dari guru sebagai pengajar, motivasi dan evaluator terhadap 

peserta didik  pelaku individu tidak berdiri sendiri, selalu ada hal yang 

mendorongnya dan tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya. 

Tujuan dan faktor pendorong ini mungkin disadari oleh individu, tetapi 

mungkin juga sesuatu yang kongkrit dan abstrak. Para ahli menjelaskan 

perilaku individu dengan tiga pertanyaan pokok: what (apa), how 

(bagaimana), why (mengapa). Apa yang ingin dicapai oleh individu, 

bagaimana cara mencapainya mengapa individu melakukan kegiatan 

tersebut.  

“Kekuatan yang menjadi pendorong kegiatan individu itu disebut 

motivasi, yang menunjukkan suatu kondisi dalam individu yang 

mendorong atau menggerakkan individu tersebut melakukan kegiatan 

mencapai suatu tujuan”(Nana Syaadih 2004). Sebagai contoh kebutuhan 

akan makan mendorong seseorang bekerja keras bercocock tanam, 

menangkap ikan, atau melakukan pekerjaan lain, untuk mendapatkan 

sejumlah upah.  

Istilah motivasi dari kata bahasa latin ”movere” yang berarti 

menggerakkan. Berdasarkan pengertian tersebut, motivasi menjadi 

berkembang. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong, menimbulkan 

dan mengarahkan perilaku seseorang (Gibson Ivancevich, dan Donelly, 



22 

 

1996). Tidak berbeda dengan yang disampaikan (Handoko, 1992) 

mengartikan motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan ( Koontz O’Donnell dan Wechrich 1986) 

berpendapat bahwa motivasi sebagai suatu keadaan didalam diri seseorang 

(innerstate) yang mendorong mengaktifkan atau menggerakkan  dan yang 

mengarahkan atau sebagai tenaga pendorong kegiatan. 

Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam 

dan dari luar individu , beberapa ahli memberikan istilah yang berbeda, 

seperti drive (desakan) motivasi, need (kebutuhan) wish (keinginan). 

Desakan atau dreve diartikan sebagai dorongan yang diarahkan kepada 

pemenuhan kebutuhan jasmani, motivasi adalah dorongan yang terarah 

kepada pemenuhan kebutuhan rohaniah, need atau kebutuhan merupakan 

suatu keadaan dimana individu merasakan adanya kekurangan atau 

keadaan sesuatu yang dibutuhkan. Keinginan atau wish adalah harapan 

untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun ada 

variasi makna ke empat tersebut sangat bertalian erat dan susah 

dipisahkan. 

Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi 

eksternal, yaitu tenaga pendorong yang datang dari orang lain, pimpinan, 

rekan kerja, atau orang diluar tempat kerja. 

Dengan demikian motivasi merupakan keadaan batin seseorang 

yang mendorong dan mengarahkan prilaku kearah tujuan. Seseorang akan 

termotivasi melakukan pekerjaan untuk mencapai sasaran yang dianggap 

lebih berharga, maka ia akan berusaha secara maksimal demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan. 

Memotivasi dalam konteks organisasi merupakan proses kegiatan 

pimpinan yang merangsang pihak lain  atau anak buah atau staf untuk 

bekerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran organisasi, sebagai alat 

untuk memuaskan keinginan pribadi mereka sendiri (Wirardi,1990). 

Memotivasi berarti memberikan dorongan, semangat dan inspirasi kerja 
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kepada orang lain (bawahan) agar bekerja lebih giat dan tekun (Aldler 

Alfalak,1996) menyatakan manusia tidak semata-mata digerakkan oleh 

dorongan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Seseorang bersedia 

melakukan pekerjaan apapun untuk orang lain jika seseorang mempunyai 

motivasi tertentu (Moenir, 1987). Dalam bekerja karyawan yang 

mempunyai motivasi positif maka ia akan: 1. bekerja keras dan 

memberikan perhatian sepenuhnya pada tugas, 2. memperhatikan minat 

dan ingin ikut serta, 3. giat bekerja sampai tugas terselesaikan. 

Dengan motivasi kerja maka, perilaku seseorang tertuju pada 

sasaran organisasi atau penyelesaian pekerjaan. Sebagaimana 

dikemukakan oleh Dubrin (1984:105) sebagai berikut “work motivation 

usually mean effort expended to word organizional objective or work 

accoplish ment” motivasi sebagai kondisi yang menyebabkan atau 

menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberi arah dan ketahanan 

(persistence) pada tingkat kelas tersebut, seseorang yang mempunyai 

motivasi kerja dapat lebih giat dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara 

terus menerus usahanya tertuju pada pencapaian organisasi. 

Di sekolah, motivasi kerja guru tercermin melalui ketekunan yang 

tidak mudah putus asa untuk menyelesaikan tugas–tugas sekolah meskipun 

banyak menghadapi tantangan dan kesulitan, motivasi kerja dapat 

ditingkatkan melalui intensitas kinerja seseorang dalam melakukan suatu 

tugas. 

 

2. Teori Motivasi 

       Teori dapat membimbing seseorang dalam menganalisis dan 

menyelesaikan persoalan. Dikemukakan oleh Winardi, (1990) kekuatan 

terbesar sebuah teori terletak pada manfaatnya sebagai sebuah model 

umum untuk menghadapi aneka ragam problema. Teori dapat mengatasi 

keraguan terhadap suatu penyelesaian masalah dan meyakinkan pada 

rencana tindakan yang akan dilaksanakan, walaupun teori-teori tentang 

motivasi tidak dapat memberi petunjuk bagaimana seorang pimpinan harus 
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berperilaku dalam situasi tertentu, namun teori merupakan petunjuk bagi 

langkah–langkah yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan. Teori dapat menunjukan proses yang paling mungkin 

memperoleh hasil yang diinginkan. 

Guru sebagai individu akan bekerja dengan baik kalau mereka 

mendapat motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan 

demikian, motivasi kerja sebagai kondisi yang mempengaruhi, 

mengarahkan, memelihara perilaku untuk menyelesaikan tugas. Untuk 

membangkitkan motivasi kerja, terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan. Herzberg mengadakan penelitian terhadap pekerjaan 

terhadap para insinyur ( ahli teknik ) dan akuntan dengan  menempatkan 

16 daftar pertanyaan pada dua sisi. Pada sisi kanan diberi judul faktor-

faktor yang berhubungan dengan kinerja guru, sedangkan pada sisi kiri 

faktor-faktor kerja guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidak 

sempurnaan kinerja guru dan kesempurnaan kinerja guru muncul dari dua 

perangkat yang terpisah, selanjutnya disebut teori dua faktor (the two 

factor theory) faktor yang berkaitan dengan kinerja guru yaitu: mencakup 

gaji guru, kondisi kerja, kebijakan organisasi, keamanan kerja, status 

hubungan antar pribadi, dengan atasan, bawahan atau dengan rekan 

sejawat. Sedangkan faktor–faktor kinerja yaitu prestasi kerja 

(achievement), pengakuan (recoqnition), tanggung jawab (responsibility) 

kewajiban (advancement) pekerjaan itu sendiri (the work it self ). 

Temuan penting dari penelitian Herzberq adalah bahwa pimpinan 

perlu memahami  faktor-faktor yang dapat mendasari kerja para karyawan, 

Handoko (1990) menjelaskan faktor-faktor pemeliharaan sebagai faktor 

negatif dapat mengurangi dan menghilangkan ketidakpuasan kerja 

(dissatifiers) menghancurkan masalah, tetapi tidak dapat digunakan untuk 

memotivasi bawahan, sedangkan faktor-faktor yang menberikan 

(satisficer) sekaligus dapat digunakan untuk memotivasi karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan. 
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       Realitas menunjukan bahwa setiap individu mempunyai tingkat 

kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan cita-citanya. 

Dikemukakan oleh Graves (reersey dan Blanchard,1986) manusia hidup 

pada tingkatan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dalam 

mencapai kebutuhan orang pada tingkatan hidup tertentu memiliki 

perilaku dan nilai-nilai yang bercirikan sesuai dengan tingkatan hidupnya. 

Dalam memotivasi pekerjaan menurut hirarki kebutuhan, namun demikian 

hirarki kebutuhan yang diusulkan hanya terdiri dari tiga peningkatan 

kebutuhan yaitu: 

a. kebutuhan eksitensi (E) mencakup seluruh bentuk hasrat material dan 

fisiologis, dengan segala variasinya yaitu : makanan yang bergizi dan 

kondisi kerja.  

b. Kebutuhan hubungan dengan orang lain, rekan kerja, bawahan, atasan 

atau dengan keluarga dan masyarakat.  

c. Kebutuhan pertumbuhan (growth needs) ada 6 yaitu kebutuhan yang 

mendorong seseorang untuk memiliki pengaruh yang kreatif dan 

produktif terhadap diri sendiri atau lingkungan. 

Pada teori ERG Aldesfer, dinyatakan bahwa bila kebutuhan yang 

lebih tinggi tidak tercapai maka kebutuhan yang lebih rendah yang telah 

terpenuhi muncul kembali. Sebaliknya pada teori kebutuhan Maslow, 

apabila kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi, namun 

demikian kedua teori memberikan alternatif bagi pimpinan dalam usaha 

memberikan motivasi kepada karyawan atau bawahan. 

Pada dasarnya dalam diri setiap orang terdapat kebutuhan untuk 

melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang sebaik-

baiknya (Suryo, 1994). Kebutuhan untuk mencapai hasil baik oleh Mc 

Cleland (Winardi, 1990) disebut kebutuhan untuk berprestasi tinggi, 

sebagian yang lain tidak. Dengan demikian setiap manusia berbeda dalam 

motivasi berprestrasi. Teori motivasi berprestasi dari Mc Cleland 

mengidentifikasi tiga jenis kebutuhan dasar yaitu : kebutuhan berprestasi 

(N.Ach), kebutuhan berafiliasi (N.Aff) dan kebutuhan berkuasa (N.Pow). 
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Elis Supartini dalam www.Widsyaswara PPPG, (2006) 

menyatakan teori motivasi merupakan suatu kekuasaan yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang diwujudkan dalam suatu 

perbuatan nyata. Motivasi dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam 

melakukan suatu kegiatan tertentu. Apabila para guru mempunyai motivasi 

kerja yang tinggi maka mereka akan terdorong dan berusaha untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi kurikulum yang berlaku di sekolah sehingga diperoleh kerja 

yang maksimal. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja guru 

antara lain :  

a. Dorongan Untuk Bekerja 

Seseorang akan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu 

dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisasikan keinginan-keinginan 

yang ada pada dirinya, keinginan yang dimaksud berkaitan dengan jenis 

kebutuhan yang ada. Maslow dalam bukunya Nasution (1986) 

mengelompokkan jenis-jenis hirarki kebutuhan yaitu kebutuhan 

psikilogis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta kasih dan kebutuhan 

aktualisasi. Mc Cleland menyebutkan ada tiga kebutuhan yang 

mempengaruhi motivasi yaitu kebutuhan kekuasaan, kebutuhan afiliasi 

dan kebutuhan keberhasilan, dengan demikian kecenderungan dari 

intensitas perbuatan seseorang dalam bekerja kemungkinan besar 

dipengaruhi oleh jenis kebutuhan yang ada pada diri orang yang 

bersangkutan. 

Demikian halnya dengan motivasi kerja guru dalam 

mengembangkan kurikulum kerja di sekolah, ia akan dipengaruhi oleh 

keinginan-keinginan yang ada padanya. Apabila ia mempunyai 

keinginan yang kuat sesuai peranannya ia akan berusaha melakukan 

tugas-tugas yang berkaitan dengan upaya pengembangan kurikulum di 

sekolah secara optimal sesuai dengan keinginannya. 
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b. Tanggung Jawab Terhadap Tugas 

Sebagai konsekuensi atas jabatan yang diemban guru, maka 

seorang guru akan mempunyai sejumlah tugas yang harus dilakukan 

sesuai jabatannya. Beban tugas ini berkaitan dengan kuantitas dan 

kualitas tugas yang diberikan guru. Dengan demikian berat ringannya 

beban tugas yang ada pada guru akan mempengaruhi usaha-usahanya 

dalam bekerja sesuai kemampuannya. 

Motivasi kerja guru dalam mengembangkan kurikulum di sekolah 

akan ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab yang ada dalam diri 

guru dalam melaksanakan tugas. Dengan tanggung jawab ini para guru 

akan memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang 

dihadapinya dan bagaimana menyelesaikannya sendiri tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya, pemberian tanggung jawab secara individual 

kepada guru memungkinkan memberi kesempatan kepada guru untuk 

mengoptimalkan segenap potensi yang dimilikinya dalam bekerja. Ia akan 

mencapai kesuksesan dalam merealisir keinginan yang didambakan. 

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu tuntutan yang 

ada dalam diri seseorang untuk melaksanakan tugas yang menjadi 

kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan penuh kesungguhan. Nana 

Sudjana mengatakan tanggung jawab kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) mengandung arti bahwa guru dituntut untuk selalu 

mencari gagasan baru, penyempurnaan praktek pengajaran. 

Tanggung jawab guru dalam mengembangkan kurikulum di 

sekolah ditandai dengan upaya tidak segera putus asa atas hasil yang 

dicapai selalu mencoba mencari cara baru guna mengatasi setiap 

hambatan yang ada dan mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan, 

sehingga menjadi lebih baik. Dan merasa malu apabila ternyata 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu gagal tidak mendapatkan hasil 

yang memuaskan. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kadar motivasi yang 

dimiliki guru dalam mengembangkan guru di sekolah itu dipengaruhi 
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banyak sedikitnya beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang 

harus dilaksanakan guru sehari-hari dan bagaimana cara 

menyelesaikannya. Beban tugas ini ditekankan pada tugas mengajar, 

membimbing dan melaksanakan administrasi sekolah. 

 

c. Minat Terhadap Tugas 

Guru melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya 

itu dapat dikatakan sebagai realisasi dari kegiatan-kegiatan yang 

didambakan. Pelaksanaan suatu tugas dapat berjalan dengan lancar dan 

mencapai sasarannya, antara lain diwarnai oleh ada tidaknya minat 

guru terhadap tugas yang diembankan. Jadi besar kecilnya minat guru 

terhadap suatu tugas yang akan mempengaruhi kadar atau mutu 

motivasi kerja guru mengembangkan kurikulum di sekolah, Hadari 

Nawawi(1994) mengatakan bahwa minat dan kemampuan terhadap 

suatu pekerjaan berpengaruh pula terhadap kerja. 

Minat atau interest adalah dorongan untuk memilih suatu objek 

atau tidak memilih objek lain yang sejenis, objek minat dapat berupa 

benda, kegiatan, jabatan atau pekerjaan, orang dan lain-lain. Sedangkan  

minat diekspresikan dengan perasaan suka atau tidak suka terhadap objek. 

Dalam hubungannya dengan minat guru terhadap tugas dalam 

mengembangkan kurikulum di sekolah berarti dalam diri guru terdapat 

perasaan guru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam 

mengembangkan kurikulum di sekolah. Hal ini disebabkan karena 

pengaruh dari diri atau dari luar guru itu sendiri.  

Menurut Sukartini untuk mengetahui minat seseorang terhadap 

suatu objek dapat diketahui dengan memperhatikan apa yang ia tanyakan, 

bicarakan pada waktu-waktu tertentu. Apa yang ia baca dan apa yang ia 

gambar atau melukis secara spontan oleh karena itu minat guru terhadap 

tugasnya dapat dilihat : kerajinan dalam bekerja, mendalami tugas yang 

diberikan, dan menerima tugas-tugas dengan perasaan senang. 
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d. Penghargaan Atas Tugas (Reward) 

Penghargaan atas tugas atau keberhasilan yang dicapai guru 

dalam bekerja merupakan salah satu motivasi yang mendorongnya 

bekerja lebih baik. Nawawi menyatakan bahwa penghargaan, 

penghormatan, pengakuan serta perlakuan terhadap karyawan, 

pendidik terhadap subjek atau manusia yang mempunyai kehendak, 

pikiran dan perasaan serta lain-lain sangat besar pengaruhnya terhadap 

moral kerja mereka. 

Adanya penghargaan dapat menyebabkan munculnya rasa cinta 

dan bangga terhadap tugas-tugas yang diberikan. Rasa cinta dan 

bangga yang dimilikinya itu, memungkinkan yang bersangkutan dapat 

melaksanakan tugasnya dengan penuh kesungguhan dan tanggung 

jawab terhadap tugas yang diembannya. Hal ini disebabkan karena 

penghargaan ini dapat memberikan kekuasaan kepada para guru 

sehingga menyebabkan mereka bekerja lebih giat lagi, seperti yang 

dikatakan oleh Wiranto Arismunandar dalam mimbar pendidikan 

“suatu profesi yang tidak memiliki kebanggaan sukar berkembang, 

orang harus menyenangi pekerjaannya”. 

Sehubungan dengan beberapa tugas guru yang berkaitan 

dengan pengembangan kurikulum di sekolah, apabila guru menghargai 

terhadap tugas–tugas tersebut maka guru yang bersangkutan dalam 

pekerjaanya ada rasa cinta dan bangga. 

Tidak harus ditampakkan lewat kata-kata, tetapi yang lebih 

penting adalah realisasinya di dalam tindakan. Ia akan selalu 

menperhatikan tugas-tugas yang diberikan meskipun ringan dalam 

pelaksanaannya, tidak merasa rendah diri bila berada di luar 

lingkungan kerja, menjaga harkat dan martabat jabatan guru, dan 

berusaha meningkatkan citra guru pada dunia melalui pengabdian 

kepada masyarakat. 
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D. Kerangka Berpikir  

Penelitian mengambil kerangka berfikir sebagai berikut :  

1. Pendapat guru terhadap kemandirian sekolah yang selama ini belum 

sepenuhnya ada pada sekolah, sebagai akibat besarnya kekuasaan birokrasi 

pada tingkat satuan pendidikan. sehingga sejumlah kewenangan yang 

seharusnya ada ditingkat sekolah lebih banyak dikendalikan oleh birokrasi di 

atasnya. Hal ini dapat kita lihat dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Sekolah, perekrutan tenaga guru dan kepala sekolah, penetapan sistim 

evaluasi melalui sistem ulangan umum bersama yang soalnya dibuat oleh 

rayon, kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh pusat, penetapan jumlah peserta 

didik dimana kepala sekolah dan guru-guru yang seharusnya paling berperan 

sebagai pengambil keputusan dalam mengatasi berbagai persoalan sehari-hari 

di sekolah menjadi pihak yang dikendalikan oleh kekuasaan. Kondisi ini akan 

menjadikan para kepala sekolah, guru dan seluruh stakeholders menjadi apatis 

dan sangat bergantung pada juknis dan juklak atasan.  

2. Penyebaran pada guru SMA di Kabupaten Pemalang yang tidak merata 

sebagai akibat dari sistim perekrutan tenaga guru yang tidak dilaksanakan 

sekolah terutama bagi SMA negeri, menyebabkan penempatan guru-guru 

yang secara akademik telah memenuhi syarat, namun penugasan mengajar 

yang dilakukan kepala sekolah tidak pada mata pelajaran yang sesuai 

dengan jurusannya. Bahkan disejumlah SMA swasta dengan pertimbangan 

pendanaan banyak dijumpai para guru yang ditugasi beberapa mata 

pelajaran yang tidak sesuai dengan jurusannya. Hal ini masih ditambah 

dengan rendahnya pendapatan mereka juga menjadi salah satu sebab 

rendahnya motivasi kerja para guru di sekolah. Walaupun sebenarnya 

mereka memiliki kualifikasi akademik yang memadai, karena umumnya 

mereka memiliki ijazah S1 kependidikan.  

3. Pemahaman para guru tentang kinerja yang merupakan wujud ketrampilan 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang meliputi (1) penguasaan 

landasan pendidikan, (2) penguasaan bahan pelajaran, (3) menyusun 

program pengajaran, (4) melaksanakan program pengajaran, (5) 
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mengevaluasi, (6) melakukan program bimbingan, (7) melaksanakan 

administrasi sekolah dan (8) berinteraksi dengan teman sejawat serta 

masyarakat. Hal ini menjadikan pelaksanaan kurang maksimal sebagai 

akibat dari kurangnya kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru.  

Jika guru dalam mempersepsikan kemandirian dan motivasi positif 

maka akan mampu menciptakan kinerja yang baik atau sebaliknya. Jika 

persepsi guru negatif maka akan menghambat kinerjanya. Dengan demikian 

ada pengaruh yang positif antara kemandirian sekolah dan motivasi guru 

terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

Jika guru dalam mempersepsikan kemampuan kemandirian sekolah dan 

motivasi guru positif, maka diharapkan mampu menciptakan kinerja guru yang 

baik. Jika persepsinya negatif maka akan menghambat kinerja guru. Dengan 

demikian ada pengaruh yang positif antara kemandirian sekolah dan motivasi guru 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri Kabupaten Pemalang.  

Dari uraian di atas dapat digambarkan bagan kerangka berpikir 

sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gambar 1 : Pengaruh Kemandirian Sekolah dan Motivasi Guru 

Terhadap Kinerja  
 
 

 
Motivasi Kerja guru :  
- Pemenuhan kebutuhan 

pribadi 
- Pemahaman tentang metode 

pengajaran 
- Hasil belajar siswa 

Kemandirian sekolah  : 
- Kemampuan manajemen 

sekolah dalam menjabarkan 
peraturan/perundangan di 
sekolah 

- Pemahaman guru terhadap 
visi, misi dan program 
sekolah 

 
Kinerja :  
- Kemampuan melaksanakan 

program pengajaran 
- Kemampuan melaksanakan 

hubungan dengan siswa 
- Kemampuan melaksanakan 

evaluasi hasil belajar siswa 
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E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dan penelitian ini adalah :  

1. Ada pengaruh dari kemandirian sekolah terhadap kinerja guru menurut 

persepsi para guru di SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

2. Ada pengaruh yang signifikan dari motivasi guru terhadap kinerja guru 

menurut persepsi para guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

3. Ada pengaruh yang signifikan dari kemandirian sekolah dan motivasi guru 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru menurut persepsi guru SMA N 

di Kabupaten Pemalang.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan 

expost facto. Jadi dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan terhadap 

variabel penelitian, melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan 

pernah dilakukan oleh subjek penelitian. Artinya penelitian expost facto 

merupakan pencarian empirik yang sistematik, dimana peneliti tidak dapat 

mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi dan 

karena menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi. 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kinerja guru, 

motivasi kerja guru dan kemandirian sekolah pada SMA Negeri dalam rangka  

melaksanakan MBS di Kabupaten Pemalang dengan pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif dimana semua data yang diperoleh diwujudkan dalam 

bentuk angka skor dan analisanya menggunakan statistik.. Dilihat dari cara 

penjaringan data, penelitian ini termasuk penelitian non eksperimental, karena 

dalam pelaksanaannya dilakukan terhadap sejumlah variabel menurut apa 

adanya tanpa ada manipulasi dari peneliti atau bersifat ex post facto  yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi dan kemudian 

merunut kebelakang melalui data tersebut untuk menemukan factor - faktor 

yang mendahului atau menemukan sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa 

yang diteliti (Sugiono, 1993:3).  

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survey yang bersifat 
menjelaskan fenomena (explanatory research), disamping menjelaskan satu 
peristiwa yang terjadi, penelitian dirancang untuk menentukan besaran 
sumbangan suatu variabel terhadap variabel lain. (Sevilla, 1993:3). Penelitian 
ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh  motivasi kerja guru dan 
kemandirian sekolah terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 
Pemalang.  
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Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan angket atau 
kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 
untuk informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-
hal yang ia ketahui (Suharsimi, 1877:140).  

 
B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1. Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan kira-kira 4 bulan yaitu pada bulan Januari 

2008 s.d April 2008. dalam tahap pelaksanaan penelitian ini meliputi studi 
pendahuluan, pengumpulan data penelitian dengan menggunakan angket 
kuesioner dengan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 
informasi dari 186 orang guru sebagai menjadi repsonden menyebab 
beberapa pertanyaan yang jawabannya telah disediakan oleh peneliti, 
daftar pertanyaan yang disajikan dengan menggunakan persepsi guru SMA 
Negeri di Kabupaten Pemalang.   

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner atau angket tertutup 
sehingga jawaban sudah disediakan oleh peneliti, responden tinggal 
memilih jawaban yang telah disediakan peneliti tentang kemandian 
sekolah, motivasi kerja dan kinerja guru SMA Negeri Kabupaten 
Pemalang. Sedangkan daftar pertanyaan yang disajikan dengan 
menggunakan model skala Likert.  

Sugiyono (1994:72)  menegaskan bahwa skala Likert  dapat 
digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 
sekelompok orang tertentu tentang fenomena sosial. Jawaban setiap 
instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 
berupa kata-kata. Dalam penelitian ini digunakan jawaban sebagai berikut : 

Tabel 1. Instrumen Skala Likert 

No Jawaban Skor 

1. Selalu 5 

2. Sering 4 

3. Kadang-kadang 3 

4. Tidak Pernah 1 
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Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan alat kuesioner yang disusun dengan terlebih dahulu diuji 

validitas dan reliabilitasnya.  

 
2. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

yang berada di 11 Kecamatan sebagai berikut : SMA Negeri I Pemalang, 

SMA Negeri 02 Pemalang, SMA Negeri 03 Pemalang, SMA Negeri 01 

Petarukan, SMA Negeri 01 Comal, SMA Negeri 01 Ulujami, SMA Negeri 

01 Randudongkal, SMA Negeri 01 Belik, SMA Negeri 01 Moga dan SMA 

Negeri 01 Bantarbolang.  

Pemilihan sampel guru-guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

didasari pertimbangan prestasi yang diperoleh dari tahun ke tahun yang 

meningkat, disamping penulis bertugas juga menjadi guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang, jadi memudahkan penulis untuk melaksanakan 

kordinasi dan komunikasi berkaitan dengan penelitian ini.  

Sebagai nara sumber untuk mencari masukan-masukan yang 

sekiranya bermanfaat guna disampaikan kepada berbagai pihak yang 

terkait atau diharapkan dapat diplikasikan di dunia pendidikan SMA yang 

bersangkutan.  

Pertumbuhan memilih lokasi penelitian ini adalah pertama : karena 

mudah dijangkau, pelaku-pelaku mudah didekati, dan tidak keberatan untuk 

mengerjakan angket atau kuisioner. Kedua, adanya pertimbangan lebih 

khusus yaitu karakteristik kelayakan objek yang sangat memungkinkan untuk 

mendapatkan informasi yang akan menunjang tercapainya tujuan penelitian.  

 
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  

1. Variabel Penelitian  

Variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi objek penelitian 

dapat berupa keadaan, perlakuan dan tindakan yang dapat mempengaruhi 

hasil penelitian (Surya Brata Sumadi, 2005:79). 
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Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus peneliti untuk 

diamati, variabel itu sebagai atribut dari sekelompok orang atau objek 

yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok 

tersebut (Sugiyono, 1999:2). Variabel penelitian kuantitatif terdiri dari 

variabel independent (bebas) atau preditor, yaitu variabel yang menjadi 

sebab timbulnya atau berubahnya variabel dipenden (terikat), sedangkan 

yang dimaksud variabel dipenden (terikat) atau kriteria adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat (Sugiyono, 1999:3). Dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu : Variabel bebas (independent) 

terdiri dari 3 variabel, meliputi Kemandirian Sekolah (X1) dan Motivasi 

kerja Guru (X2), serta variabel terikat (dependen) adalah Kinerja Guru (Y). 

Karena dalam penelitian ini akan dicari perbedaan kemandirian sekolah 

dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang. Peneliti akan melakukan analisa pada 11 sekolah negeri. 

Kerangka hubungan dan kausal variabelnya divisualkan dalam gambar 

sebagai berikut :   

Gambar 2 : Kerangka hubungan dan Kontras Variabel Penelitian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Keterangan :  

X1 : Pengaruh Kemandirian  

X2 : Motivasi Kerja Guru  

Y : Kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  

 

 

Pengaruh Kemandirian 
(X1)  

 

Motivasi Kerja Guru  
(X2) 

 
Kinerja (Y) 
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Kinerja guru yang tinggi biasanya dihubungkan dengan tingkat 

kemandirian dan motivasi kerja guru yang tinggi pula, kinerja guru 

mencerminkan peranan seorang guru terhadap hasil pekerjaannya. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 3 sebagai berikut :  

Pengaruh kemandirian sekolah mempunyai pengaruh langsung 

terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang, pengaruh 

kemandirian dan motivasi dapat digunakan untuk membuat kontrak 

langsung yaitu dengan berbagai kebijaksanaan dan kegiatan personalia 

guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dengan berbagai cara untuk 

mempengaruhi mereka. Motivasi akan memberikan bentuk dan warna 

lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para 

guru dalam organisasi SMA Negeri Kabupaten Pemalang. Kondisi guru 

semakin menentukan tingkat produktivitas kerja, yang antara lain adalah 

kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Kinerja itu diperlukan untuk memelihara kerja guru agar lebih 

tanggap terhadap tugas dan kewajibannya terhadap lingkungan, situasi dan 

kondisi yang di ciptakan, di samping itu kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang sebagai umpan balik yang akan mempengaruhi 

prestasi kerja di masa yang akan datang. Dengan demikian kinerja 

mempunyai arti penting, baik bagi pendidikan maupun tenaga 

kependidikan, karena akan menciptakan keadaan positif di dalam 

lingkungan kerja guru di SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dalam penelitian 

ini adalah prestasi yang di miliki oleh guru, baik yang menggembirakan 

maupun yang kurang menggembirakan. Suka atau tidak suka, berdasarkan 

pandangan atau persepsi guru terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. 

Pada penelitian ini kinerja guru di jabarkan kedalam sub variabel sebagai 

berikut : (a) merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, (b) 

menerapkan metode belajar yang berfariasi, (c) meningkatkan kecakapan 

hidup, (d) menerapkan penilaian hasil belajar peserta didik.  
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Dari uraian di atas maka penulis bahwa prilaku yang menyebabkan 

kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang di pengaruhi oleh 

pengelolaan, dan nilai-nilai sikap yang di miliki terhadap suatu objek 

tertentu, dengan kata lain bahwa penilaian seseorang tergantung pada 

kemampuan mempersepsi suatu objek yang ada di lingkunganya. 

 

2. Definisi Operasional  

Berdasarkan paradigma penelitian terdapat 3 variabel dalam 

penelitian ini yang terdiri dari 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat, dua 

variabel bebas yaitu kemandirian sekolah (X1) dan motivasi kerja guru 

(X2), variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja guru SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang.  

Untuk mengukur variabel penelitian, maka diperlukan definisi 

operasional. Definisi operasional ketiga variabel ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Variabel Kemandirian Sekolah 

Secara operasional yang dimaksud dengan kemandirian sekolah 

adalah : (1) kemampuan manajemen sekolah dalam menjabarkan 

peraturan/perundangan di sekolah dan (2) pemahaman guru terhadap 

visi, misi dan program sekolah. 

b. Variabel Motivasi Kerja Guru  

Motivasi kerja guru diartikan sebagai dorongan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang sungguh-sungguh, tanggungjawab 

terhadap pekerjaan, minat terhadap pekerjaan, dan penghargaan atas 

prestasi tugas yang dilakukan.  

Untuk mengukur variabel motivasi kerja digunakan angket 

tertutup yang dilengkapi dengan alternative jawaban dengan cara 

memilih jawaban yang dianggap sesuai pada kolom yang telah 

disediakan. Sedangkan faktor-faktor yang akan diukur dalam variabel 
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motivasi kerja guru adalah unsur-unsur yang dapat menimbulkan 

motivasi kerja seperti : (1) pemenuhan kebutuhan pribadi guru, (2) 

pemahaman tentang metode pengajaran, dan (3) hasil belajar siswa. 

c. Variabel Kinerja Guru  
Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 
dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing.  

Untuk mengukur variabel kinerja digunakan angket tertutup yang dilengkapi 

dengan alternatif jawaban dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap 

sesuai, pada kolom yang telah disediakan faktor-faktor yang akan diukur dalam 

variabel meliputi : (1) kemampuan melaksanakan program pengajaran, (2) 

kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa, dan (3) kemampuan 

melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa. 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  
1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiono, 1997:59). Adapun yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 
yang berjumlah 11 SMA Negeri, dengan jumlah 440 guru. (Sumber data 
kasi SMA Kabupaten Pemalang 2007).  

Dilihat secara geografi ke 11 SMA Negeri tersebut tersebar di 9 
kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pemalang untuk Kecamatan 
Pemalang ada 3 SMA Negeri, Kecamatan Petarukan I SMA Negeri, 
Kecamatan Comal I SMA Negeri, Ulujami I SMA Negeri, Kecamatan 
Bodeh I SMA Negeri, Kecamatan Bantarbolang I SMA Negeri, 
Kecamatan Randudongkal I SMA Negeri, Kecamatan Moga I SMA 
Negeri dan Kecamatan Belik I SMA Negeri.   
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2. Sampel  
Sampel adalah sebagian dari jumlah dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiono, 1998:59). Karena populasi 
keberadaannya tersebar di 9 kecamatan Kabupaten Pemalang, maka 
peneliti menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Teknik ini 
dipakai karena beberapa alasan, yaitu : 
a. Populasi sangat besar 
b. Jumlah daerah luas, yaitu meliputi 9 kecamatan Kabupaten Pemalang 
c. Letak guru yang diteliti tersebar di 11 SMA yang lokasinya berbeda. 

Dengan kondisi yang  demikian, maka digunakan teknik cluster 
sampling sehingga jumlah sampel menjadi 186 orang responden. Perincian 
penatapan sampel ditunjukan dalam tabel 2 berikut ini :  
Tabel 2 : Rincian Sampel Penelitian  

No Wilayah Kecamatan Jumlah Guru 

1. SMA Negeri 01 Pemalang  14 

2. SMA Negeri 02 Pemalang  15 

3. SMA Negeri 03 Pemalang  14 

4. SMA Negeri 01 Petarukan  16 

5. SMA Negeri 01 Comal  19 

6. SMA Negeri 01 Ulujami  18 

7. SMA Negeri 01 Randudongkal  21 

8. SMA Negeri 01 Belik  19 

9. SMA Negeri 01 Moga  18 

10. SMA Negeri 01 Bantarbolang  16 

11. SMA Negeri 01 Bodeh  16 

Jumlah 186 
Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang.  

Teknik cluster sampling digunakan untuk menentukan sampel bila 

objek yang akan diteliti atau sumber datanya luas, misal penduduk suatu 

propinsi atau kabupaten. Teknik sampling daerah digunakan melalui dua 



41 

 

tahap yaitu pertama menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya 

menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. 

(Sugiono, 1998:63).  

Dengan mengacu pada teknik Cluster Random Sampling, maka 

penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a) Dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang secara random 

diambil 3 kecamatan yaitu SMA Negeri I Pemalang, SMA Negeri I 

Moga dan SMA Negeri I Ulujami.  

b) Sehubungan dengan pengambilan sampel, Sugiono dalam bukunya 

yang berjudul Statistiknya untuk penelitian halaman 67 pada tabel 3.1 

menyebutkan bahwa apabila populasi 440 maka sampelnya 186 

dengan menggunakan tingkah kesalahan 5% (Sugiyono:1998).  

 

E. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data  

1. Sumber data  

Semua data yang diperlukan diperoleh dari guru-guru SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang. Adapun data tersebut di perinci sebagai berikut :  

a. Data kemandirian sekolah  

b. Data motivasi kerja guru  

c. Data kinerja guru  

 

2. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka dibutuhkan alat pengumpulan data yang disebut instrument 

penelitian. Instrument penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah (Suharsini, 1998:134).  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

angket/kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada 

responden untuk diberikan jawaban. Pengumpulan data diperlukan untuk 
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mendapatkan data tentang kemandirian sekolah, motivasi kerja dan 

kinerja guru.   

 

F. Instrumen Penelitian  

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode angket. 

Dengan metode angket responden diberi daftar pertanyaan yang diisi sesuai 

dengan yang dipahaminya.  

Instrument yang digunakan adalah instrument bentuk skala, instrument 

bentuk skala yaitu jenis instrument yang berusaha untuk mengukur atau 

memperoleh gambar kuantitatif tentang objek, mengukur variabel konstruksi, 

variabel kognitif atau performansi tipikal. Wujud instrumennya berupa daftar 

pertanyaan yang disebut angket.  

Angket disusun dengan menggunakan skala Likert’s Rating (LSR) 

(Sedarmayanti dan Hidayat, 2002:95). Setiap item diberikan jawaban tertutup 

5 pilihan berukurang skala ordinal, penskoran dilakukan dengan memberi skor 

tertinggi 5 dan terendah 1 tanpa ada nilai nol mutlak. 

Mengingat skala yang diperoleh merupakan skala ordinal, tetapi 

analisis data dengan statistik yang dipilih masyarakat skala interval maka 

skala ordinal di ubah menjadi skala ordinal, dengan menggunakan methode of 

successive interval (MSI), Sedarmayanti dan Hidayat, (2002:101). 

Menjelaskan bahwa metode MSI dapat digunakan untuk menaikkan tingkat 

pengukuran dari skala ordinal ke skala interval. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut (1) menghitung proporsi frekuensi masing-masing 

jawaban responden setiap item, (2) menjumlahkan secara akumulatif proporsi 

frekuensi, (3) menghitung skor dari frekuensi berdasarkan frekuensi distribusi 

normal, (4) menghitung scale volue (SV), dan (5) mengubah / 

mentransformasi skor.  

Berdasarkan definisi operasional, maka kisi-kisi instrument penelitian 

dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :   
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Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kinerja Guru 

Variabel Indikator Butir 
Jml  No  

Kinerja Guru   1. Kemampuan melaksanakan program 
pengajaran  

25 1-25 

 2. Kemampuan melaksanakan hubungan 
dengan siswa  

7 26-32 

 3. Kemampuan melaksanakan evaluasi 
hasil belajar siswa 

8 33-40 

 
 

Tabel 4. Kisi-kisi kemandirian sekolah 

Variabel Indikator 
Butir  

Jml  No  

Kemandirian 
sekolah 

 

1. Kemampuan manajemen sekolah 
dalam menjabarkan 
peraturan/perundangan di sekolah  

16 1-16 
 

 2. Pemahaman guru terhadap visi, misi 
dan program sekolah  

9 17-25 
 

 
Tabel 5. Kisi-kisi Motivasi Kerja Guru-guru SMA 

Variabel Indikator Butir 
Jml  No  

Motivasi Kerja 1. Pemenuhan kebutuhan pribadi 2 1-2 
 2. Pemahaman tentang metode 

pengajaran 
11 3-13 

 3. Hasil belajar siswa 3 14-16 
 

 

E. Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

1. Validitas Intrumen  

Instrument yang telah jadi, maka dilakukan uji kalibrasi yang 

meliputi uji validasi dan uji reliabilitasi, uji validasi dilakukan untuk 

mencari kesahihan suatu instrument (Arikunto Suharsini, 2005:158). 

Untuk uji validitas kuesioner menganut validitas konstruk (construc 

validity) yaitu penyusunan kuesioner berdasarkan teori-teori yang 
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berhubungan dengan variabel penelitian, dan memperhatikan pendapat 

para ahli dalam hal ini dikonsultasikan dengan pembimbing.  

Selain itu untuk menguji validitas intrumen dilakukan uji coba 

instrument terhadap 40 orang guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

pada 4 SMA Negeri yang tidak termasuk anggota populasi maupun sampel 

penelitian yaitu di SMA Negeri 03 Pemalang, SMA Negeri 01 Bodeh, 

SMA Negeri I Terbuka Moga dan SMA Negeri I Bantarbolang. Untuk N 

(jumlah responden) 40 dengan taraf signifikan 5% tabel pada tabel ini nilai 

kritis dari koefisien korelasi produk moment adalah 0,312 maka apabila r 

hitung > r tabel (0,312) dinyatakan valid dan apabila r hitung < r tabel 

(0,312) dinyatakan tidak valid analisis uji validitas instrument dengan 

computer program SPSS 10 secara lengkap dilihat pada lampiran.  

 

REKAPITULASI HASIL UJI VALIDITAS 
Kemandirian Sekolah r hitung Motivasi 

Kerja 
r hitung Kinerja r hitung 

Pertanyaan 1 0.805 Pertanyaan 1 0.695 Pertanyaa
n 

1 0.637

 2 0.793 2 0.826  2 0.628
 3 0.767 3 0.664  3 0.793
 4 0.713 4 0.906  4 0.684
 5 0.645 5 0.740  5 0.661
 6 0.583 6 0.659  6 0.752
 7 0.617 7 0.674  7 0.605
 8 0.773 8 0.854  8 0.812
 9 0.794 9 0.775  9 0.701
 10 0.806 10 0.832  10 0.575
 11 0.770 11 0.717  11 0.713
 12 0.822 12 0.553  12 0.784
 13 0.628 13 0.766  13 0.525
 14 0.560 14 0.656  14 0.593
 15 0.500 15 0.396  15 0.466
 16 0.612 16 0.569  16 0.792
 17 0.864  17 0.588
 18 0.602  18 0.659
 19 0.595  19 0.510
 20 0.742  20 0.655
 21 0.638  21 0.336
 22 0.757  22 0.671
 23 0.778  23 0.793
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 24 0.503  24 0.704
 25 0.608  25 0.782
   26 0.423
   27 0.616
   28 0.478
   29 0.680
   30 0.634
   31 0.637
   32 0.628
   33 0.793
   34 0.684
   35 0.661
   36 0.752
   37 0.605
   38 0.812
   39 0.701
   40 0.575

 

Dari hasil uji coba instrument, kemudian ditemukan soal-soal atau 

butir pertanyaan kuesioner yang valid dan yang tidak valid selanjutnya 

diapakai sebagai pengumpul data penelitian.  

Berdasarkan uji validitas instrument untuk variabel kemandirian 

sekolah, dari 25 butir soal yang diuji cobakan tidak terdapat butir soal 

yang tidak valid, dengan demikian seluruhnya dapat dijadikan instrumen 

penelitian.  

Untuk variabel motivasi kerja, dari 16 butir pertanyaan yang diuji 

cobakan tidak terdapat pertanyaan yang tidak valid sehingga bisa 

digunakan untuk alat pengumpul data.   

Berdasarkan uji validitas instrument untuk variabel kinerja, dari 40 

butir soal yang diuji cobakan tidak terdapat butir soal yang tidak valid, 

dengan demikian seluruhnya dapat dijadikan instrumen penelitian.  

 

2. Reliabilias Instrumen  

Untuk uji reliabilitas instrument menganut internal consistency 

dengan cara instrument diuji cobakan sekali, kemudian hasilnya dianalisis 

dengan menggunakan computer SPSS 10.  
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Secara teori, koefisien reliabilitas α (alva) berkisaran 0 sampai 1 

suatu instrument dikatakan mempunyai reliabilitas. Makin rendah jika 

makin jauh di bawah nilai (dan makin tinggi reliabilitanya jika mendekati 

nilai).  

Hailnya coba instrument yang kemudian dianalisis dengan 

menggunakan computer SPSS 10 menunjukkan bahwa untuk instrument 

pengukur variabel kinerja guru (X1) mempunyai koefisien reliabilitas α 

sebesar 0,9644, instrument pengukur variabel kemandirian sekolah (X1) 

mempunyai koefisien reliabilitas α sebesar 0,9499 dan instrument 

pengukur variabel motivasi (X1) mempunyai koefisien reliabilitas α 

sebesar 0,9309. 

Dengan demikian ketiga instrument tersebut dikatakan reliable. 

Analisis uji reliabilitas dengan komputer program SPSS 10,0 secara 

lengkap dapat dilihat pada lampiran. 

 

F. Analisis Data 

1. Uji Persyaratan Analisis Regresi Berganda 

 Ujian statistik memerlukan persyaratan tertentu. Arikunto 

(1993:46) menjelaskan bahwa  analisis paling tidak mendekati distribusi 

normal. Hal yang sama dikemukaan oleh Sugiono (1993) bahwa data yang 

akan dianalisis akan menggunakan statistik parametrik setidaknya 

berdistribusi normal dan harus terpenuhi asumsi linierlitas. 

Untuk menguji normalitas sebaran data maka menggunakan uji P 

Plot dengan ketentuan bahwa apabila data menyebar di sekitar garis 

diagonal maka data dinyatakan normal. 

Rumus statistik uji F untuk menghitung linieritas data penelitian 

sebagai berikut: 

siduRK
kRKTenacocoF

Re
=  

 

keterangan    
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RK  tema cocok =  Rata-rata kuadrat harga penyimpangan 

masing-masing ke kelompok data yang 

berpasangan dari titik tengah regresi. 

Rk residu  =  Rata-rata kuadrat harga penyimpangan 

masing-masing kelompok data yang 

berpasangan dari garis regresi. 

Uji persyaratan analisis yang lain adalah uji multikolinieritas dan 

heteroskedastisitas. 

Kriteria yang digunakan untuk uji multikolinieritas adalah apabila 

nilai VIF > 10 maka dinyatakan terjadi multikolinieritas, dan apabila 

berada VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. 

Kriteria yang digunakan untuk uji heteroskedastistas adalah scatter 

plot dengan ketentuan bahwa apabila data menyebar dan tidak membentuk 

suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, akan tetapi 

sebaliknya apabila data membentuk pola tertentu maka akan terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

2. Uji Hipotesis 

1) Regresi Sederhana 

              Teknik korelasi parsial digunakan untuk analisis bila 

peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau hubungan variabel 

indenpendennya dikendalikan atau dibuat tetap (Sugiyono,2003 ) 

pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ary,dkk (1982) 

bahwa korelasi parsial menyangkut hubungan yang masih tertinggal 

diantara dua variabel setelah pengaruh umum dari satu atau lebih 

variabel yang lain dihilangkan, berdasarkan dua pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa tehnik korelasi parsial digunakan untuk 

mengetahui besaran kontribusi murni masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan memisahkan variabel bebas lainnya. 

Penelitian ini menggunakan teknik kolerasi parsial  bertujuan untuk : 
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a) Mengetahui besarnya kontribusi murni variabel pengaruh 

kemandirian sekolah (X1) terhadap kinerja guru (Y) dengan 

memisahkan variabel motivasi kerja guru (X2) 

Adapun rumusnya sebagai berikut :     
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Keterangan: 

R1y-2 = koefisien korelasi parsial X1 dan Y dengan mengontrol 

X2 

b) Mengetahui besarnya kontribusi murni variabel motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja guru (Y) dengan memisahkan variabel pengaruh 

kemandirian sekolah (X1). 

Adapun rumusnya sebagai berikut :  
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  Keterangan: 

R2
y-1 = koefisien korelasi parsial antara X2 dan Y1 dengan  

mengontrol X1 

Dari hasil analisis ini akan di simpulkan bahwa jika r hitung 

(rh) lebih besar (>) dari r tabel (rt) maka nilai hipotesis nihil (H0) 

ditolak, sedangkan hipotesis kerja ( Ha ) diterima. 

Perhitungan teknik korelasi parsial menggunakan jasa komputer 

program SPSS versi 10 pada MS Windows 2000. 

 

2) Regresi Ganda 

Analisis korelasi berganda adalah analisis tentang hubungan 

antara dua atau lebih  variabel bebas (independent variabel) dengan 

satu variabel terikat  (depennen variabel) variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah pengaruh kemamdirian sekolah  (X1) dan 
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motivasi kerja guru ( X2 ), sedang variabel terikat adalah kinerja guru 

( Y ).  

Bentuk rumus korelasi berganda adalah sebagai berikut :  

      
2

221
)2,1( Y

XbXb
RY yiy

∑

∑+∑
=  

Keterangan :  

RY (1,2) = Koefisien korelasi berganda antara dua variabel bebas 

(X1,X2)     dengan satu variabel terikat (Y1) 

b1 = Koefisien prediktor X1 

b2 = Koefisien prediktor X2 

∑X1y = Jumlah produk dengan X1 dengan Y 

∑X2y = Jumlah produk antara X2 dengan Y 

∑Y = Jumlah kuadrat kriterium Y 

Dalam perhitungan tersebut selanjutnya dicari harga R2 (1,2) 

dan untuk menjawab pertanyaan  apakah harga R2 (1,2) tersebut 

signifikan  atau tidak maka dilanjutkan dengan uji F. 

Perhitungan teknik korelasi ganda tidak dilakukan secara 

manual akan tetapi memanfaatkan jasa pengolahan program SPSS 

versi 10 pada MS Windows 2000. 

3) Regresi Linier dengan Dua Ubahan  

Analisis regresi linner dengan dua ubahan bertujuan untuk : 

a) Menemukan kontribusi masing-masing variabel bebas yaitu 

pengaruh kemandirian sekolah  (X1) dan motivasi kerja guru (X2) 

terhadap kinerja guru (Y) sebagai variabel terikat . 

b) Mencari kesamaan garis regresi 

c) Mencari korelasi antara prediktor dengan kriterium 

d) Menguji signifikansi korelasi (Hadi S, 1995:2). Dengan 

demikian perhitungan analisis regresi sudah mencakup korelasi 

ganda (Multiple Correlation) 

Adapun rumus regresi linier dua ubahan adalah sebagai 

berikut: 
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kXbXbY ++= 2211  

Keterangan: 

Y = Kriterium 

X = Prediktor 

b = Bilangan koefisien prediktor  

k = Bilangan konstan  

Dengan analisis regresi dapat menemukan harga F garis 

regresi, dan dapat mengujii signifikansi F, sedangkan rumus F 

adalah, sebagai berikut: 

)1(
)1(

2
2

Rm
mNRFreg −
−−

=  

Keterangan : 

F reg  : Harga F garis regresi 

N : Cacah kasus 

M : Cacah prediktor 

R : Koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor 

(Hadis, 1995:26) 

Kesimpulan yang akan diambil adalah jika F hitung (Fh) lebih 

besar dari F tabel (Ft) berarti signifikan. Karena itu hipotesis nihil (H0) 

ditolak dan hipotesis kerja (Ha) diterima. 

Analisis regresi linier dua ubahan mempergunakan perhitungan 

komputer program SPSS versi 10 pada MS Windows. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Variabel Penelitian  

a. Kemandirian Sekolah  

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang kemandirian sekolah diperoleh, hasil penelitian 

secara deskriptif sebagai berikut : 

Variabel kemandirian sekolah memiliki jumlah item instrumen 

yang valid sebanyak 25 soal dengan responden 186 orang dan skore 

tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 hal 

ini berarti bahwa skore kemandirian sekolah tertinggi adalah sebesar 

18600 dan skore terendah adalah 4650. Dari angka-angka ini dapat 

dibuat kategorisasi untuk variabel kemandirian sekolah ke dalam 

empat kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 6.  Kategorisasi Variabel Kemandirian Sekolah  

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 4650 – 8137 
2 Kurang Baik 8138 – 11625 
3 Baik 11626 – 15113 
4 Sangat Baik 15114 – 18600  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 14195, yang tergolong ke dalam katagori 

baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemandirian sekolah 

yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang adalah baik. Selanjutnya 

dilakukan analisa terhadap sebaran datanya yang dapat dilihat pada 

keterangan berikut : 

Berdasarkan analisis diperoleh skor 26-100 yang dikategorikan 

dalam cukup mandiri, mandiri dan sangat mandiri, hal tersebut seperti 

terlihat pada gambaran berikut :   
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Kriteria kemandirian sekolah yaitu :  

Skor 0-25  =  tidak mandiri 

Skor 26-50 =  cukup mandiri 10  responden 

Skor 51-75 =  mandiri  74 responden 

Skor 76-100 =  sangat mandiri 102 responden 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jawaban skor 

responden adalah sebagai berikut :  

 

Analisa berikutnya dilakukan terhadap tiap indikator variabel 

kemandirian sekolah sebagai berikut : 

1. Kemampuan manajemen sekolah dalam menjabarkan 

peraturan/perundangan di sekolah 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang kemampuan manajemen sekolah dalam menjabarkan 

peraturan/perundangan di sekolah diperoleh, hasil penelitian secara 

deskriptif sebagai berikut : 

Indikator kemampuan manajemen sekolah dalam menjabarkan 

peraturan/perundangan di sekolah memiliki jumlah item instrumen 

yang valid sebanyak 16 soal dengan responden 186 orang dan skore 

tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 hal 

ini berarti bahwa skore kemampuan manajemen sekolah dalam 

menjabarkan peraturan/perundangan di sekolah  tertinggi adalah 

sebesar 11904 dan skore terendah adalah 2976. Dari angka-angka ini 

KRITERIA KEMANDIRIAN SEKOLAH

5%

40%55%

sangat mandiri

cukup

mandiri
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dapat dibuat kategorisasi untuk kemampuan manajemen sekolah dalam 

menjabarkan peraturan/perundangan di sekolah ke dalam empat 

kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 7.  Kategorisasi indikator kemampuan manajemen sekolah 

dalam menjabarkan peraturan/perundangan di sekolah 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 2976 – 5207 
2 Kurang Baik 5208 – 7439 
3 Baik 7440 – 9671 
4 Sangat Baik 9672 – 11904  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 9160, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kemampuan manajemen 

sekolah dalam menjabarkan peraturan/perundangan di sekolah yang 

dimiliki oleh Kabupaten Pemalang adalah baik.   

 

2. Pemahaman guru terhadap visi, misi dan program sekolah 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang pemahaman guru terhadap visi, misi dan program 

sekolah diperoleh, hasil penelitian secara deskriptif sebagai berikut : 

Indikator pemahaman guru terhadap visi, misi dan program 

sekolah memiliki jumlah item instrumen yang valid sebanyak 9 soal 

dengan responden 186 orang dan skore tertinggi tiap item adalah 4 dan 

skore terendah tiap item adalah 1 hal ini berarti bahwa skore 

pemahaman guru terhadap visi, misi dan program sekolah tertinggi 

adalah sebesar 6696 dan skore terendah adalah 1674. Dari angka-

angka ini dapat dibuat kategorisasi untuk pemahaman guru terhadap 

visi, misi dan program sekolah ke dalam empat kategori dengan 

interval sebagai berikut : 
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Tabel 8.  Kategorisasi indikator pemahaman guru terhadap visi, misi 

dan program sekolah 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 1674 – 2929 
2 Kurang Baik 2930 – 4185 
3 Baik 4186 – 5441 
4 Sangat Baik 5442 – 6696  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 5035, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pemahaman guru terhadap 

visi, misi dan program sekolah yang dimiliki oleh Kabupaten 

Pemalang adalah baik.   

Dari hasil penelitian di atas terlihat bahwa semua indikator 

mendapat respon positif. Jumlah responden sebanyak 186 secara 

umum memberikan penilaian yang baik terhadap kemandirian sekolah. 

Para responden memahami bentuk arti pentingnya kemandirian 

sekolah secara kultur, sehingga guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dapat memberikan jawaban yang ideal.  

Kemampuan manajemen sekolah dalam menjabarkan 

peraturan/perundangan di sekolah yang ada memberikan makna bahwa 

manajemen sekolah mampu menjalankan tugasnya dengan baik 

sehingga mampu untuk mengatur kehidupan sekolah dengan baik. 

Guru mampu memahami visi, misi dan program sekolah dengan 

baik. Hal ini dapat dimaknai bahwa para guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang ketika menjalankan tugas yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar mengajar atau tugas kepada peserta didik yang 

menyangkut kemandirian sekolah dilaksanakan dengan baik. Dengan 

kata lain mereka menekuni arti pentingnya tugas dan tanggungjawab 

sebagai guru dalam melaksanakan tugas, hal tersebut dapat dilihat dari 

respon yang mereka berikan.  
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b. Motivasi Kerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang motivasi kerja guru diperoleh, hasil penelitian secara 

deskriptif sebagai berikut : 

Variabel motivasi kerja guru memiliki jumlah item instrumen 

yang valid sebanyak 16 soal dengan responden 186 orang dan skore 

tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 hal 

ini berarti bahwa skore motivasi kerja guru tertinggi adalah sebesar 

11904 dan skore terendah adalah 2976. Dari angka-angka ini dapat 

dibuat kategorisasi untuk variabel motivasi kerja guru ke dalam empat 

kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 9.  Kategorisasi Variabel Motivasi Kerja Guru 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 2976 – 5207 
2 Kurang Baik 5208 – 7439 
3 Baik 7440 – 9671 
4 Sangat Baik 9672 – 11904  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 9388, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa motivasi kerja guru yang 

dimiliki oleh Kabupaten Pemalang adalah baik. Selanjutnya dilakukan 

analisa terhadap sebaran datanya yang dapat dilihat pada keterangan 

berikut : 

Berdasarkan analisis diperoleh skor 33-64 yang dikategorikan 

dalam tinggi dan sangat tinggi, hal tersebut seperti terlihat pada 

gambaran berikut :   

Kriteria motivasi kerja yaitu :  

Skor 0-16  =  sangat rendah 

Skor 17-32 =  rendah     

Skor 33-48 =  tinggi   75 responden 

Skor 49-64 =  sangat tinggi  111 responden 
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Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jawaban skor 

responden adalah sebagai berikut : 

 

Analisa berikutnya dilakukan terhadap tiap indikator variabel 

motivasi kerja sebagai berikut : 

1. Pemenuhan kebutuhan pribadi 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang pemenuhan kebutuhan pribadi diperoleh, hasil 

penelitian secara deskriptif sebagai berikut : 

Indikator pemenuhan kebutuhan pribadi memiliki jumlah item 

instrumen yang valid sebanyak 2 soal dengan responden 186 orang dan 

skore tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 

hal ini berarti bahwa skore pemenuhan kebutuhan pribadi tertinggi 

adalah sebesar 1488 dan skore terendah adalah 372. Dari angka-angka 

ini dapat dibuat kategorisasi untuk pemenuhan kebutuhan pribadi ke 

dalam empat kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 10.  Kategorisasi indikator pemenuhan kebutuhan pribadi 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 372 – 650 
2 Kurang Baik 651 – 929 
3 Baik 930 – 1208 
4 Sangat Baik 1209 – 1488  
 

KRITERIA MOTIVASI

40%

60%

tinggiSangat 
tinggi 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 1117, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebutuhan pribadi guru di 

Kabupeten Pemalang mampu dipenuhi dengan baik oleh tempat 

dimana mereka bekerja. 

2. Pemahaman tentang metode pengajaran 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang pemahaman tentang metode pengajaran diperoleh, 

hasil penelitian secara deskriptif sebagai berikut : 

Indikator pemahaman tentang metode pengajaran memiliki 

jumlah item instrumen yang valid sebanyak 11 soal dengan responden 

186 orang dan skore tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah 

tiap item adalah 1 hal ini berarti bahwa skore pemahaman tentang 

metode pengajaran tertinggi adalah sebesar 8184 dan skore terendah 

adalah 2046. Dari angka-angka ini dapat dibuat kategorisasi untuk 

pemahaman tentang metode pengajaran ke dalam empat kategori 

dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 11.  Kategorisasi indikator pemahaman tentang metode 

pengajaran 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 2046 – 3580 
2 Kurang Baik 3581 – 5115 
3 Baik 5116 – 6650 
4 Sangat Baik 6651 – 8184  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 6471, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa guru di Kabupeten 

Pemalang mampu memahami tentang metode pengajaran sehingga 

mereka dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dengan 

baik. 
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3. Hasil Belajar siswa 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang hasil belajar siswa diperoleh, hasil penelitian secara 

deskriptif sebagai berikut : 

Indikator hasil belajar siswa memiliki jumlah item instrumen 

yang valid sebanyak 3 soal dengan responden 186 orang dan skore 

tertinggi tiap item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 hal 

ini berarti bahwa skore hasil belajar siswa tertinggi adalah sebesar 

2232 dan skore terendah adalah 558. Dari angka-angka ini dapat dibuat 

kategorisasi untuk hasil belajar siswa ke dalam empat kategori dengan 

interval sebagai berikut : 

Tabel 12.  Kategorisasi indikator hasil belajar siswa 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 558 – 976 
2 Kurang Baik 977 – 1395 
3 Baik 1396 – 1814 
4 Sangat Baik 1815 – 2232 
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 1800, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa guru di Kabupeten 

Pemalang mampu membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

sehingga hasil belajar baik. 

Respon terhadap pemenuhan kebutuhan dari sekolah diterima 

dengan baik, pemenuhan kebutuhan tersebut diantaranya berupa : (1) 

sekolah memberikan penghargaan pada bapak / ibu guru atas 

keberhasilan program (2) bapak / ibu merasa terpenuhi kebutuhan 

sehari-hari dengan baik, (3) sekolah berupaya melindungi bapak / ibu 

guru baik fisik maupun non fisik, (4) sebagai guru yang berprestasi 

selalu dihargai oleh sekolah. 

Respon positif tentang pemahaman metode pengajaran dimiliki 
oleh guru di Kabupaten Pemalang sehingga mereke mempersiapkan 
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kegiatan belajar denganbaik dengan cara : (1) Bapak / ibu guru 
mengajar dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab (2) 
bahan ajar selalu disiapkan sebelum proses pembelajaran dimulai, (3) 
bapak / ibu guru berusaha memotivasi siswa dalam belajar, (4) bapak / 
ibu selalu membuat kelas kondusif dan menyenangkan, (5) selalu 
berusaha membantu memecahkan masalah pada siswanya, (6) bapak / 
ibu selalu mempertimbangkan penelitian yang ada relevansinya dengan 
kebutuhan siswa dan masyarakat. Sehingga proses pembelajaran 
berjalan normal.   

Respon positif pernyataan tentang hasil belajar siswa terbukti 
dengan hasil belajar siswa yang cukup memuaskan, diantaranya 
adalah: (1) memberikan evaluasi soal dengan rutin sehingga siswa 
mampu memberikan motivai belajar dengan baik, (2) memberikan 
keterangan yang dibutuhkan siswa sehingga siswa mampu 
menyelesaikan soal dengan baik, (3) hasil belajar siswa berada pada 
standar penilaian yang diharapkan. 

 
c. Kinerja Guru SMA di Kabupaten Pemalang  

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 
kuesioner tentang kinerja guru diperoleh, hasil penelitian secara 
deskriptif sebagai berikut : 

Variabel kinerja guru memiliki jumlah item instrumen yang valid 
sebanyak 40 soal dengan responden 186 orang dan skore tertinggi tiap 
item adalah 4 dan skore terendah tiap item adalah 1 hal ini berarti 
bahwa skore kinerja guru tertinggi adalah sebesar 29760 dan skore 
terendah adalah 7440. Dari angka-angka ini dapat dibuat kategorisasi 
untuk variabel kinerja guru ke dalam empat kategori dengan interval 
sebagai berikut : 
Tabel 13.  Kategorisasi Variabel Kinerja Guru 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 7440 – 13019 
2 Kurang Baik 13020 – 18599 
3 Baik 18560 – 24179 
4 Sangat Baik 24180 – 29760  
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 24545, yang tergolong ke dalam katagori 

sangat baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja guru 

yang dimiliki oleh Kabupaten Pemalang adalah sangat baik. 

Selanjutnya dilakukan analisa terhadap sebaran datanya yang dapat 

dilihat pada keterangan berikut : 

Berdasarkan analisis diperoleh skor 181-160 yang dikategorikan 

dalam baik dan sangat aik, hal tersebut seperti terlihat pada gambaran 

berikut :   

Kriteria kinerja guru yaitu :  

Skor 0-40  =  tidak baik  

Skor 41-80 =  cukup baik   

Skor 181-120 =  baik   65 responden 

Skor 121-160 =  sangat baik  121 responden 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa jawaban skor 

responden adalah sebagai berikut : 

Analisa berikutnya dilakukan terhadap tiap indikator variabel 

kinerja sebagai berikut : 

1. Kemampuan melaksanakan program pengajaran 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang kemampuan melaksanakan program pengajaran 

diperoleh, hasil penelitian secara deskriptif sebagai berikut : 

KRITERIA KINERJA

65%

35%

sangat baik

baik 
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Indikator kemampuan melaksanakan program pengajaran 

memiliki jumlah item instrumen yang valid sebanyak 25 soal dengan 

responden 186 orang dan skore tertinggi tiap item adalah 4 dan skore 

terendah tiap item adalah 1 hal ini berarti bahwa skore kemampuan 

melaksanakan program pengajaran tertinggi adalah sebesar 18600 dan 

skore terendah adalah 4650. Dari angka-angka ini dapat dibuat 

kategorisasi untuk kemampuan melaksanakan program pengajaran ke 

dalam empat kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 14.  Kategorisasi indikator kemampuan melaksanakan program 

pengajaran 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 4650 – 8137 
2 Kurang Baik 8138 – 11625 
3 Baik 11626 – 15113 
4 Sangat Baik 15114 – 18600  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 15432, yang tergolong ke dalam katagori 

sangat baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa guru di 

Kabupeten Pemalang mampu melaksanakan program pengajaran 

sehingga mereka dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar 

dengan baik. 

2. Kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa 

diperoleh, hasil penelitian secara deskriptif sebagai   berikut : 

Indikator kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa 

memiliki jumlah item instrumen yang valid sebanyak 7 soal dengan 

responden 186 orang dan skore tertinggi tiap item adalah 4 dan skore 

terendah tiap item adalah 1 hal ini berarti bahwa skore kemampuan 

melaksanakan hubungan dengan siswa tertinggi adalah sebesar 5208 

dan skore terendah adalah 1302. Dari angka-angka ini dapat dibuat 
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kategorisasi untuk kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa 

ke dalam empat kategori dengan interval sebagai berikut : 

Tabel 15.  Kategorisasi indikator kemampuan melaksanakan hubungan 

dengan siswa 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 1302 – 2278 
2 Kurang Baik 2279 – 3255 
3 Baik 3256 – 4232 
4 Sangat Baik 4233 – 5208  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 4350, yang tergolong ke dalam katagori 

sangat baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa guru di 

Kabupeten Pemalang mampu melaksanakan hubungan dengan siswa 

dengan sangat baik sehingga terjadi komunikasi dua arah yang 

menyebabkan proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik. 

 

3. Kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa 

Dari pertanyaan dan/atau pernyataan yang diajukan melalui 

kuesioner tentang kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar 

siswa diperoleh, hasil penelitian secara deskriptif sebagai berikut : 

Indikator kemampuan melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa 

memiliki jumlah item instrumen yang valid sebanyak 8 soal dengan 

responden 186 orang dan skore tertinggi tiap item adalah 4 dan skore 

terendah tiap item adalah 1 hal ini berarti bahwa skore kemampuan 

melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa tertinggi adalah sebesar 

5952 dan skore terendah adalah 1488. Dari angka-angka ini dapat 

dibuat kategorisasi untuk kemampuan melaksanakan evaluasi hasil 

belajar siswa ke dalam empat kategori dengan interval sebagai berikut 

: 
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Tabel 16.  Kategorisasi indikator kemampuan melaksanakan evaluasi 

hasil belajar siswa 

No Kategori Interval Skore 
1 Tidak Baik 1488 – 2603 
2 Kurang Baik 2604 – 3719 
3 Baik 3720 – 4835 
4 Sangat Baik 4836 – 5952  
 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah skor jawaban 186 

responden adalah sebesar 4763, yang tergolong ke dalam katagori baik. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa guru di Kabupeten 

Pemalang mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar siswa sehingga 

prestasi siswa akan dapat terkontrol dengan baik. 

Respon positif guru-guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

diantaranya adalah : (1) selama PBM sebagai guru saya harus selalu 

mempersiapkan diri dengan materi yang akan diajarkan, (2) sebelum 

pembelajaran dimulai, guru memberikan pertanyaan kepada peserta 

didik tentang materi pelajaran yang sudah diberikan dan ada 

hubungannya dengan materi yang akan diajarkannya, (3) guru 

berusaha memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang 

menyenangkan bagi peserta didik, (4) guru menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, (5) waktu 

mengajar guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami peserta 

didik, dan (6) guru menguasai situasi kelas, sehingga kelas menjadi 

tertib dan menarik perhatian warga belajar. 

Umumnya para guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang telah 

menggunakan metode belajar yang bervariatif hal ini terbukti dengan 

jawaban yang diberikan terhadap pernyataan-pernyataan yang 

diajukan, terutama pada pernyataan (1) sebagai guru, saya berusaha 

menerapkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi peserta didik, (2) 

dalam mengajar, guru menggunakan metode yang bervariasi dan 

disesuaikan dengan tujuan.  
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Penerapan metode belajar yang diterapkan bervariatif hal ini 

berarti para guru telah memahami arti pentingnya penggunaan metode 

belajar untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran yang dicapai. Hasil 

ini cukup membanggakan meskipun dengan terbatasnya sumber belajar 

yang ada, mereka mampu menciptakan suasana pembelajaran yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan.  

Kemampuan melaksanakan hubungan dengan siswa telah mampu 

dilakukan dengan baik oleh guru Kabupaten Pemalang, dengan 

demikian terjadi komunikasi dua arah sehingga menyebabkan kegiatan 

belajar mengajar berjalan dengan lancar. Guru mampu memunculkan 

rasa humor dalam proses belajar mengajar yang ditanggapi oleh siswa 

dengan baik dengan tidak mengurangi rasa hormat. Hal ini membuat 

suasana pembelajaran menjadi hidup sehingga guru mampu membuat 

siswa belajar secara interaktif. 

Kinerja yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar telah 

mampu memupuk jiwa kemandirian peserta didik, berusaha membuat 

keterampilan fungsional, dan berusaha menyusun kebutuhan 

kecakapan hidup peserta didik melalui berbagai keterampilan dan 

pembelajaran.  Hal ini tercermin dalam (1) menggunakan pedoman 

penilaian yang ditetapkan terhadap kemajuan belajar, (2) guru perlu 

mengamati dan menilai proses pembelajaran seperti kehadiran dan 

peran aktif peserta didik, (3) guru berupaya melakukan penilaian 

secara objektif dan jujur terhadap peserta didik, dan (4) sebagai guru 

saya berusaha memberikan umpan balik terhadap hasil belajar peserta 

didik. 

Para guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang telah memahami 

arti pentingnya penilaian. Penilaian merupakan tolok ukur keberhasilan 

suatu proses pembelajaran, melaksanakan penilaian terhadap proses 

pembelajaran maupun hasil peserta didik adalah hal yang seharusnya 

dilakukan dalam rangka manajemen pembelajaran.  
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Selain itu juga para guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar, 

motivator serta evaluator telah berfungsi dengan baik, mereka telah 

melaksanakan beberapa indikator yang menjadi acuan, kinerja 

diantaranya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 

melaksanakan penilaian, melaksanakan perbaikan dan pengayaan, dan 

memberikan kecakapan hidup peserta didik. 

 

2. Hasil Uji Persyaratan Analisis  

Sebelum data dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis 

analisis regresi berganda, terlebih dahulu diuji normalitas sebaran data, 

liniearitas hubungan dan multikolinieritasnya.  

a. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data menggunakan P Plot menunjukkan bahwa data 

menyebar di sekitar garis diagonal, dengan demikian data dikatakan 

normal karena telah memenuhi asumsi normalitas. 

Normal P-P Plot of Regression Stand
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Pengujian dengan menggunakan histogram menunjukkan bahwa data 

berbentuk seperti lonceng terbalik sehingga data dikatakan normal, karena telah 

memenuhi asumsi normalitas. 

 

Regression Standardized Residual
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b. Uji Linieritas  

1) Pengaruh Kemandirian Sekolah terhadap Kinerja Guru (X1 -Y)  

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan pengaruh X1 

terhadap Y diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,331 dengan 

persamaan regresi y = 101,331 + 0,401 X1 dengan didapatkan nilai F 

regresi sebesar 22,706 dan signifikansinya 0,000. 

Dari persamaan regresi parsial tersebut dapat diartikan bahwa 

keadan variabel dependen kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dapat diprediksi dengan cara mengubah variabel 

independent pengaruh kemandiran sekolah, sebesar 0,401 satuan dan 

konstanta sebesar 101,33 satuan. Dengan kata lain bahwa kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dapat ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru yang 

meliputi dorongan untuk bekerja, tanggungjawab terhadap tugas, minat 

terhadap tugas, penghargaan terhadap tugas sebesar 0,401 satuan.   
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Untuk pengujian linieritas digunakan uji F test dengan hasil 

seperti di bawah ini : 

 

MODEL:  MOD_6. 
 
 
Independent:  X1 
 
 
  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2      b3 
 
   Y        LIN  .277   184   70.52  .000 63.2720   .5761 
   Y        QUA  .278   183   35.27  .000 43.7071  1.1967  -.0049 
 9 Y        CUB  .279   183   35.36  .000 47.2251   .9584         -3.E-05 
 
Notes: 
9  Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered. 
 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai F linier (70,52) 

lebih besar dari pada F quadratik dan cubikus sehingga persamaaan 

yang timbul adalah persamaan linier. 

 

2) Pengaruh motivasi terhadap Kinerja (X2-Y)  

Hasil analisis regresi sederhana menunjukkan pengaruh X2 

terhadap Y didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,672 dengan 

persamaan regresi Y = 50,026 + 1,623 X2 dengan didapatkan F regresi 

sebesar 151,106 dan signifikansinya 0,000. dari persamaan regresi 

tersebut dapat diartikan bahwa kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan motivasi guru 

1,623 satuan.   

Untuk pengujian linieritas digunakan uji F test dengan hasil 

seperti di bawah ini : 
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MODEL:  MOD_7. 
 
 
Independent:  X2 
 
 
  Dependent Mth   Rsq  d.f.       F  Sigf      b0      b1      b2      b3 
 
   Y        LIN  .152   184   33.09  .000 65.4696   .4462 
   Y        QUA  .183   183   20.46  .000 235.972 -3.9621   .0283 
 9 Y        CUB  .183   183   20.43  .000 178.561 -1.7493           .0001 
 
Notes: 
9  Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered. 
 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai F linier (70,52) 

lebih besar dari pada F quadratik dan cubikus sehingga persamaaan 

yang timbul adalah persamaan linier. 

 

c.     Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel 

independent, model regresi yang baik seharsunya tidak terjadi korelasi 

di antara variabel independent. Adapun hasil uji multikolinieritas 

seperti pada tabel berikut ini  

Tabel 17. hasil pengujian multikolineritas  

Model Collineanily Statistik 
Tolerance VIF 

Kemandirian sekolah  
Motivasi kerja guru  

,299 
,299 

3,348 
3,348 

a.  Dependen variabel : Kinerja guru SMA NEGERI di Kabupaten Pemalang 

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa nilai varian 

inflation faktor (VIF) tidak ada yang lebih dari 10 sehingga dapat 

disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multi kolinieritas.  
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d.     Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi data menyebar dan membentuk pola tertentu atau 

tidak. Model regresi yang baik seharusnya data menyebar dan tidak 

membentuk pola tertentu. Adapun hasil uji heteroskedastistas adalah 

seperti berikut ini  

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja
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Berdasarkan pengujian dengan scatter plot dapat diketahui 
bahwa data menyebar dan tidak membentuk pola tertentu sehingga 
dikatakan bahwa persamaan ini tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 
3. Hasil Uji Hipotesis 

a. Hasil Uji Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian sekolah terhadap kinerja guru 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan regresi sederhana 
didapatkan nilai konstanta sebesar 101,331 dan koefisien regresi 
sebesar 0,401.  
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Tabel 18 Koefisien Hasil Analisis regresi sederhana  

Model 
Koefisien Standar 

koefisien t Sig 
B Std. Eror 

Konstanta  
 
Kemandirian sekolah  

101,331 6,511  15,563 ,000 

0,401 0,064 0,331 4,675 ,000 

 

Berarti model persamaan regresi yang ada adalah :  

Y = 101,331 + 0,401 X1 

Hal ini berarti apabila kemandirian sekolah meningkat maka 

kinerja guru juga akan meningkat. 

Koefisien korelasi kemandirian sekolah terhadap kinerja guru 

sebesar 0,331 dengan koefisien determinasi sebesar 0,110 atau 11%. 

Hal ini berarti kemandirian sekolah memiliki pengaruh 11% terhadap 

kinerja guru. 

Nilai t hitung sebesar 4,765 dan signifikansinya (probability P) 

sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak 

karena signifikansi (P) kurang dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan 

ditolaknya Ho maka hipotesis alternatif di terima, yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan kemandirian sekolah terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

  

b. Hasil Uji Hipotesis 2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan regresi sederhana 

didapatkan nilai konstanta sebesar 50,026 dan koefisien regresi sebesar 

1,623.  
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Tabel 19 Koefisien Hasil Analisis regresi sederhana  

Model 
koefisien Standar 

koefisien T Sig 
B Std. eror 

Konstanta  
 
Motivasi kerja guru  

50,026 6,715  7,450 ,000 

1,623 0,132 0,672 12,293 ,000 

 

Berarti model persamaan regresi yang ada adalah :  

Y = 50,026 + 1,623 X2 

Hal ini berarti apabila motivasi kerja guru meningkat maka kinerja 

guru juga akan meningkat. 

Koefisien korelasi motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang sebesar 0,672 dengan koefisien 

determinasi sebesar 0,451 atau 45,1%. Hal ini berarti motivasi kerja 

guru memiliki pengaruh 45,1% terhadap kinerja guru. 

Nilai t hitung sebesar 12,293 dan signifikasinya (probability P) 

sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak 

karena signifikan (P) kurang dari taraf signifikan α = 0,05. Dengan 

ditolaknya Ho maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

 

c. Hasil Uji Hipotesis 3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 
guru 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda dapat 

diketahui bahwa konstanta adalah sebesar 42,475, koefisien regresi 

variabel kemandirian sekolah adalah sebesar 0,936 dan koefisien regresi 

variabel motivasi kerja adalah sebesar 3,189. 
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Tabel 20 Koefisien Hasil Analisis regresi berganda  

Model 
koefisien Standar 

koefisien T Sig 
B Std. eror 

Konstanta  
 
Kemandirian sekolah  
motivasi kerja guru  

42,475 5,589  7,600 ,000 

0,936 0,100 0,773 9,392 ,000 

3,189 0199 1,319 16,021 ,000 

 
Berarti model persamaan regresi berganda yang ada adalah : 

Y = 42,475 + 0,936 X1 + 3,189 X2  

Dari persamaan tersebut dapat diartikan bahwa kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang dapat ditingkatkan dengan cara 

meningkatkan kemandirian sekolah sebesar 0,936 satuan dan motivasi 

kerja guru sebesar 3,189 satuan secara bersama-sama dengan konstanta 

sebesar 42.475, dengan kata lain untuk meningkatkan kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang berupa kemampuan 

melaksanakan program pengajaran, kemampuan melaksanakan 

hubungan dengan siswa, dan kemampuan melaksanakan evaluasi hasil 

belajar siswa dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kemandirian 

sekolah yang meliputi kemampuan manajemen sekolah dalam 

menjabarkan peraturan/perundangan di sekolah dan pemahaman guru 

terhadap visi, misi dan program sekolah.selain itu juga meningkatkan 

motivasi kerja guru yang meliputi pemenuhan kebutuhan pribadi, 

pemahaman tentang metode pengajaran dan hasil belajar siswa.   

Hasil analisis regresi berganda didapatkan koefisien korelasi 

berganda (R) sebesar 0,793 dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 

0,629 atau 62,9%. Hal ini berarti kemandirian sekolah dan motivasi 

kerja guru memiliki pengaruh sebesar 62,9% terhadap kinerja guru. 
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Tabel 21 Anova regresi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Squares Df Mean Squar F Sig 

Regresi Residu Total 25879.04 2 12939.52 155.461 000

Residu 15231.6965 183 83.23   

Total 41110.73 185    

 

Nilai F hitung sebesar 155,461 dengan signifikansi sebesar 0,000 

yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak karena signifikan 

(P) kurang dari taraf signifikan α = 0,05. Dengan ditolaknya Ho maka 

hipotesis alternatif diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan 

kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 
Kinerja atau performen adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi. Sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.   

Kinerja anggota suatu organisasi sangat besar pengaruhnya bagi 

tercapai atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu baik 

tidaknya organisasi sangat bergantung kepada bagaimana para anggota 

organisasi tersebut mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang dibebankan kepadanya. Kualitas kerja anggota suatu organisasi 

dilandasi oleh sikap, pengetahuan dan ketrampilan seseorang dalam 

melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

Dalam organisasi sekolah maka yang dimaksud kinerja seorang guru 

adalah hasil yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan 

oleh seorang atau sekelompok guru didalam melaksanakan tugas – tugasnya 
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yang dicapai anak didiknya. Berhasil atau tidaknya tujuan sekolah sangat 

ditentukan oleh kinerja para gurunya.  

Kinerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh guru sebagai seorang 

yang profesional harus memiliki (1) kemampuan perilaku yang dapat digugu 

dan ditiru sebagai uswatun khasanah, teladan bagi peserta didik dan orang-

orang disekitarnya, (2) kemampuan meningkatkan dan memelihara profesi, 

(3) keinginan senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional 

dan dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan 

keterampilan, (4) mengejar kualitas dan cita-cita sebagai pengajar.   

Kinerja guru sebagai pengajar mencakup tiga aspek kemampuan 

yang meliputi : (1) kemampuan profesional yang terdiri dari : penguasaan 

materi pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan 

dan keguruan, serta penguasaan terhadap proses pendidikan, keguruan dan 

pembelajaran siswa, (2)  kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk 

menyesuaikan diri kepada tujuan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu 

menjalankan tugas sebagai guru, (3) kemampuan personal yang meliputi 

penampilan yang positif terhadap situasi, pemahaman dan penghayatan nilai – 

nilai guru dalam setiap penampilannya agar menjadi panutan siswa.  

1. Pengaruh Kemandirian Sekolah terhadap Kinerja Guru di 

Kabupaten Pemalang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

kemandirian sekolah terhadap kinerja guru. Hal ini didukung dengan nilai 

koefisien korelasi kemandirian sekolah terhadap kinerja guru sebesar 0,331 

dengan koefisien determinasi sebesar 0,110 atau 11%. Hal ini berarti 

kemandirian sekolah memiliki pengaruh 11% terhadap kinerja guru. 

Nilai t hitung sebesar 4,765 dan signifikansinya (probability P) 

sebesar 0.000 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak karena 

signifikansi (P) kurang dari taraf signifikansi α = 0,05. Dengan ditolaknya Ho 

maka hipotesis alternatif di terima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan 

kemandirian sekolah terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang. 
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Kemandirian sekolah, artinya sekolah memiliki prakarsa, inisiatif 

dan inovatif dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan. Sekolah mandiri 

adalah salah satu bentuk kongkrit dan reformasi pendidikan pada dimensi 

sekolah, yakni suatu kebijakan yang menempatkan pengambilan keputusan 

pada mereka yang terlibat langsung pada proses pendidikan : Kepala sekolah, 

guru, orang tua siswa dan masyarakat. 

Sekolah mandiri tidak berarti bahwa lembaga tersebut dapat berjalan 

tanpa kendali, tetapi mandiri dalam konteks sistem pendidikan nasional. 

Sekolah memiliki kemandirian dalam melaksanakan rekayasa untuk 

menjabarkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional, 

dengan tidak meninggalkan latar belakang dan karakteristik budaya setempat. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, sekolah mandiri harus memiliki kultur, 

kebiasaan – kebiasaan dan cara kerja baru yang berbeda dengan kebiasaan dan 

tata cara kerja sekolah sebelum melakukan reformasi.  

Kultur, kebiasaan – kebiasaan dan tata cara kerja baru tersebut 

diharapkan akan mempengaruhi perilaku seluruh komponen sekolah seperti 

kepala sekolah, guru, karyawan administrasi siswa dan para  orang tua siswa.  

Kultur, kebiasaan dan tata kerja baru yang akan terwujud dari 

sekolah mandiri tersebut antara lain : (a) setiap sekolah memiliki visi dan misi, 

(b) sekolah memiliki program yang mendasarkan pada data kuantitas, (c) 

sekolah merupakan sistim organik, (d) sekolah memiliki kepemimpinan 

mandiri, (e) sekolah memiliki program pemberdayaan bagi seluruh komponen 

sekolah, (f) sekolah merupakan kegiatan pelayanan jasa dengan tujuan utama 

memberikan kepuasan maksimal bagi siswa, orang tua siswa dan masyarakat 

selaku konsumen dan (g) sekolah mengembangkan kepercayaan sebagai 

landasan interaksi internal maupun eksternal seluruh warga sekolah. 

Dalam penelitian ini kemandirian sekolah SMA Negeri Kabupaten 

Pemalang memiliki kategori baik yaitu telah mampu menempatkan 

pengambilan keputusan pada mereka yang terlibat langsung pada proses 

pendidikan yaitu Kepala sekolah, guru, orang tua siswa dan masyarakat. 

Dengan demikian kemandirian sekolah dapat bersama-sama dijaga. Hal ini 



76 

 

sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Dengan semakin baiknya 

kemandirian sekolah maka hal ini akan meningkatkan kinerja guru. 

Dengan memiliki tingkat kemandirian sekolah yang baik maka akan 

memungkinkan terjadi peningkatan mutu pendidikan sehingga masyarakat 

Kabupaten Pemalang akan menjadi lebih berpendidikan dan tidak akan 

ketinggalan dengan masyarakat lain di Indonesia.  

Tingkat kemandirian sekolah yang dimiliki Kabupaten Pemalang 

juga akan mendukung terlaksananya program sekolah berstandar nasional, 

bahkan mungkin saja internasional sehingga akan pendidikan di Indonesia 

akan lebih diakui di dunia internasional. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Handoko 

(2001) mengungkapkan : ”Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi 

kerja (kinerja) guru. Guru bekerja  dengan produktif atau tidak tergantung 

pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi  phisik pekerjaan, 

lingkungan kerja, sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek-aspek 

ekonomis”.  

Penelitian ini mendukung pendapat Wolton Konsaestan (1993) yang 

menyebutkan delapan faktor yang mempengaruhi kinerja bawahan yaitu : 1) 

kompensasi yang memadai dan wajar, 2) kondisi kerja yang aman dan sehat, 

3) kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, 4) kesempatan untuk 

pertumbuhan belanjut dan ketentraman, 5) rasa ikut memiliki, 6) hak – 

haknya diperhatikan, 7) ruang kehidupan kerja dan 8) relevansi sosial dari 

kehidupan kerja.  

Selain itu penelitian ini juga mendukung pendapat Panji (1998) 

dijelaskan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal, yang 

diantaranya sebagai berikut : 1) motivasi seseorang dalam memasuki 

pekerjaan, 2) cara pandang seseorang terhadap pekerjaan, 3) lingkungan 

pekerjaan, 4) fasilitas dalam bekerja, 5) ketenangan dan semangat kerja, 6) 

tugas dan jabatan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, 7) kesempatan 

untuk berkarir, 8) keamanan dan kenyamanan bekerja, 9)  rekan sekerja, 10) 
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kompensasi atau imbalan, 11) kepribadian dan kehidupan emosional 

seseorang.  

 

2. Pengaruh Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru di 

Kabupaten Pemalang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

motivasi kerja terhadap kinerja guru. Hal ini didukung dengan nilai koefisien 

korelasi motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang sebesar 0,672 dengan koefisien determinasi sebesar 0,451 atau 

45,1%. Hal ini berarti motivasi kerja guru memiliki pengaruh 45,1% terhadap 

kinerja guru. 

Nilai t hitung sebesar 12,293 dan signifikasinya (probability P) 

sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak karena 

signifikan (P) kurang dari taraf signifikan α = 0,05. Dengan ditolaknya Ho 

maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang.  

Istilah motivasi dari kata bahasa latin ”movere” yang berarti 

menggerakkan. Berdasarkan pengertian tersebut, motivasi menjadi 

berkembang. Motivasi adalah kekuatan yang mendorong, menimbulkan dan 

mengarahkan perilaku seseorang (Gibson Ivancevich, dan Donelly, 1996). 

Tidak berbeda dengan yang disampaikan (Handoko, 1992) mengartikan 

motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan ( Koontz O’Donnell dan Wechrich 1986) berpendapat bahwa 

motivasi sebagai suatu keadaan didalam diri seseorang (innerstate) yang 

mendorong mengaktifkan atau menggerakkan  dan yang mengarahkan atau 

sebagai tenaga pendorong kegiatan. 

Motivasi terbentuk oleh tenaga-tenaga yang bersumber dari dalam 

dan dari luar individu , beberapa ahli memberikan istilah yang berbeda, 

seperti drive (desakan) motivasi, need (kebutuhan) wish (keinginan). Desakan 
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atau dreve diartikan sebagai dorongan yang diarahkan kepada pemenuhan 

kebutuhan jasmani, motivasi adalah dorongan yang terarah kepada 

pemenuhan kebutuhan rohaniah, need atau kebutuhan merupakan suatu 

keadaan dimana individu merasakan adanya kekurangan atau keadaan sesuatu 

yang dibutuhkan. Keinginan atau wish adalah harapan untuk mendapatkan 

atau memiliki sesuatu yang dibutuhkan. Walaupun ada variasi makna ke 

empat tersebut sangat bertalian erat dan susah dipisahkan. 

Motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut motivasi 

eksternal, yaitu tenaga pendorong yang datang dari orang lain, pimpinan, 

rekan kerja, atau orang diluar tempat kerja. 

Dengan demikian motivasi merupakan keadaan batin seseorang 

yang mendorong dan mengarahkan prilaku kearah tujuan. Seseorang akan 

termotivasi melakukan pekerjaan untuk mencapai sasaran yang dianggap 

lebih berharga, maka ia akan berusaha secara maksimal demi tercapainya 

tujuan yang diinginkan. 

Dalam penelitian ini motivasi kerja yang dimiliki guru SMA Negeri 

Kabupaten Pemalang tergolong baik sehingga mampu meningkatkan kinerja 

guru-guru, salah satunya adalah yaitu mampu melaksanakan kegiatan belajar 

dengan baik. Terlaksananya kegiatan belajar mengajar yang baik akan 

membuat prestasi belajar siswa menjadi baik pula. Hal ini sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yaitu tercapainya kegiatan belajar mengajar dan 

peningkatan prestasi siswa di sekolah. 

Dengan memiliki guru-guru yang memiliki motivasi yang tinggi 

untuk bekerja yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang baik, akan 

mendukung terlaksananya program pemerintah yaitu pemerataan pendidikan. 

Dengan demikian tidak terjadi lagi jurang pendidikan antara satu daerah 

dengan daerah yang lainnya. 

Pendidikan yang dilaksanakan di daerah khususnya Pemalang akan 

menjadi setara dengan pendidikan di kota-kota besar seperti Semarang, 

Bandung, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Bogor dan kota-kota besar lainnya 
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di Indonesia. Hal ini akan membuat masyarakat tidak perlu lagi mencari 

pendidikan di kota-kota besar di Indonesia. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan Handoko (2001) dan Panji (1998) 

yang bahwa motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kinerja. Motivasi kerja seorang guru sangat penting untuk peningkatan kinerja 

guru, dengan motivasi kerja yang baik, maka guru dapat lebih meningkatkan 

mutunya dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan melaksanakan 

kewajiban pendidikan dan pengajaran. 

 

3. Pengaruh Kemandirian Sekolah dan Motivasi Kerja Guru terhadap 

Kinerja Guru di Kabupaten Pemalang 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

kemandirian sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Hal ini 

didukung dengan nilai koefisien korelasi berganda kemandirian sekolah dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

sebesar 0,793 dengan koefisien determinasi sebesar 0,629 atau 62,9%. Hal ini 

berarti kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru memiliki pengaruh 

62,9% terhadap kinerja guru. 

Nilai F hitung sebesar 155,461 dan signifikasinya (probability P) 

sebesar 0,000 yang menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) di tolak karena 

signifikan (P) kurang dari taraf signifikan α = 0,05. Dengan ditolaknya Ho 

maka hipotesis alternatif diterima, yang berarti ada pengaruh yang signifikan 

kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang.  

Kemandirian sekolah adalah salah satu lingkungan yang berada di 

luar individu seorang guru. Lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap 

kinerja sesuai dengan dengan pendapat Handoko (2001), Wolton Konsaestan 

(1993)  dan Panji (1998) yang menyatakan bahwa lingkungan kerja 

merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja. 
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Motivasi kerja merupakan faktor mempengaruhi kinerja, sesuai 

dengan Handoko (2001) dan Panji (1998) yang menyatakan bawa motivasi 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja.   

Dengan adanya kombinasi dua  faktor yang mempengaruhi kinerja 

maka dapat dikatakan bahwa kedua variabel ini akan berpengaruh secara 

langsung dengan peningkatan kinerja. 

Semakin baik kemandirian sekolah, maka kinerja akan semakin 

baik. Dan apabila motivasi semakin baik, maka kinerja akan semakin baik 

pula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian sekolah dan motivasi 

kerja memiliki tanda positif. Hal ini berarti apabila kedua variabel tersebut 

semakin baik maka kinerja akan semakin baik. Sebaliknya apabila kedua 

variabel penelitian jelek, maka kinerja akan semakin jelek pula. 

Kemandirian sekolah dan motivasi kerja yang ada di SMA Negeri 

Kabupaten Pemalang berada dalam kategori baik. Hal ini berarti SMA Negeri 

Kabupaten Pemalang memiliki kemandirian sekolah yang tinggi dan motivasi 

kerja guru yang baik. Dengan adanya kombinasi kemandirian sekolah dan 

motivasi kerja yang baik ini dimungkinkan akan mampu meningkatkan 

kinerja guru SMA Negeri Kabupaten Pemalang sehingga akan mampu 

mendukung program pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Hal positif 

yang dapat diambil dari kondisi ini adalah bahwa kemandirian sekolah yang 

baik dan motivasi kerja yang tinggi akan mampu memberikan hasil kerja 

yang maksimal. 

Hasil penelitian ini semakin memantapkan pendapat Handoko 

(2001), Wolton Konsaestan (1993)  dan Panji (1998) yang menyatakan bawa 

kemandirian sekolah dan motivasi merupakan faktor yang mempengaruhi 

kinerja.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Ada pengaruh yang signifikan kemandirian sekolah terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Pengaruh yang ada antara 

kemandirian sekolah terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang adalah sebesar 11% dengan koefisien korelasi sebesar 0,331 

(P=0,000). 

2. Ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Pengaruh yang ada antara motivasi 

kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang adalah 

sebesar 45,1% dengan koefisien korelasi sebesar 0,672 (P=0,000).  

3. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan kemandirian sekolah dan 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang. Pengaruh yang ada antara kemandirian sekolah dan motivasi 

kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang adalah 

sebesar 62,9% dengan koefisien korelasi berganda sebesar 0,793 

(P=0,000). 

 

B. Saran  

Selanjutnya penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :  

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja guru SMA Negeri Kabupaten 

Pemalang hendaknya kemandirian sekolah dapat lebih ditingkatkan agar 

kualitas mereka semakin meningkat. 

2. Dalam upaya perbaikan kualitas kerja guru SMA Negeri Kabupaten 

Pemalang hendaknya pemerintah lebih memperhatikan motivasi terhadap 

kesejahteraan guru sehingga lebih baik dalam kualitas bekerja mereka. 

3. Hendaknya pemerintah dalam meningkatkan kinerja guru SMA 

Kabupaten Pemalang antara kemandirian sekolah dan motivasi kerja guru 
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dapat ditingkatkan/diperhatikan secara bersama-sama agar kualitas kinerja 

guru lebih meningkat. 
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