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 S A R I 
 

Sutikno. 2008. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 
Guru terhadap Kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 
Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbng : I. Dr. Samsudi, M.Pd, II. 
Dr. Achmad Slamet, M.Si. 

 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi kerja, kinerja guru. 
 

Kinerja guru merupakan pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan 
seorang guru dalam tugas keguruannya, khususnya dalam: “menyusun 
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, dan 
melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik” yang 
semua itu akan berimplikasi kepada mutu output peserta didik. Kinerja guru 
menjadi sasaran utama dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum. Oleh 
karena itu, peningkatan kinerja guru perlu mendapat perhatian yang serius dari 
berbagai pihak, dan upaya peningkatan faktor-faktor yang berkaitan dengan 
kinerja guru seperti kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja.    

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh kepemimpinan 
kepala sekolah, motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di 
Kabupaten pemalang, baik secara terpisah maupun bersama-sama. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi korelasioanal dengan populasi 
guru yang mengajar pada SMA Negeri di Kabupaten Pemalang sebanyak 300 
orang guru, dan sampel diambil berdasarkan tabel Krechi sebanyak 169 orang 
guru dengan teknik simple proportional random sampling. Data dikumpulkan 
melalui angket langsung yang dijawab oleh para guru yang menjadi sample 
penelitian, selanjutnya dianalis dengan teknik regresi sederhana dan regresi ganda.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa: Kepemimpinan kepala sekolah 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru, yang berarti 
apabila kepemimpinan kepala sekolah meningkat, maka kinerja guru juga akan 
meningkat. Motivasi kerja guru berpengaruh secara psitif dan  signifikan terhadap 
kinerja guru, yang berarti apabila motivasi kerja guru meningkat, maka kinerja 
guru juga akan  meningkat. Kedua variabel independen berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap kinerja guru, yang berarti apabila kepemimpinan kepala 
sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama meningkat, maka kinerja 
guru juga akan meningkat.  

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan kepada pihak yang 
berkompeten dibidang pendidikan, khususnya kepala Dinas Pendidikan, para 
pengawas, dan para kepala sekolah agar dapat mengambil kebijakan yang sesuai 
dengan kondisi yang dialami guru, khususnya kondisi guru SMA Negeri di 
Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Diharapkan pula 
hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam mengembangkan teori-
teori yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja  guru, 
dan kinerja guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam bab II pasal 3 menegaskan bahwa ”Pendidikan 

nasional berfungsi mengembengkan kemampuan dan membentuk watak erta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.”  (UU RI No.20, 2003:11). 

 Suatu kegiatan mempunyai tiga unsur pokok yaitu unsur masukan, unsur 

proses kegiatan dan unsur hasil. Masukan atau “raw input” dalam proses 

pendidikan adalah peserta didik yang memiliki minat, bakat, kemampuan, 

keadaan jasmani. Dakam proses pendidikan akan terkait erat dengan pendidik, 

kurikulum, gedung sekolah, buku, metode mengajar dan sebagainya. Hasil 

pendidikan dapat mencakup hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. Dan hasil yang lebih besar lagi berupa lulusan suatu sekolah 

sebagai hasil proses pendidikan. (Sriningsih 1999:86)  

 Dalam pendidikan sangat penting diperhatikan bidang administrasi 

pendidikan, terutama manajemen pendidikan dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sebagai kepala sekolah dalam 
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mengelola sekolah harus bisa mengorganisasi personalianya di sekolah tersebut 

dan dapat bekerja sama dengan guru dan karyawan (Lazacuth, 1984). 

Para ahli manajemen berpendapat bahwa kepemimpinan sebagai suatu 

konsep manajemen di dalam kehidupan organisasi mempunyai kedudukan 

strategis dan merupakan gejala sosial yang selalu diperlukan dalam kehidupan 

kelompok. Kepemimpinan mempunyai kedudukan strategis karena kepemimpinan 

merupakan titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi 

sehingga kepemimpinan mempunyai peranan sentral di dalam menentukan 

dinamikanya sumber-sumber yang ada (Sumijo 1984:21). Dengan demikian, 

kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerja 

komponen-komponen yang lain  karena kepala sekolah adalah administrator 

pendidikan di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Sebagai administrator, ia 

harus memahami adanya komponen-komponen pendidikan di sekolah dan 

bagaimana cara memberikan pelayanan terhadap komponen-komponen tersebut di 

dalam penyelenggaraan keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah menuju pada 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan (Boediono, 1993). 

Keberhasilan sekolah dalam mengantar peserta didik tidak bisa lepas dari 

semua komponen yang terkait dalam sekolah yaitu kepala sekolah, guru, tata 

usaha, komite sekolah, dan peserta didik. Tingginya partisipasi komponen-

komponen ini menunjukkan tingginya pemahaman pentingnya pendidikan demi 

kemajuan bangsa yang pada gilirannya menentukan mutu sekolah. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, kinerja guru di Kabupaten Pemalang, khususnya guru 

yang melaksanakan tugas di Sekolah Menengah Atas (SMA) salah satunya dapat 
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dilihat dari hasil uji sertifikasi melalui portofolio. Data di Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa peserta yang lulus sertifikasi guru 

dalam jabatan melalui portofolio untuk kuota tahun 2006 dan 2007 untuk guru 

SMA di Kabupaten Pemalang berkisar 40% dari jumlah peserta yang 

mengikutinya. Meskipun nama uji setifikasi itu untuk guru, namun hampir semua 

kepala sekolah ikut sebagai pesertanya. Dengan demikian kalau diukur dari uji 

tersebut, maka kinerja guru dan kepala sekolah SMA di Kabupaten Pemalang 

masih perlu ditingkatkan. 

Peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah sangat tidak 

dapat diabaikan, karena gerak langkah sekolah harus dikendalikan oleh kepala 

sekolah. Menurut Mulyasa (2002:126), Kepala sekolah merupakan motor 

penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana 

tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan 

dengan peran kepala sekolah yang strategis, maka diperlukan tiga keterampilan 

yaitu keterampilan konseptual, keterampilan manusiawi, dan keterampilan teknik. 

Dari ketiga keterampilan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang kepala sekolah 

harus mampu : (1) mengelola dan memahami sekolah, (2) bekerja sama dengan 

orang-orang di lingkungannya, dan (3) memotivasi dan memimpin bawahannya. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah memberikan iklim yang 

sejuk bagi bawahan (guru) untuk dapat bekerja dengan nyaman. Langkah tersebut 

dapat dilakukan kepala sekolah, jika semboyan “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing 

Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani” melekat pada dirinya. 
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Fiedler dan Chamers dalam Wahjosumidjo (199519) mengemukakankan, 

bahwa persolan utama kepemimpinan secara kasar dapat dibagi kedalam tiga 

pertanyaan pokok, yaitu: bagaimana seseorang dapat menjadi seorang pemimpin 

(how one become a leader), bagaiman para pemimpin itu berperilaku (how leader 

behave), dan apa yang membuat pemimpin itu berhasil (what makes the leader 

effective). Sejalan dengan pendapat tersebut Kun Nurachadijat, SE (1987:13) 

menyatakan bahwa “seorang   pemimpin yang efektif adalah memiliki hasrat atau 

kemauan yang kuat sebagai pendorong yang lebih besar dari pada diri mereka 

sendiri”. Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah dituntut memiliki 

kreatifitas, kepemimpinan motivasi, dan kepemimpinan yang efektif sehingga 

dapat menggerakan seluruh guru sesuai peran dan fungsinya secara efektif dan 

efisien. Kepemimpinan mempunyai fungsi menggerakan yang pada hakekatnya 

merupakan kegiatan manajemen untuk membuat orang lain mau dan suka bekerja. 

Menggerakan orang lain memerlukan seni dan kemampuan dalam mempengaruhi 

sehingga termotivasi untuk berbuat sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam 

rangka menggerakan orang untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara kepala 

sekolah yang satu dengan kepala sekolah yang lain sangat berbeda.Munculnya 

perbedaan dalam menggerakan inilah yang menjadikan motivasi berprestasi guru 

berbeda-beda. Motivasi adalah proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang 

akibat adanya interaksi antara sikap, kebutuhan, kepuasan, dan persepsi seseorang 

dengan lingkungan (Sumidjo,1994:396). 

Motivasi kerja guru merupakan dorongan secara sadar  melakukan tugas 

dan tanggung jawabnya karena kebutuhan, sikap, kepuasan, dan persepsi 
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seseorang dengan lingkungannya. Motivasi kerja guru bisa meliputi prestasi kerja, 

pengakuan yang diterima, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan 

potensi individu sehingga motivasi kerja guru yang baik akan meningkatkan 

prestasi kinerja guru. 

Guru sebagai ujung tombak transformasi nilai pengetahuan dan nilai sikap 

peserta didik, merupakan komponen penting di sekolah. Sebagai komponen 

penting di sekolah guru seharusnya memperoleh kenyamanan dalam bekerja. 

Kenyamanan yang dimaksud adalah bagi guru didalam menjalankan tugasnya 

dapat termotivasi sehingga dirinya merasa senang, tenang, dan ikhlas, kemudian 

muncul tanggungjawab pada dirinya sebagai seorang pendidik. Bentuk 

kenyamanan itu diantaranya faktor kepemimpinan kepala sekolah yang 

memberikan rasa nyaman dalam bekerja, dan kebijakan pemerintah yang 

memberikan kepastian dalam jenjang karier sehingga dapat meningkatkan 

motivasi berprestasi, meningkatkan kinerja, yang pada gilirannya berimplikasi 

pada meningkatnya mutu pendidikan yang salah satu indikatornya adalah 

meningkatnya prestasi belajar peserta didik. 

Kinerja guru akan baik jika ada rangsangan yang membangkitkan 

motivasi, baik motivasi dari dalam (internal) maupun motivasi dari luar 

(eksternal). Motivasi dari dalam (internal), seperti: panggilan ibadah; rasa 

tanggungjawab; rasa butuh pada profesinya; ingin berkembang; status; prestasasi 

kerja; dll. Sedangkan motivasi dari luar (eksternal), seperti: faktor lingkungan 

kerja; dukungan masyarakat; kepemimpinan kepala sekolah; sarana dan prasarana 

pendidikan; kebijakan pemerintah; dll. Motivasi akan mengarah ke hal yang 
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positif apabila berdampak kepada kepuasan guru dan sebaliknya jika mengarah ke 

hal negatif maka akan berdampak pada ketidakpuasan guru. Motivasi positif 

merupakan rangsangan yang menyenangkan seperti gaji yang menarik, hadiah dan 

penghargaan, pangkat dan jabatan, tempat kerja yang menyenangkan, dan fasilitas 

yang memadai (Soejitno Irmin, 2005:64). 

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, kepemimpinan kepala 

sekolah yang baik dapat diartikan sebagai motivasi ekstrinsik bagi guru, 

sedangkan hal yang berkaitan dengan kepuasan dan menyenangkan di dalam 

menjalankan tugasnya sebagai guru dapat diartikan sebagai motivasi instrinsik.  

 Berasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti  masalah 

”Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas yang dikaji adalah ”apakah terdapat 

pengaruh positif yang signfikan dari kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja guru  terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang.” 

  Pokok masalah di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa masalah 

sebagai berikut: 

a. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang? 
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b. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang? 

c. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Deskripsi kepemimpinan kepala SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

2. Deskripsi motivasi kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

3. Deskripsi kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

4. Ada tidaknya pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

5. Ada tidaknya pengaruh dari motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

SMA Negeri Kabupaten Pemalang. 

6. Ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama dari kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 1.  Kegunaan teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan informasi akademis mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang. 

b.  Diharapkan dapat menghasilkan konsep tentang pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 

bersama-sama.  

 2. Kegunaan praktis 

a.  Bagi kepala sekolah diharapkan dapat dipakai sebagai rujukan dalam 

mengembangkan kepemimpinannya sehingga berdampak positip bagi 

warga sekolah, khususnya guru. 

b. Bagi guru diharapkan dapat dipakai sebagai rujukan dalam menyikapi 

masalah kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja yang 

dirasakannya dalam rangka meningkatkan kinerja dirinya. 

c. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten 

Pemalang diharapkan dapat dipakai sebagai sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, terutama melalui peningkatan 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru, dan kinerja guru  

d. Bagi peneliti diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penelitian yang berkaiatan dengan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 

kerja guru, dan kinerja guru. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

  

2.1  Kinerja  Guru  

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Kinerja atau perfomasi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. Selain 

itu, Smith menyatakan bahwa kinerja adalah ”....output drive form 

processes, human or otherwise”, jadi kinerja merupakan hasil atau 

keluaran dari sesuatu proses (Mulyasa,2003:136).  

Kinerja merupakan terjemah kata bahasa Inggris performance . Menurut 

The Webster Dictionary  ”performance is the ability to peform, capacity to 

achieve a  desire result”. Dalam New Practical Dictionary dikatakan 

”performance is the act of performing, execution, completion achievement”. 

Sementara itu The Random House Dictionary of English Language menyebut 

performance sebagai “the execution of accomplishent of work”. Achmad S. 

Ruky mengartikan performance adalah : (a) prestasi yang digunakan dalam 

konteks atau kalimat misalnya tentang mobil yang sangat cepat, (b) 

pertunjukan yang biasanya digunakan dalam kalimat “folk dance 

performance” atau petunjuk tari-tarian rakyat, (c) pelaksanaan tugas misalnya 

dalam kalimat in performing his/her duties. Dengan kata lain, kinerja sangat 

bergantung pada kemampuan kerja sebab kinerja adalah kemampuan aplikasi 

kerja dalam wujud nyata. Dengan demikian kinerja dapat dilihat dari sejauh 
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mana pekerjaan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam tugas 

keguruannya (Rasdi Ekosiswoyo,2003:66). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan 

hasil/keluaran dari suatu proses atau kemampuan aplikasi kerja dalam 

wujud nyata. 

 

2.1.2 Hakikat Kinerja Guru 

Guru adalah pendidik yang berperan sebagai ujung tombak 

transformasi nilai pengetahuan dan nilai sikap serta pencapaian tujuan 

pendidikan kepada peserta didik sebab guru terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran atau tugasnya dapat dikatakan bahwa guru sebagai 

komponen utama dalam proses pendidikan. Karena kedudukannya itulah, 

guru menempati posisi vital dalam meningkatkan mutu proses maupun 

hasil belajar. Pada konteks ini, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh 

kualitas guru, yang konsekuensinya guru dituntut untuk berperan aktif 

dalam memposisikan diri sebagai tenaga profesional sesuai dengan  

tuntutan masyarakat yang kian berkembang. 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa pendidik merupakan  tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan 

tinggi. Pada pasal 40 atat 2 huruf  b,  dinyatakan pula bahwa pendidik 
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berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Senada hal tersebut, dalam Undang-

Undang Repiblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen, pasal 1 dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini pada jalur 

pendidikan  formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

Pandangan yang ideal mengenai profesionalisme guru, direfleksikan 

dalam citra guru masa depan sebagaimana dikemukakan oleh Sudarminta 

dalam Idochi Anwar (2004:62),  yaitu guru yang: (1) Sadar dan tanggap 

akan perubahan zaman, (2) Berkualifikasi profesional, (3) Rasional, 

demokratis, dan berwawasan nasional, (4) Bermoral tinggi dan beriman. 

Sedangkan menurut H.A.R. Tilaar (1998:295) profil profesi guru pada 

abad 21 harus memiliki empat karakteristik, yaitu (1) Kepribadian yang 

matang dan berkembang, (2) Penguasaan Iptek yang kuat, (3) 

Keterampilan membangkitkan peserta didik, dan (4) Pengembangan 

profesi yang berkesinambungan. 

Dilihat dari kepentingan di atas, maka dipundak guru terletak 

tanggung jawab yang sangat kompleks. Hal ini dapat dicermati dari fungsi 

dan peran guru sebagai fasilisator sekaligus direktur belajar. Sebagai 

fasilisator, seorang guru  harus mampu memfasilitasi kebutuhan belajar 

siswa sesuai dengan potensi dan minatnya. Sedangkan sebagai direktur 

belajar, guru berfungsi untuk mengarahkan kegiatan  belajar siswa menuju 



12 

 

pencapaian sasaran belajar yang  telah ditetapkan (Muhibbin 

Syah,1995:251). Implikasi tuntutan ini akan terjawab manakala guru 

mampu menunjukkan fungsinya sesuai kompetensi profesional yang 

disandangnya. Guru  harus mampu berfungsi sebagai perancang 

pembelajaran, pengelola pembelajaran, dan evaluator pembelajaran. 

Mengambil pengertian kinerja sebagaimana pada uraian tersebut di 

atas, maka kinerja guru merupakan hasil/keluaran dari suatu proses atau 

kemampuan aplikasi kerja guru dalam wujud nyata, yaitu pekerjaan atau 

rangkaian kegiatan yang dilakukan guru dalam tugas keguruannya. 

Untuk lebih memahami tentang kinerja guru, berikut disajikan 

beberapa pendapat menurut pengertian operasional: 

a) Model Vroomain 

Vrom mengemukakan bahwa “Performance = f(Ability x 

Motivation)”. Menurut model ini kinerja seseorang merupakan 

fungsi perkalian antara kemampuan (ability) dan motivasi. Hubungan 

perkalian tersebut  mengandung arti bahwa jika seorang rendah pada 

salah satu komponen, prestasi kerjanya akan rendah pula. Kinerja 

seseorang yang rendah merupakan hasil dari motivasi yang rendah 

dengan kemampuan yang rendah. 

b) Model Lawler dan Porter 

Lawler dan Porter mengemukakan bahwa ”performance = Effort 

x Ability x Role Preceptions”. Effort adalah banyaknya energi yang 

dikeluarkan seseorang dalam situasi tertentu, Abilities adalah 
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karakteristik individu seperti intelegensi, keterampilan, sifat sebagai 

kekuatan potensial untuk berbuat dan melakukan sesuatu, sedangkan 

Role Preception adalah kesesuaian antara usaha yang dilakukan 

seseorang dengan  pemandangan atasan langsung tentang tugas yang 

seharusnya dikerjakan. Hal yang baru dalam model ini adalah ”Role 

Preceptions” sebagai jenis perilaku yang paling cocok dilakukan 

individu untuk mencapai sukses (Lawler dan Porter dalam Mulyasa 

2003 b) 

c) Model Ander dan Butzin 

Ander dan Butzin mengajukan model kinerja sebagai ”Future 

Performance = Past Performance + (Motivation x Ability). Jika 

semua teori dikaji, maka di dalamnya melibatkan dua komponen 

utama yakni “Ability dan Motivation”. Perkalian antara ability dan 

motivation  menjadi sangat populer sehingga banyak sekali dikutip 

oleh para ahli dalam membicarakan kinerja berdasarkan suatu  

formula ”Performance = Ability x Motivation” (Ander dan Butzin 

dalam Mulyasa 2003). 

Formula akhir menunjukkan bahwa kinerja merupakan hasil 

interaksi antara motivasi dengan ability, orang yang ability-nya tetap 

rendah motivasinya akan menghasilkan kinerja yang rendah, 

demikian halnya orang yang bermotivasi tinggi tetapi ability-nya 

rendah. Kinerjanya mempunyai hubungan erat dengan produktivitas 

karena merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk 
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mencapai tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Sehubungan 

dengan hal tersebut, upaya untuk mengadakan penilaian terhadap 

kinerja organisasi merupakan hal yang penting. Berbicara tentang 

kinerja tenaga pendidikan, erat kaitannya dengan cara mengadakan 

penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan 

standar kinerja atau standar performance. 

Untuk mengadakan pengukuran terhadap kinerja diperlukan 

pengkajian khusus tentang kemampuan dan komunikasi 

(Mulyasa,2003:138). Pendapat Drucker yang dikutip Sutisna (1999) 

merinci dimensi-dimensi kinerja sebagai berikut : 

a) Dimensi Fisiologis, manusia akan bekerja baik apabila bekerja dalam 

konfigurasi operasional bersama tugas dan ritme kecepatan sesuai 

dengan keadaan fisiknya. 

b) Dimensi Psikologis, orang akan berkinerja baik apabila secara 

psikologis tidak mengalami  hambatan, sebaliknya kalau terhambat 

secara psikoligis kinerjanya menjadi tidak baik. 

c) Dimensi Sosial, bekerja juga dapat dipandang sebagai ungkapan 

hubungan sosial di antara sesama karyawan karena terjadi interaksi 

sosial ke atas, ke bawah maupun ke samping. Apabila interaksi ini 

terganggu, karyawan tidak dapat bekerja maksimal. 

d) Dimensi Ekonomi, bekerja adalah mata pencaharian atau kehidupan 

bagi karyawan, imbalan jasa yang tidak sepadan dapat menghambat 

karyawan untuk  berprestasi. 
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e) Dimensi Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara apa yang 

diperoleh dari pekerjaan dengan kebutuhan hidup akan 

mempengaruhi kinerja. 

Tugas guru dipertegas kembali dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 20 yang 

menyebutkan “Guru dalam tugas keprofesionalannya berkewajiban 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 

bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran”. Sedangkan 

yang menyangkut beban kerja guru diatur dalam pasal 35, menyebutkan 

“Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan”. 

Dari uraian di atas pengertian kinerja guru dalam penelitian ini adalah 

pencapaian hasil unjuk kerja / perilaku nyata seorang  guru menurut tugas-

tugas profesinya sesuai dengan keprofesionalan yang diamanatkan kepada 

dirinya dalam konteks proses belajar mengajar sebagaimana ditunjukkan oleh 

kemampuannya dalam: (1) menyusun rencana pembelajaran; (2) 

melaksanakan pembelajaran; (3) menilai prestasi belajar; dan (4) 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik  

 

2.1.2.1 Menyusun Rencana Pembelajaran 

Nasution dalam Sarifudin Nurdin (2005:85) menjelaskan  bahwa 

agar bahan pelajaran dapat disajikan kepada siswa dalam jam pelajaran 
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tertentu, guru harus membuat persiapan pelajaran yang dilakukan  

berdasarkan pedoman intstruksional itu. Tiap  pengajar harus membuat  

persiapan pelajaran sebelum ia dengan penuh tanggung jawab memasuki 

kelas. Dengan tiap pengajar dimaksud guru TK, SD, SMP sampai guru 

besar Perguruan Tinggi. Mengajar adalah tugas yang kompleks dan sulit 

sehingga tak dapat dilakukan dengan baik oleh siapapun tanpa  persiapan, 

sekalipun ia telah berpengalaman  bertahun-tahun. 

Pendapat tersebut di atas memberi makna  mengajar bahwa mengajar 

merupakan pekerjaan dan tugas yang kompleks dan sulit. Oleh karena itu, 

tugas dan pekerjaan tersebut memerlukan persiapan dan perencanaan yang 

baik sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan. 

Senada dengan pendapat  Nasution di atas, Waini Rasyidin dalam 

Syafrudin Nurdin (2002:86) mengatakan bahwa perencanaan adalah 

pemetaan langkah-langkah ke arah tujuan. Perencanaan diperlukan oleh 

guru karena alokasi sumber, terutama jatah waktu  yang terbatas. 

Seorang guru dalam  menjalankan tugasnya harus mampu 

merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran yang akan 

diajarkannya, merencanakan pengelolaan kelas, merencanakan 

penggunaan media dan sumber pengajaran, yang secara keseluruhan 

ataupun kategorial merupakan pedoman dalam kegiatan proses belajar-

mengajar. Kemampuan perencanaan pengajaran penting, artinya karena  

perencanaan pengajaran merupakan titik berangkat dalam rangkaian 

kegiatan belajar-mengajar dan perencanaan dan menjadi guideline. Tanpa 
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perencanaan yang baik pelaksanaan kegiatan cenderung tidak terarah dan 

tidak tertib yang akan berakibat jelek terhadap hasil.  

 

2.1.2.2 Melaksanakan Pembelajaran 

Pelaksanaan pengajaran merupakan tindak lanjut tugas guru dimana 

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

dikomunikasikan, diajarkan atau bahan pengajaran yang harus diserap dan 

dikembangkan siswa akan ditentukan oleh bagaimana  guru 

mengkomunikasikannya. Pelaksanaan pengajaran, ditinjau dari tugas guru, 

dapat dikatakan merupakan inti tugasnya. Apa yang direncanakan dengan 

baik kalau tidak diaplikasikan dengan baik akan sia-sia dan tidak akan 

mencapai tujuan yang direncanakan. 

Pelaksanaan pengajaran mencakup penggunaan metode, media dan 

bahan, berkomunikasi. 

Mendemonstrasikan khasanah metode mengajar, mendorong dan 

menggalakkan ketertiban siswa, mendemonstrasikan penguasaan Mata 

Pelajaran dan mengorganisir waktu, ruang, dan bahan pengajaran. 

Pelaksanaan pengajaran ini sangat bergantung dari keterampilan guru 

berkomunikasi dengan siswa. 

 

2.1.2.3 Menilai Prestasi Belajar Peserta Didik 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta 
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variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks 

yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. 

Tidak ada pembelajaran tanpa penilaian karena penilaian merupakan 

proses penetapan kualitas hasil belajar, atau  proses untuk menentukan 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik 

(Mulyasa,2005:61) 

Kemampuan mengevaluasi merupakan kegiatan penutup yang harus 

dipunyai guru dalam melihat hasil kerjanya. Artinya, hasil evaluasi 

merupakan salah satu indikator keberhasilan tugas guru dalam diri siswa. 

Kemampuan evaluasi mengacu pada  bagaimana guru melakukan kegiatan  

evaluasi setelah merencanakan dan bagaimana guru menggunakan hasil 

evaluasi dan menafsirkannya untuk keperluan pengajaran, untuk pedoman 

bagi kegiatan proses belajar-mengajar berikutnya agar lebih baik, disamping 

tentu saja untuk keperluan pengambilan keputusan. Evaluasi dilaksanakan 

terhadap seluruh tahapan proses belajar-mengajar secara menyeluruh. 

 

2.1.2.4 Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta 

didik merupakan satu rangkaian tugas seorang guru dalam proses 

pembelajaran, maksudnya keterkaitan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian prestasi belajar peserta didik 

tidak akan berarti tanpa ditindaklanjuti dengan  memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan. 
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2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas organisasi membutuhkan 

pemimpin yang mampu menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi 

anggota organisasi dalam usaha mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, 

pemimpin selalu bekerja dengan orang lain, mengarahkan, dan 

mempengaruhi bawahan ke arah tujuan yang ditetapkan. Kesanggupan 

mempengaruhi perilaku orang lain ke arah tujuan tertentu sebagai 

indikator keberhasilan kepemimpinan seorang pemimpin (Kossen,1983). 

Tidak berbeda dengan pendapat di atas, Owens (1991:132) mengartikan 

kepemimpinan sebagai berikut: “Leadership involves intentionally 

exercising influence on the behavior of others people”. Kepemimpinan 

sebagai keterlibatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi 

perilaku orang lain. Pengertian kepemimpinan yang lebih lengkap 

dikemukakan oleh Billick dan Peterson (2001:2), ”Leadership can be 

defined as the ability to influence the behavior and actions of others to 

achieve an intended purpose”. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan perilaku orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Demikian pula Siagian (1986) 

mengatakan, kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan 

seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya untuk berfikir 

dan bertindak sehingga melalui perilaku yang positif dapat memberikan 

sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. 
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Berdasarkan beberapa pendapat dan definisi tentang kepemimpinan 

yang dikemukakan di atas, hakikat kepemimpinan adalah kemampuan 

seseorang pemimpin untuk mengarahkan, mempengaruhi orang lain 

sebagai bawahannya baik secara individu maupun kelompok untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. 

Dalam bidang pendidikan, praktik kepemimpinan berbeda dengan 

organisasi perusahaan swasta dari segi tempat, tujuan, orang-orang yang 

terlibat dan tugas seorang pimpinan. Dikemukakan oleh Campbell (1983:127) 

perbedaan definisi kepemimpinan pendidikan dengan pengertian 

kepemimpinan pada organisasi perusahaan swasta ada empat unsur yaitu, 

“(1) the leader, (2) the goal or objective, (3) the followers, (4) the setting”. 

Pada perusahaan swasta umumnya mempunyai raw input berupa 

benda/barang, proses dilakukan secara mekanik dan output (keluaran) berupa 

benda/barang jadi dengan kualitas tertentu, sedangkan dalam bidang 

pendidikan, sebagai input adalah siswa (manusia) yang mempunyai 

keinginan, sifat, atau perilaku yang bervariasi. Proses pendidikan dilakukan 

oleh guru/pelatih melalui proses pembelajaran dengan materi yang berisi 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Keluaran pendidikan berupa lulusan 

yang terdiri dari sejumlah siswa yang memenuhi kualifikasi keilmuan 

tertentu. Dengan demikian pengertian kepemimpinan pendidikan berbeda 

dengan definisi kepemimpinan pada umumnya. 

Kusmintardjo (dalam Indrafachrudi dan Soetopo,1989) mengartikan 

kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan dan proses 
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mempengaruhi, mengkoordinasi, dan menggerakkan orang lain yang ada 

hubungan dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat 

lebih efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan 

pengajaran. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Sutisna 

(1993), bahwa kepemimpinan kependidikan adalah kemampuan seseorang 

untuk mengambil inisiatif dalam situasi-situasi sosial untuk merangsang 

dan mengorganisasi tindakan-tindakan sehingga membangkitkan 

kerjasama yang efektif ke arah pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. 

Demikian pula Association for Instruction and Curriculum Development 

(AICD) dari Department of NEA (1980:17) yang bermarkas di Amerika 

Serikat mengartikan kepemimpinan pendidikan sebagai berikut : 

“Educational leadership that action or behavior among individuals and 

groups which causes both the individuals and the groups to move to ward 

educational goals that are increasingly mutually acceptable to them”. 

Kepemimpinan pendidikan diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku di 

antara individu-individu dan kelompok-kelompok yang menyebabkan 

mereka bergerak ke arah tercapainya tujuan-tujuan pendidikan dan 

meningkatkan saling pengertian di antara mereka. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi tindakan dan 

perilaku orang lain baik secara perseorangan maupun kelompok di 
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lingkungan atau dalam situasi pendidikan agar bersedia secara sukarela 

mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.  

Dengan mengadaptasikan pengertian kepemimpinan pendidikan 

sebagai mana  tersebut di atas, maka kepemimpinan kepala sekolah adalah 

cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakan guru, staf/TU, siswa, orang 

tua siswa dan pihak-pihak lain terkait untuk bekerja sama dan berperan 

serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

2.2.2.  Jenis-jenis Kepemimpinan Kepala Sekolah 

   Jenis-jenis kepemimpinan dapat ditinjau dari sumbernya dan dari ciri 

karakteristiknya: 

a. Ditinjau dari sumbernya, kepemimpinan dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Kepemimpinan resmi, yaitu menjadi pemimpin karena secara 

resmi/formal diangkat sebagai pemimpin. 

2) Kepemimpinan tak resmi, yaitu menjadi pemimpin karena bakat 

dan kemampuan kepemimpinannya. 

b. Ditinjau dari ciri karakteristik pemimpin, kepemimpinan dibagi 

menjadi 3 menurut Stephen J. (1996:127) adalah: 

1) kepemimpinan simbolik, yaitu karena karakteristik individu 

pemimpin ramah, jujur, bersemangat, kreatif, tabah, bijaksana, 

cerdas, humoris, lemah lembut dan seterusnya. Juga bentuk tubuh 
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menjadi pertimbangan walaupun hasil penelitian menunjukan 

adanya pegecualian seperti tidak selalu yang tubuhnya tegap gagah. 

2) Kepemimpinan formal, yaitu karena posisi, jabatan, puncak 

hierarki, kuasa. 

3) Kepemimpinan fungsional, yaitu karena peranan, fungsi dan 

kemanfaatannya bagi kelompok: ada kepemimpinan tanpa 

kelompok. 

Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola 

kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan 

terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern, 

kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapatkan perhatian secara serius. 

(Direktorat Menengah Umum, Manajemen Sekolah.1999. hal 11). Dalam 

pelaksanaannya keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah harus 

didukung oleh kemampuan manajemen yang baik. Adapun yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah dalam mendukung kepemimpinannya adalah: 

a. Kepribadian yang kuat. Kepala sekolah harus mengembangkan pribadi 

yang percaya diri, berani, bersemengat, murah hati dan memiliki 

kpeekaan sosial yang tinggi. 

b. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. Pemahaman yang baik 

merupakan bekal utama bagi kepala sekolah agar dapat menjelaskan 

kepada guru dan staff, siswa dan pihak lain serta menilai ujian akhir 

Nasionalukan strategi yang tepat untuk mencapainya. 
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c. Pengetahuan yang luas. Kepala sekolah harus memiliki pengetahuan 

yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 

d. Keterampilan profesional yang terkait dengan tugasnya sebagai kepala 

sekolah, yaitu: 

(1) Keterampilan teknis, misalnya menyusun jadwal pelajaran, 

mensupervisi pengajaran, memimpin rapat dan seterusnya. 

(2) Keterampilan hubungan kemanusiaan, misalnya bekerjasama 

dengan orang lain, memotivasi dan mendorong guru dan stafnya. 

(3) Keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep 

pengembangan sekolah memperkirakan masalah yang akan muncul 

dan mencari pemecahannya. 

Stogdill (1982: 222) berpendapat bahwa ada lima faktor 

kepribadian yang perlu dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan (kecerdasan, kemampuan berbicara mengambil 

keputusan secara tepat) 

2) Prestasi (memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan cukup) 

3) Tanggung  jawan (inisiatif, percaya diri) 

4) Partisipasi (aktif hubungan yang luas, sosial, kerja sama, mampu 

menyesuaikan diri, humor) 

5) Status (posisi status sosial, popularitas) 

Seorang pemimpian sudah semestinya memiliki kepribadian dan 

kecerdasan emosional yang tinggi dibanding orang-orang yang 

dipimpinnya. Oleh karena itu, perlu adanya persiapan-persiapan berkaitan 
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dengan kepemimpinan itu, seperti spiritual, termasuk diperlukannya 

pengalaman yang memadai ketika menjadi guru sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan dirinya dalam memimpin meningkatkan 

kinerja bawahannya. Jadi dapat ditegaskan bahwa kepribadian yang 

dimiliki seorang pimpinan dapat mempengaruhi kepribadian orang lain 

(bawahannya). Dari sifat kepribadian tersebut, diharapkan seorang 

pemimpin pendidikan (kepala sekolah) dapat memperoleh pengakuan dari 

orang lain sekaligus sebagai penentu keberhasilan bagi kepemimpinannya. 

Selain harus memiliki kepribadian dan kecerdasan emosional yang 

tinggi, seorang kepala sekolah harus dapat menggalang hubungan yang 

baik dengan orang-orang yang dipimpinnya melalui sikap bersahabat, 

responsive, periang, antusias, pemberani, rendah hati, percaya diri, dan 

siap merima resiko atas kepemimpinannya tersebut. Oleh karena itu 

kepemimpinan haru bersifat efektif, sifat ini dibuktikan dengan:   

mempunyai visi dan misi ke depan, konseptualis, memanfaatkan 

pengalaman yang lalu untuk saat sekarang, kesadaran akan segala 

kemungkinan yang terjadi, pemanfaatan teknologi informasi, 

memperhatikan aspek sosial, dan mengenal serta memahami akan diri 

sendiri 

Disamping aspek-aspek di atas, seorang kepala sekolah seharusnya 

memiliki sifat personality dan dua dimensi berkaitan dengan tingkat 

kemampuan mengarahakan dan tingkat dukungan. Sifat personality yang 

harus dimiliki seorang pemimpin adalah: 1) berpengetahuan yang luas, 2) 
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memahami tujuan organisasi, 3) memiliki stamina dan antusiasme yang 

tinggi dalam memimpin, dan 4) berjiwa besar, profesional, serta sistematis. 

Sedangkan dua dimensi yang harus dimiliki, yaitu: 1) dimensi yang 

berkenaan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindak atau 

aktifitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang yang dipimpinnya, 

dan 2) dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan yaitu keterlibatan 

orang-orang yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas pokok 

dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan 

kebijaksanakaan pimpinan. 

Kegiatan-kegiatan pengendalian untuk menuju sasaran pendidikan 

yang telah dicanangkan harus dilaksanakan oleh kepala sekolah secara 

sungguh-sungguh, konsekuen dan konsisten, berperan aktif, dinamis dan 

terarah, tertib dan bertanggung jawab. Demikian juga dengan pembagian 

tugas harus disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas 

sehingga memungkinkan setiap anggota (guru dan karyawan) akan 

berpartisipasi aktif. Dengan kata lain setiap anggota mengetahui secara pasti 

sumbangan yang diberikan untuk mencapai tujuan, sehingga timbul rasa 

tanggung jawab bersama. Jika seorang pimpinan memberikan sanksi dan 

hukuman, atau teguran hendaknya bukan dijadikan alat kekuasaan untuk 

kepentingan pimpinan tetapi justru digunakan untuk memotivasi perubahan 

dan perkembangan kualitas orang yang dipimpin. Disiplin yang tinggi harus 

bersumber dari kesadaran masing-masing yang secara positif menunjang pada 

peningkatan kualitas dalam bekerja atau melaksanakan kegiatan. Sekolah 
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dalam proses belajar mengajar untuk meningkatan penguasaan ilmu dan 

teknologi merupakan sasaran pembentuk aspek kepribadian yang positif. 

Sekolah merupakan wadah pencetak kader bangsa yang diharapkan mampu 

menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. 

Levinson (1981: 343) menyatakan bahwa untuk menjadi pemimpin 

yang baik perlu memiliki beberapa hal, sebagai berikut : 

1) Kemampuan menyusun konsep dan mengorganisir  

2) Cakap 

3) Toleransi  

4) Mengambil keputusan yang tepat  

5) Kemampuan memecahkan masalah 

6) Peka terhadap perasaan orang lain  

7) Berpartisipasi sebagai anggota dalam organsasi 

8) Kemampuan bekerja sama dengan orang lain  

9) Memeliki kedewasaan 

10) Sehat jasmani dan rohani 

11) Kemampuan menyesuaikan diri 

12) Berwibawa dan percaya diri 

Pendapat tersebut dipertegas oleh Wahjosumidjo (1999 : 104) yang 

menyatakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin di sekolah akan 

dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : 

1) Mampu memberikan bimbingan dan konseling pada setiap individu 

yang dipimpinnya, sehingga mendapat dukungan  
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2) Memiliki beberapa aspek kepribadian antara lain : 

(a) Dapat dipercaya, dan mampu mempercayai orang lain 

(b) Ahli dibidangnya, dan memiliki pandangan luas dan didasari oleh 

kecerdasan yang tinggi. 

(c) Senang bergaul dan ramah, suka menolong, dan memberikan 

petunjuk serta terbuka pada kritik orang lain 

(d) Rendah hati, sederhana, dan memiliki emosi yang stabil. 

(e) Memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yang 

tinggi, serta kreatif dan penuh inisiatif 

(f) Bertanggung jawab dalam mengambil keputusan konsekuen, 

berdisiplin, dan bijaksana. 

(g) Aktif memelihara kesehatan jasmani dan rohani 

3) Mencintai kebenaran dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2.2.3  Prinsip dan syarat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah dituntut untuk 

memiliki prinsip yang kuat dan syarat yang memadai guna menuju 

keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Secara umum, prinsip-prinsip 

kepemimpinan kepala sekolah ditegaskan oleh Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan (1999:13) sebagaimana pada uraian berikut ini: 

a. konstruktif, artinya kepala sekolah harus mendorong dan membina 

setiap staf untuk berkembang secara optimal. 

b. Kreatif, artinya kepala sekolah harus selalu mempunyai gagasan dan 

cara baru dalam melaksanakan tugasnya. 
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c. Partisipatif, artinya mendorong keterlibatan semua pihak yang terkait 

dalam setiap kegiatan di sekolah. 

d. Kooperatif, artinya mementingkan kerjasama dengan staf dan pihak 

lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

e. Delegatif, artinya berupaya mendelegasikan tugas kepada staf sesuai 

dengan deskripsi tugas/jabatan serta kemampuan mereka. 

f. Integratif, artinya selalu mengintegrasikan semua kegiatan sehingga 

dihasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah. 

g. Rasional dan Objektif, artinya dalam melaksanakan tugas atau 

bertindak selalu berdasarkan pertimbangan rasional dan objektif. 

h. Pragmatis, artinya dalam menetapkan kebijakan atau target, kepala 

sekolah harus mendasarkan kepada kondisi dan kemampuan nyata 

yang dimiliki sekolah. 

i. Keteladanan, artinya dalam memimpin sekolah, kepala sekolah dapat 

menjadi contoh yang baik. 

j. Adaptabel dan fleksibel, artinya kepala sekolah harus dapat beradaptasi 

dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan 

situasi kerja yang memudahkan staf untuk beradaptasi. 

Prinsip-prinsip di atas perlu didukung oleh prinsip kepemimpinan 

Pancasila yang dikembangkan atas dasar pokok-pokok pikiran Tokoh 

Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan beberapa prinsip 

fungsional kepemimpinan, yakni : Ing ngarso sung tulodho, yang berarti 

bahwa seorang pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya 
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menjadikan dirinya pola anutan orang-orang yang dipimpinnya. Ing madya 

mangun karsa, yang berarti seorang pemimpin harus mampu 

membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang 

yang dibimbingnya. Tut wuri handayani, yang berarti bahwa seorang 

pemimpin harus mempu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar 

berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 

Sedangkan seperangkat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang 

kepala sekolah agar proses kepemimpinan yang dilakukannya mencapai 

tujuan yang telah ditentukan adalah: 

1) Kepribadian 

Bahwa kepala sekolah harus dapat memiliki sifat-sifat pribadi terpuji 

antara lain ramah, periang, bersemangat, berani, murah hati, spontan, 

percaya diri, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

2) Pemahaman dan pengusahaan terhadap tujuan-tujuan pendidikan 

Kepala sekolah harus dapat memikirkan, merumuskan tujuan-tujuan 

yang ingin dicapai dan menginformasikannya kepada staf sekolah agar 

mereka sepenuhnya memahami tujuan yang ingin dicapai bersama. 

3) Pengetahuan 

Sorang kepala sekolah harus memiliki wawasan pengetahuan yang 

lebih luas dibidangnya maupun dibidang-bidang lain yang relevan 

dengan penguasaan pengetahuan ini diharapkan dapat mendukung 

pelaksanaan fungsi kepemimpinannya terlaksana dengan baik sebagai 

pemimpin pendidikan, kepala sekolah harus berpegang kepada prinsip-
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prinsip umum kepemimpinan, yakni: konstruktif, kreatif, partisipatif, 

kooperatif, dan delegasi yang baik. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah cara atau usaha kepala 

sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan 

menggerakkan guru, staf/TU, siswa, orang tua siswa dan pihak-pihak lain terkait 

untuk bekerja sama dan berperan serta guna mencapai tujuan pendidikan di 

sekolah yang telah ditetapkan. Adapun indikator untuk mengukur kepemimpinan 

kepala sekolah tersebut ditunjukkan dengan kompetensi yang dimiliki kepala 

sekolah, khususnya: (1) memiliki kepribadian yang kuat, (2) memahami kondisi 

anak buah dengan baik, (3) memiliki visi dan memahami misi sekolah, (4) 

kemampuan mengambil keputusan, serta (5) kemampuan berkomunikasi. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motovasi adalah faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan 

kepauasan kerja dan meningkatkan produktivitas atau hasil kerja individu. 

Motivasi tersebut menimbulkan berbagai perilaku manusia. Banyak ahli 

psikologi yang memakai istilah berbeda-beda dalam menyebutkan sesuatu 

yang menimbulkan sesuatu. Buchory (1994:14) motivasi berasal dari kata 

motif berarti tenaga yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu 

meliputi kebutuhan (needs), keinginan (wids) dan dorongan (drive). 
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Reksohadiprodjo (1990:258) mendefinisikan motivasi sebagai 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam upaya mencapai suatu 

tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan mewujudkan perilaku yang 

diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan. Setiap keinginan yang 

dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu kekuasaan dari dalam diri 

orang tersebut. Kekuatan pendorong inilah yang disebut motivasi. 

Mukhijat (1991:10) mengemukakan bahwa motivasi adalah proses 

atau faktor yang mendorong orang untuk bertindak atau berperilaku 

dengan cara tertentu. Proses motivasi mencakup tiga hal, yaitu: pengenalan 

dan penilian kebutuhan yang belum terpuaskan, penentuan jam yang akan 

menentukan kapuasan, serta penentuan tindakan yang diperlukan untuk 

memuaskan kebutuhan. 

Kebutuhan seseorang akan mewujudkan perbuatan-perbuatan 

tertentu, yaitu: 1) Kekuatan yang menjadi alasan motif adalah sesuatu 

keadaan dimana dalam hierarki motif seseorang menujukkan tingkat 

kebutuhan yang mendesak, 2) Penghargaan adalah kemungkinan bahwa 

tindakannya akan mencapai tujuan, serta 3). Nilai dari intensif 

(rangsangan), adalah penghargaan yang dikerjakan agar tercapainya tujuan 

(Raviatno, 1990:21 ) 

Selanjutnya Dessler (1992:328) menganggap bahwa 

memunculkan/membuat motivasi merupakan salah satu pekerjaan 

manajemen yang sederhana, tetapi juga paling rumit. Motivasi merupakan 
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hal sederhana karena pada sasaranya orang-orang termotivasi atau 

terdorong untuk berperilaku dalam cara tertentu yang dirasakan mengarah 

kepada perolehan ganjaran. Dengan demikian, memotivasi seseorang 

tentunya mudah, usahakan saja untuk mengetahui apa yang dibutuhkannya 

dan gunakan hal itu sebagai kemungkinan ganjaran atau intensif. Tetapi di 

sinilah timbulnya kerumitan dalam pemotivasian. Contoh sederhana 

misalnya : apa yang dipandang seseorang sebagai ganjaran yang penting, 

mungkin tidak dipandang demikian oleh orang lain. 

Mc Donald yang dikutip oleh Sardiman (2000:72) menyatakan 

”Motivasi adalah perubahan energi, dalam diri seseorang yang ditandai 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. 

Sedangkan Sardiman (2000:75) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu dan 

bila ia tidak suka maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Natawijaya (1978/1979:46), 

bahwa ”motivasi ialah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif 

menjadi perbuatan atau tingkah laku “. 

Winkel (1983:27) adalah ”kekuatan yang mendorong individu untuk 

melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan yang disebut motif. 
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Selanjutnya motif baru dapat disebut motivasi apabila sudah menjadi 

kekuatan yang bersifat aktif .” 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif adalah 

sebagai proses yang ada di dalam diri individu yang mendorongnya untuk 

bertindak sehingga motif merupakan proses organik yang internal. Motif 

membuat seseorang untuk memulai suatu tindakan, sedangkan motivasi 

adalah motif-motif yang telah menjadi aktif yang membuat seseorang 

melakukan tindakan, karenanya tanpa motiv tidak akan terjadi proses 

motivasi. Dengan demikian, motivasi merupakan kekuatan yang 

mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian 

suatu tujuan. Motivasi mempunyai peran dan fungsi penting dalam 

aktivitas manusia karena dalam motivasi terkandung adanya kekuatan 

yang mendorong manusia untuk melakukan aktivitas. 

Mengacu rumusan sebagaimana dikemukakan Maslow (1988:148) 

bahwa pada dasarnya manusia mempunyai beberapa kebutuhan secara 

hierarkis yang harus dipenuhinya, yaitu kebutuhan: (1) Fisiologis, (2) Rasa 

aman, (3) Sosial, (4) Penghargaan, dan (5) Aktualisasi diri. Maslow 

menjelaskan kebutuhan yang paling pokok untuk manjaga kelangsungan 

hidup manusia adalah kebutuhan Fisiologis, yaitu kebutuhan akan pangan, 

pakaian, dan tempat tinggal, pada umunya aktivitas manusia berada pada 

level ini apabila kebutuhan pokok tersebut belum terpenuhi dan karenanya 

kebutuhan lain kurang memotivasinya. 
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Jika kebutuhan Fisiologis ini sudah terpenuhi, kebutuhan manusia 

akan bergerak ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan akan rasa 

aman, akan aktualitasasi diri. Hal inilah yang disebut oleh Maslow sebagai 

keutuhan yang hierarkis. 

Demikian motivasi orang bekerja tidak hanya untuk mencari uang 

semata, tetapi ada hal lain. Salah satu diantaranya adalah bahwa orang 

mendapat kepuasan dari pekerjaan itu sendiri. Orang yang mendapat 

kepuasan dari pekerjaan maka akan bekerja dengan menunjukkan prestasi. 

Sedangkan prinsip-prinsip motivasi meliputi: perhatian yang menarik 

dan mempertahankan perhatian: relevansi, mengusahakan relevansi 

dengan kebutuhan: percaya diri, menumbuhkan, dan menguatkan rasa 

percaya diri kepuasan, menghasilkan kepuasan dalam diri. 

2.3.2 Teori Motivasi 

Teori Maslow ini diperkuat oleh Mc. Cleland (1978:40) dengan 

teorinya yang terkenal yaitu Need For Achievement (n-Ach). Dalam 

teorinya ini Mc. Cleland menjelaskan bahwa manusia mempunyai 

kebutuhan untuk berprestasi. Manusia bekerja bukan saja untuk meraih 

imbalan materi yang besar, tetapi lebih jauh dari itu, manusia bekerja 

untuk mencapai prestasi yang tinggi (highly achievement). Mereka akan 

mencapai kepuasan apabila dapat menyelasaikan pekerjaannya dengan 

sempurna. Sedangkan imbalan materi menjadi faktor skunder. Oleh sebab 

itu, untuk mencapai prestasi yang tinggi manusia memerlukan 

kelengkapan diri, agar dalam melaksanakan pekerjaanya itu tidak 
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menghadapi kendala dan rintangan yang dapat menurunkan prestasi, 

produktivitas dan potensi manusia tersebut. Salah satu kelengkapan diri 

adalah adanya kreativiatas yang tinggi. 

Mengacu teori sebagaimana dikemukakan Maslow tersebut di atas, 

dapat disarikan bahwa pada dasarnya manusia mempunyai beberapa 

kebutuhan secara hierarkis yang harus dipenuhinya. Tersusun suatu 

hierarki yaitu Fisiologis yang dianggap sebagai tingkat kebutuhan yang 

paling rendah. Kemudian menyusul kebutuhan-kebutuhan lainya sampai 

yang paling akhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Dessler (1992:335) 

mengatakan bahwa sesuai dengan Teori Hierarki kebutuhan Maslow, 

kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah : 

a) Fisiologis = Kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, dan bebas dari 

sakit. 

b) Keselamatan dan keamanan (safely dan security) = kebutuhan 

kebebasan dari ancaman yakni aman dari ancaman kejadian dan 

lingkungan. 

c) Rasa memiliki (belongingness), sosial dan cinta = kebutuhan teman, 

afikasi, interaksi, dan cinta. 

d) Penghargaan (exteem) = Kebutuhan penghargaan diri dan penghargaan 

dari orang lain. 

e) Realisasi diri (selfactualization) = kebutuhan untuk memenuhi diri 

sendiri dengan penggunaan kemampuan maksimum, ketrampilan, dan 

potensi. 
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Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan Maslow orang cenderung 

untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan sebagai kebutuhan pokok 

dan baru kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Sebagian 

diungkapkan oleh Gibson dalam Wahjosumidjo (1993:178) yang 

menyatakan bahwa Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang 

kesusahan memenuhi kebutuhan yang tertinggi  (realisasi diri). 

Kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

kebutuhan yang lebih tinggi mulai mengendalikan perilaku seseorang. 

Hal yang penting dalam pemikiran Maslow adalah kebutuhan yang 

telah dipenuhi berhenti daya motivasinya. 

Asumsi Maslow tentang keharusan pemenuhan kebutuhan yang 

lebih rendah sebelum kebutuhan yang lebih tinggi mulai 

mengendalikan perilaku untuk memenuhinya, mendapatkan kritik dari 

beberapa ahli di antaranya oleh Schein dalam Winardi (1992:112) 

Lima tingkatan kebutuhan manusia tersebut akan berubah-ubah sesuai 

dengan tahap perkembangan dan seluruh situasi kehidupan. 

Teori Shofer dan Shoben dalam kutipan Wahjosumidjo (1992) 

mengemukakan bahwa ”Motivasi adalah Energi Vital atau Daya orang 

hidup yang merangsang seseorang untuk malakukan suatu aktivitas”. 

Motivasi sering kali dikatakan menjadi kunci bagi kreativitas kerja. 

Dan kreativitas kerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang 

tinggi, pengetahuan dan keahlian dalam melakukan tugas dan peran 

positif yang dimiliki seseorang. 
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2.3.3 Motivasi Kerja Guru. 

2.3.3.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang 

tinggi untuk tujuan-tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Sementara 

motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah tujuan. Untuk 

menyempitkan fokus terhadap tujuan agar mencerminkan minat dalam 

perilaku yang berkaitan dengan motivasi kerja guru. 

Unsur upaya merupakan ukuran intensitas, bila seorang guru 

termotivasi, ia akan mencoba sekuat tenaga. Tetapi kemungkinan kecil 

tingkat upaya yang tinggi akan mengantar ke hasil kinerja yang 

menguntungkan kecuali bila upaya itu disalurkan dalam suatu arah yang 

bermanfaat bagi organisasi. Oleh karena itu, harus mempertimbangkan 

kualitas dari upaya itu maupun intensitasnya. Upaya yang diarahkan ke 

perkerjaan, dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi adalah upaya 

yang seharusnya diusahakan. 

Kebutuhan, berarti suatu keadaan internal yang menyebabkan hasil-

hasil tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tak terpuaskan 

menciptakan tegangan yang merangsang dorongan-dorongan di dalam diri 

guru itu. Dorongan ini menimbulkan suatu perilaku pencarian menemukan 

tujuan tertentu yang jika tercapai, akan memenuhi kebutuhan itu dan 

mendorong ke pengurangan tegangan. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa guru yang termotivasi berada dalam 

suatu keadaan tegang. Untuk mengendurkan tegangan ini, mereka 

mengeluarkan upaya. Makin besar tegangan, makin tinggi tingkat upaya 

itu. Jika upaya ini berhasil mengantar ke pemenuhan kebutuhan, tegangan 

itu akan dikurangi. Tetapi karena berkepentingan dengan perilaku kerja 

guru, pengurangan tegangan itu haruslah diarahkan kepada tujuan 

organisasi. Oleh karena itu, tertanam (inheren) di dalam motivasi kerja. 

Sedangkan kebutuhan guru itu sesuai (kompatibel) dan konsisten dengan 

tujuan organisasi, dengan demikian guru memiliki upaya produktif. 

Mengenai motivasi kerja, akan kebutuhan-kebutuhan khusus yang 

diinginkan guru dalam lingkungan, menurut Engkoswara (1986:61 ) 

adalah: (1) upah yang layak, (2) kerja yang tetap, (3) kerja yang baik, (4) 

kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, (5) pimpinan yang baik, (6) 

suasana kerja yang menyenangkan, dan (7) kesempatan untuk 

berkembang. 

Jadi motivasi kerja adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

seseorang yang diusahakan untuk menimbulkan dan menjamin 

kelangsungan kerja seseorang, serta memberikan arah sehingga tujuan 

kerja seseorang bisa tercapai.  

 

2.3.3.2 Pengertian Motivasi Kerja Guru. 

Dalam melaksanakan pekerjaan, peranan motivasi amat penting, 

hasil kerja yang optimal akan dicapai bila ada motivasinya. Semakin tinggi 
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motivasi kerja seseorang guru akan semakin baik hasil pekerjaanya. 

Motivasi akan selalu menentukan intensitasnya kerja seseorang. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja guru meliputi : 

1). Faktor kesehatan (hygiene factors ) 

Faktor kesehatan adalah serangkaian kondisi ekstrinsik, keadaan 

pekerja. Apabila kondisi ini tidak ada atau tidak dimiliki akan 

memunculkan atau menyebabkan ketidakpuasan (dissatisfaction) para 

guru. Perbaikan terhadap kondisi ini akan menghilangkan atau 

mengurangi ketidakpuasan, sebaliknya dapat menimbulkan kepuasan 

guru. Sedangkan faktor-faktor tersebut meliputi: (1) upah (2) 

keamanan kerja dan jaminan pekerjaan (3) kondisi kerja (4) status (5) 

prosedur kerja (6) mutu supervisi klinis (7) mutu hubungan 

interaksional antara teman sejawat, dengan atasan, atau bawahan. 

Apabila faktor kesehatan terpenuhi, dapat menghilangkan rasa 

ketidakpuasan pekerja. Meskipun faktor-faktor itu kurang dapat 

memotivasi seseorang guru untuk berprestasi tinggi. Tetapi pemenuhan 

faktor-faktor kesehatan ini akan memungkinkan seorang guru untuk 

tumbuh dan berkembang secara dewasa dan sering menyebabkan 

timbulnya peningkatan prestasi kerja. 

2). Faktor Motivator 

Faktor Motivator adalah faktor yang kehadirannya dapat 

menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan prestasi atau hasil 
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kerja individu. Faktor ini merupakan faktor yang dapat memotivasi 

guru. Adapun faktor-faktor motivator meliputi: (1) prestasi 

(achievement), (2) pengakuan (Recognition), (3) tanggung jawab 

(Responsibility), (4) kemajuan (Advancement) (5) pekerjaan itu 

sendiri (The Work Itself) (6) kemungkinan berkembang (The 

Possibility Of Growth) 

Motivasi kebutuhan akan prestasi (needs for achievement), 

kebutuhan untuk berafiliasi (needs for affiliation), dan kebutuhan 

akan kekuasaan (needs for power). Lebih lanjut Mc. Clelland 

mengemukakan bahwa apabila kebutuhan seseorang terasa sangat 

mendesak, maka seorang pemimpin harus berusaha memotivasi 

orang tersebut untuk berusaha keras memenuhi kebutuhannya 

(Winardi, 1992:115). 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seorang guru akan terdorong untuk lebih mengutamakan memiliki 

kebutuhan yang dirasakan sebagai kebutuhan sangat mendesak. 

Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut tampak pada munculnya 

peningkatan motif berprestasi. Lebih lanjut tentang motif berprestasi 

tercemin pada orientasi seseorang kepada tujuan dan pengabdian 

demi tercapainya tujuan sebaik-baiknya. Seorang guru yang memiliki 

motif berprestasi sangat menyukai pekerjaan yang menantang 

kemampuanya, memecahkan persoalan sama dengan ia tidak begitu 

percaya pada nasib baik, karena ia yakin bahwa segala sesuatu akan 
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diperoleh melalui usaha, sama dengan ia menyukai tugas yang cukup 

sulit tetapi cukup realistis sama dengan ia percaya pada kemampuan 

sendiri, kalau ia memerlukan bantuan orang lain ia akan memilih 

seseorang atau kelompok orang atas dasar kemampuannya, bukan 

atas dasar kekerabatan, serta kawan dan sebagainya. 

Orang yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi tinggi lebih 

menyukai situasi sebagaimana mereka dapat memberikan kontribusi 

nyata. Mereka juga lebih suka untuk menerima umpan balik yang 

cepat dan nyata berkenaan dengan prestasi mereka. Mereka 

termotivasi oleh kebutuhan untuk menyelesaikan tugas -tugas yang 

menantang. Melalui umpan balik, ia bermaksud mencari penjelasan 

mengenai segala suatu yang telah dihasilkanya dalam pelaksanaan 

pekerjaan sehingga ia mengetahui kekurangan ataupun kesalahannya 

terhadap sesuatu kemudian berusaha memperbaikinya. 

Beberapa teori motivasi telah dikemukakan seperti tersebut di 

atas. Teori motivasi tersebut di atas semuanya relevan untuk 

memecahkan masalah dalam penelitian ini. Bertolak dari pemikiran 

tersebut dan bertumpu pada upaya pemanfaatan teori yang sesuai 

untuk memecahkan permasalahannya yang ada dalam penelitian ini, 

penulis menetapkan teori yang sekiranya relevan, yaitu Teori dua 

faktor Hezberg (Dessler,1992:89), khususnya faktor motivator. 

Mengenai teori tersebut, selanjutnya dapat dikembangkan 

pemikiran bahwa (1) Prestasi (achievement), yaitu: kebutuhan untuk 
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memperoleh prestasi di bidang pekerjaan yang ditangani (hasil 

kerjanya lebih tinggi dari standar yang ditetapkan), seperti yang di 

inginkan karyawan yang bersangkutan, (2) Pengakuan (recognition), 

yakni kebutuhan untuk memperoleh pengakuan (pujian atau 

penghargaan/piagam) dari pimpinan atas hasil karya/hasil kerja yang 

telah dicapai. Seperti yang diinginkan karyawan yang bersangkutan, 

(3) Tanggung Jawab (responsibillity), yaitu kebutuhan untuk 

memperoleh tanggung jawab di bidang pekerjaan yang ditangani 

seperti yang diinginkan karyawan yang bersangkutan, (4) Kemajuan 

(advancement) yaitu kebutuhan untuk memperoleh peningkatan 

karier (jabatan ) sesuai dengan yang di inginkan karyawan yang 

bersangkutan (yang telah diperoleh selama ini, (5) Pekerjaan itu 

sendiri (The Work Itself) yaitu kebutuhan untuk dapat menangani 

pekerjaan secara aktif sesuai dengan minat dan bakat karyawan yang 

bersangkutan. (6) Kemungkinan berkembang (The Posibillity Of 

Growth) yakni kebutuhan untuk memperoleh peningkatan karier 

(jabatan) sesuai dengan yang diinginkan karyawan yang 

bersangkutan di masa yang akan datang. 

Di samping faktor-faktor tersebut di atas, masih ada faktor lain, 

yakni faktor kesehatan (Hygiene Faktors). Apabila faktor kesehatan 

(Hygiene Faktors) ini terpenuhi, dapat menghilangkan ketidakpuasan 

pekerja, tetapi faktor-faktor itu kurang dapat memotivasi orang untuk 

berproduktivitas tinggi. Meskipun demikian, pemenuhan faktor-



44 

 

faktor motivasi (motivator) akan memungkinkan orang untuk 

tumbuh dan berkembang secara dewasa, dan sering menyebabkan 

timbulnya peningkatan produktivitas kerja. 

Frederick Hezberg memilih hierarki kebutuhan Maslow 

menjadi kebutuhan tingkat rendah (fisiologis, rasa aman dan sosial) 

dan kebutuhan tingkat tinggi (ego dan perwujudan diri). Ia juga 

mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang 

adalah dengan memenuhi kebutuhan tingkat tingginya. Hezberg 

mengatakan bahwa memberikan seseorang kenaikan gaji atau 

kondisi kerja yang baik tidaklah dapat memotivasinya karena 

kebutuhan tingkat rendah dapat terpenuhi dengan cepat (Hezberg, 

1992:107 ). 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

motivasi kerja guru dalam penelitian ini adalah sesuatu yang dapat 

menimbulkan dorongan atau semangat guru dalam mengajar. Indikator 

yang dipakai untuk mengukur motivasi kerja guru adalah terpenuhinya 

kebutuhan guru khususnya dalam: (1) prestasi kerja (achievement), yaitu 

kebutuhan untuk memperoleh prestasi di bidang pekerjaan yang ditangani 

(hasil kerjanya lebih tinggi dari standar yang ditetapkan), seperti yang di 

inginkan guru, (2) pengakuan yang diterima (recognition), yakni 

kebutuhan untuk memperoleh pengakuan (pujian atau 

penghargaan/piagam) dari pimpinan atas hasil karya/hasil kerja yang telah 

dicapai agar sesuai yang diinginkan guru, (3) pekerjaan itu sendiri (The 
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Work Itself), yaitu kebutuhan untuk dapat menangani pekerjaan secara 

aktif sesuai dengan minat dan bakat guru, (4) tanggung jawab 

(responsibillity), yaitu kebutuhan untuk memperoleh tanggung jawab di 

bidang pekerjaan yang ditangani seperti yang diinginkan guru, dan (5) 

pengembangan potensi individu atau peluang untuk berkembang (The 

Posibillity Of Growth), yaitu kemungkinan berkembang atau kebutuhan 

untuk memperoleh peningkatan karier (jabatan) sesuai dengan yang 

diinginkan guru di masa yang akan datang. 

 

2.4 Hubungan Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

dengan Kinerja Guru 

Untuk melihat efektivitas kinerja, Larnsen dan Mitchel mengusulkan 

beberapa teori, antara lain pendekatan kontingensi (contingency approach) 

sebagai gabungan dari pendekatan lain. Intinya adalah kinerja akan 

bergantung pada perpaduan yang tepat antara individu dan pekerjaannya. 

Untuk mencapai produktivitas sekolah secara maksimum, sekolah harus 

menjamin dipilihnya orang yang tepat, dengan pekerjaan yang tepat disertai 

kondisi yang memungkinkan bagi mereka untuk bekerja optimal (Mulyasa, 

2003:140) 

Produktivitas sekolah bukan semata-mata ditunjukan untuk 

mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas unjuk 

kerja juga penting untuk diperhatikan. Produktivitas individu dapat dinilai 

dari apa yang dilakukan individu tersebut dalam kerjanya,  yakni  bagaimana 
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ia melakukan pekerjaan atau unjuk kerja. Dalam  hal ini, produktivitas dapat 

ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolak ukur masing-masing yang 

dapat dilihat dari kinerjanya. 

Kinerja merupakan  hal yang kompleks, yang keberhasilannya 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sumber-sumber permasalahan kinerja 

meliputi masalah kemampuan, artinya karyawan (dalam hal ini guru) tidak 

memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan tugasnya. 

Masalah tidak dimilikinya motivasi berpresatasi dan masalah yang berkaitan 

dengan organisasi, kepemimpinan atau lingkungan tempat guru itu bekerja 

juga menyebabkan guru tidak dapat berkinerja dengan baik. Kalau guru 

tidak memiliki kemampuan keguruan dan kemampuan keahlian yang 

memadai, niscaya mereka sulit diharapkan memiliki kinerja baik. 

Sungguhpun mereka memiliki kemampuan memadai, tetapi tidak 

terberdayakan dengan baik. Niscaya  kemampuan tidak dapat terwujud 

menjadi kinerja yang baik  pula. Kemampuan yang tidak terberdayakan 

dengan baik  hanya akan menjadi sekedar potensi belaka (Rasdi 

Ekosiswoyo, 2003:120). 

Motivasi kerja guru menjadi hal yang menentukan terhadap baik 

buruknya kinerja guru, artinya motivasi kerja guru mempengaruhi kinerja 

guru. Motivasi kerja guru, khususnya yang berasal dari diri sendiri dimulai 

dari adanya kesadaran diri dari guru itu sendiri akan keterbatasan sekaligus 

potensi yang dimilikinya. Kesadaran diri itu memungkinkan guru itu melihat 

kekuranga dan kelemahannya sekaligus kelebihannya, dan dari sinilah guru 
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akan  berupaya mengembangkan diri menjadi guru berkinerja baik, yang 

ditunjukan dengan tampilan-tampilan yang dapat diukur dan dievaluasi 

dengan parameter tertentu. 

Guru yang memiliki motivasi intrinsik tinggi cenderung berupaya 

meningkatkan kinerjanya. Guru yang demikian menempatkan keunggulan 

sebagai semangatnya dan wawasan keunggulan sebagai motivasi kerjanya. 

Keunggulan menjadi dorongan dan menjadi energi yang menggerakkan guru 

untuk berkinerja tinggi. Jadi, guru memotivasi untuk mengembangkan diri 

dalam rangka mencapai prestasi yang dimiliki keunggulan kompetitif dan 

komparatif di lingkungan sekolahnya. 

Namun demikian, bagaimanapun usaha guru didalam memberdayakan 

dirinya sendiri juga tergantug dari bagaimana gaya kepemimpinan  kepala 

sekolah didalam menjalankan tugasnya. Sebab guru adalah pengajar pada 

suatu sekolah, dengan kata lain guru merupakan bawahan dari seorang 

kepala sekolah atau manajer sekolah. Apakah kepala sekolah didalam 

menjalankan tugasnya mampu memperdayakan guru dalam meningkatkan 

kemampuan profesionalnya atau kinerja dalam mengajar, selalu mendorong 

guru agar berprestasi, mengaplikasikan prinsip-prinsip partisipatif dalam 

mengambil kepuasan, mampu melaksanakan komunikasi dua arah, 

mengakui kontribusi guru didalam mengambil dan melaksanakan keputusan, 

mendelegasikan wewenang dan memberi perhatian kepada semua guru 

secara proporsional. Dengan menerapkan prinsip-prinsiip seperti itu pada 

akhirnya guru akan merasa diorangkan, diakui keberadaan serta  peran 
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sertanya, dan dihargai peranannya didalam meningkatkan kinerja sekolah.  

Pendek kata, guru akan dapat berkinerja baik apabila pimpinan membuat 

dan menetapkan kebijakan yang memperhatikan faktor-faktor yang 

menyangkut sistem nilai yang berlaku pada diri guru. 

Uraian tersebut diatas sejalan dengan motivasi yang dikemukakan oleh 

Prihernadi (2002), bahwa motivasi seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor 

dari dalam maupun dari luar. Pendapat ini didukung oleh Winardi dengan 

pernyataan bahwa ada tiga faktor penting yang mempengaruhi : (1) 

Kebutuhan-kebutuhan pribadi, (2) Tujuan-tujuan dan persepsi-persepsi 

orang yang bersangkutan, (3) Cara dengan apa kebutuhan-kebutuhan serta 

tujuan tersebut akan direalisasikan (Prihernadi,2002:36). Sejalan dengan hal 

tersebut pula, Inyoman  Sudita (2000) menjelaskan  bahwa teori motivasi 

dibedakan menjadi dua  yaitu teori kepuasan (content theories) dan teori 

proses (process theories). Teori kepuasan berkaitan dengan faktor yang ada 

dalam diri seseorang yang memotivasinya. Sedangkan teori proses berkaitan 

dengan bagaimana motivasi itu  terjadi atau bagaimana perilaku itu 

digerakkan (I Nyoman Sudita, 200:30). 

Oleh karena itu motivasi kerja guru perlu mendapat perhatian serius 

dari kepala sekolah, sebab setiap guru dimanapun mereka mengajar 

memiliki harapan untuk mendapatkan kepuasan dalam bekerja, sedangkan 

kepuasan kerja itu sendiri akan timbul pada diri setiap guru apabila guru 

yang bersangkutan merasakan bahwa kebutuhan yang diperlukan dapat 
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terpenuhi, dan dengan terpenuhinya kebutuhan guru akan berimplementasi 

ke peningkatan kinerjanya. 

Memimpin sekolah pada hekekatnya adalah menciptakan lingkungan 

sekolah yang kreatif, memberdayakan guru dan merekayasa menjadi  tenaga 

yang berkualitas. Kepemimpinan kepala sekolah harus dapat meyakinkan 

guru yang dipimpinanya melalui pengembangan keterampilan memimpin 

yang dimilikinya, berwawasan kedepan, seimbang, selaras, dan serasi dalam 

membuat keputusan. 

Dengan demikian kinerja guru sangat ditentukan oleh berbagai faktor, 

baik faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya terdiri atas 

motivasi intrinsik yang dilakukan oleh  guru itu sendiri. Sedangkan faktor 

eksternal terdiri atas kepemimpinan kepala sekolah. Semua faktor tersebut 

baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Laeli (2004) tentang dampak 

Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru SD Negeri di kecamatan Paguyangan kabupaten Brebes menunjukkan 

adanya dampak positip yang signifikan. 

 

2.6 Kerangka Berfikir  
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Kinerja merupakan fungsi dari interaksi antara kemampuan dan 

motivasi, oleh karenanya kinerja merupakan hasil/keluaran dari sesuatu 

proses atau kemampuan aplikasi kerja dalam wujud nyata. Secara ringkas 

Robins (Terjemah, 2001) merumuskan kinerja dalam  bentuk rumus 

P=(AxM), dimana P adalah performance, A adalah achievement, dan M 

adalah motivation. Jika salah satu dari keduanya tidak memadai, maka 

kinerja akan menjadi negatif. Namun demikian dalam kenyataannya ada 

kemungkinan seorang pegawai (guru) menunjukan  kinerja yang rendah, 

sementara mereka memiliki potensi untuk mencapai kinerja yang lebih 

tinggi. Fenomena tersebut diduga dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang 

mendukung, seperti  ketersediaan saran dan prasarana, kepemimpinan, iklim, 

dan budaya kerja, serta keterbatasan waktu untuk melaksanakan tugas. 

Kinerja guru merupakan hal yang kompleks yang dipengaruhi oleh  

berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor ekternal individu yang 

bersangkutan. Faktor yang diduga kuat mempengaruhi kinerja guru adalah 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru, kesemuanya 

dapat menciptakan iklim dan budaya organisasi dalam lembaga sekolah 

yang baik. Sekolah dengan budaya organisasi yang baik akan menimbulkan 

komitmen bagi warga sekolah, baik siswa, karyawan maupun guru. 

Sehingga dengan komitmen itu akan memperdayakan mereka untuk  

meningkatkan kinerjanya seoptimal mungkin.  

Dari uraian diatas dapat dirumuskan dalam bentuk kerangka berpikir 

teoretik sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian  

 

Berdasar gambar di atas dapat dipahami kerangka berfikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Jika guru dalam menanggapi kepemimpinan kepala sekolah positif atau 

tinggi maka diduga  akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya 

kinerja guru dan sebaliknya jika guru dalam menanggapi kepemimpinan 

kepala sekolah negatif atau rendah diduga akan berimplikasi pada 

melemahnya atau rendahnya kinerja guru. 

2. Jika dalam menanggapai motivasi kerja guru positif atau tinggi maka 

diduga akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru dan 

sebaliknya jika guru dalam menanggapi motivasi kerja guru negatif atau 

rendah  maka diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau 

rendahnya kinerja guru. 

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir tersebut, dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

Kepemimpinan Kepala 
Sekolah  

Motivasi Kerja Guru  

Kinerja  Guru  
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1. Ada pengaruh secara signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

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

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

3. Ada pengaruh signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru dengan kinerja guru SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan 

ex post facto. Dalam penelitian ini tidak memperlakukan variabel penelitian, 

melainkan mengkaji fakta-fakta yang telah terjadi dan pernah dilakukan oleh 

subjek penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 1999:7). 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap  kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi 

kerja guru sebagai variabel independen (X) terhadap kinerja guru sebagai 

variabel dependen (Y) digunakan rancangan penelitian korelasional. 

 
3.2 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan pemahaman dari uraian tersebut diatas, maka  rancangan 

penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini adalah rancangan deskriptif 

korelasional dengan desain hubungan antar variabel sebagaimana tercermin 

dalam gambar diagram berikut : 
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Motivasi Kerja Guru 

(X2) 

Kepemimpinan 

 Kepala Sekolah 

Kinerja Guru 

r1y2 

R

r2y1 

 

Gambar 3.1 Model Korelasi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
                                 Motivasi Kerja Guru (X2) dengan Kinerja Guru (Y)  
         
 

Keterangan:  

R    : Besarnya korelasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y  

r1y2 : Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y yang dikontrol X2 

r2y1 : Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y yang dikontrol X1 

 

3.3  Populasi dan  Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Dalam setiap kegiatan, populasi merupakan bagian penting yang harus 

diperhatikan batasan-batasannya, baik meliputi sifat, karakteristik, kuantitas, 

maupun totalitas  nilai yang mungkin terjadi. Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2003 : 55).  

Populasi dalam penelitian ini adalah guru yang melaksanakan tugas 

mengajar pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten 

Pemalang yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  
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Tabel 3.1 
Identifikasi Guru PNS pada SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

 
No Nama Sekolah Jumlah guru 

1 SMA Negeri 1 Pemalang  42 orang  

2 SMA Negeri 2 Pemalang 36 orang 

3 SMA Negeri 3 Pemalang 30 orang 

4 SMA Negeri 1 Petarukan 27 orang 

5 SMA Negeri 1 Comal 40 orang 

6 SMA Negeri 1 Ulujami 25 orang 

7 SMA Negeri 1 Bantarbolang 16 orang 

8 SMA Negeri 1 Randudongkal 32 orang 

9 SMA Negeri 1 Moga 19 orang 

10 SMA Negeri 1 Belik 19 orang 

11 SMA Negeri 1 Bodeh 14 orang 

Jumlah 300 orang 

          Sumber : Data  Guru Dinas Kab. Pemalang Tahun 2008 

  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Penentuan sampel dalam penelitian ini mengacu pada tabel Krejcie 

(Sugiyono, 2000: 63) dengan tingkat kesalahan 5 % dan tingkat 

kepercayaan 95%, maka dari populasi 300 guru berada pada deret jumlah 

popolasi (N) 180-190 dan deret jumlah sampel (S) 169 orang. Jadi dalam 

penelitian ini menggunakan jumlah sampel sebanyak 169 orang. 

Setelah ditentukan jumlah sampelnya kemudian digunakan teknik 

Proportional Random Sampling mengingat populasi yang ada cukup 

homogen, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel anggota 
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populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono 2003:57). Senada dengan itu Sutrisno Hadi (1994 : 

223) menyatakan bahwa pemilihan dan penetapan sampel menggunakan 

teknik Random Sampling mengandung maksud bahwa sampel dipilih secara 

acak, sehingga memungkinkan setiap anggota populasi memperoleh 

kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. 

Tabel 3.2 
 Jumlah Sampel Penelitian 

 

No. Nama Sekolah 
Jumlah 

Guru 

Jumlah 

Sampel 

1 SMA Negeri 1 Pemalang  42 orang  24 orang 

2 SMA Negeri 2 Pemalang 36 orang 20 orang 

3 SMA Negeri 3 Pemalang 30 orang 17 orang 

4 SMA Negeri 1 Petarukan 27 orang 15 orang 

5 SMA Negeri 1 Comal 40 orang 23 orang 

6 SMA Negeri 1 Ulujami 25 orang 13 orang 

7 SMA Negeri 1 Bantarbolang 16 orang 9 orang 

8 SMA Negeri 1 Randudongkal 32 orang 18 orang 

9 SMA Negeri 1 Moga 19 orang 11 orang 

10 SMA Negeri 1 Belik 19 orang 11 orang 

11 SMA Negeri 1 Bodeh 14 orang 8 orang 

 JUMLAH 300 orang 169 orang 

 Sumber : Data Primer (diolah) 

3.4 Variabel Penelitian 

Berdasar pada permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini termasuk penelitian deskriptif korelasional 3 Variabel, yaitu 2 Variabel 

bebas dan 1 Variabel terikat.  
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a. Variabel Bebas ( Independent Variable ) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau disebut 

dengan penyebab. Variable ini sering disebut dengan independent variable 

dengan menggunakan simbol ( X ) 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu : 

 a. X1 = Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 b. X2 = Motifasi kerja guru  

b. Variabel Terikat ( Dependent Variable ) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut dengan 

akibat. Varabel ini sering disebut dengan dependent variable dengan 

menggunakan simbol ( Y ) yang dalam penelitian ini adalah kinerja Guru. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Untuk mempertegas batasan ruang lingkup variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini, maka variabel di atas ditegaskan dalam definisi operasional 

variabel sebagai berikut : 

a. Kinerja Guru 

Pengertian kinerja guru dalam penelitian ini adalah pencapaian hasil 

unjuk kerja / perilaku nyata seorang  guru menurut tugas-tugas profesinya 

sesuai dengan keprofesionalan yang diamanatkan kepada dirinya dalam 

konteks proses belajar mengajar sebagaimana ditunjukkan oleh 

kemampuannya dalam: (1) menyusun rencana pembelajaran; (2) 

melaksanakan pembelajaran; (3) menilai prestasi belajar; dan (4) 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik 
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b. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah cara atau 

usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, 

mengarahkan dan menggerakkan guru, staf/TU, siswa, orang tua siswa dan 

pihak-pihak lain terkait untuk bekerja sama dan berperan serta guna mencapai 

tujuan pendidikan di sekolah yang telah ditetapkan. Adapun indikator untuk 

mengukur kepemimpinan kepala sekolah tersebut ditunjukkan dengan 

kompetensi yang dimiliki kepala sekolah, khususnya: (1) memiliki 

kepribadian yang kuat, (2) memahami kondisi anak buah dengan baik, (3) 

memiliki visi dan memahami misi sekolah, (4) kemampuan mengambil 

keputusan, dan (5) kemampuan berkomunikasi. 

 

c. Motivasi Kerja Guru 

Motivasi kerja guru dalam penelitian ini diartikan sebagai sesuatu 

yang dapat menimbulkan dorongan atau semangat guru dalam mengajar. 

Indikator yang dipakai untuk mengukur motivasi kerja guru adalah 

terpenuhinya kebutuhan guru khususnya dalam: (1) prestasi kerja 

(achievement), yaitu kebutuhan untuk memperoleh prestasi di bidang 

pekerjaan yang ditangani (hasil kerjanya lebih tinggi dari standar yang 

ditetapkan), seperti yang di inginkan guru, (2) pengakuan yang diterima 

(recognition), yakni kebutuhan untuk memperoleh pengakuan (pujian atau 

penghargaan/piagam) dari pimpinan atas hasil karya/hasil kerja yang telah 

dicapai agar sesuai yang diinginkan guru, (3) pekerjaan itu sendiri (The 
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Work Itself), yaitu kebutuhan untuk dapat menangani pekerjaan secara 

aktif sesuai dengan minat dan bakat guru, (4) tanggung jawab 

(responsibillity), yaitu kebutuhan untuk memperoleh tanggung jawab di 

bidang pekerjaan yang ditangani seperti yang diinginkan guru, dan (5) 

pengembangan potensi individu atau peluang untuk berkembang (The 

Posibillity Of Growth), yaitu kemungkinan berkembang atau kebutuhan 

untuk memperoleh peningkatan karier (jabatan) sesuai dengan yang 

diinginkan guru di masa yang akan datang. 

  

3.6   Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh data sesuai dengan pokok permasalahan yang 

akan diungkap dalam penelitian diperlukan alat atau instrumen yang mencerminkan 

keseluruhan indikator yang hendak diukur serta telah teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Alat penjaringan data atau pengumpul data penelitian sering disebut 

dengan istilah Instrumen penelitian. Dalam penelitian ini instrumen digunakan untuk 

mengungkap data mengenai variabel yang diteliti yaitu: variabel kepemimpinan 

kepala sekolah; variabel motivasi kerja guru; dan variabel kinerja guru. 

Merujuk pada teknik pengumpulan data penelitian, maka alat atau 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket. 

Kuesioner merupakan proses perolehan informasi untuk tujuan penelitian. 

Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui 

(Suharsimi Arikunto 1993: 124). Alasan menggunakan kuesioner adalah dapat 
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diperoleh imformasi mengenai fakta, dan peneliti akan memperoleh data secara 

langsung dari responden (Singarimbun 1983). Data yang akan diungkap dalam 

penelitian ini ada tiga variabel. Oleh Karena itu, sesuai dengan variabel yang akan 

diteliti, maka kuesioner terdiri atas tiga bagian, bagian I tentang kepemimpinan 

kepala sekolah, bagian II tentang motivasi kerja guru, dan bagian III tentang 

kinerja guru, dengan menggunakan sistem pertanyaan tertutup dan langsung, 

artinya jawaban sudah disediakan dan responden hanya menjawab berdasarkan 

perasaan/pendapat pribadinya bukan menjawab tentang perasaan/ pendapat  

pribadi orang lain. 

Konsepsi dasar dalam penyusunan instrumen penelitian ini pada prisipnya 

selalu mengacu pada indikator variabel yang diteliti dengan didasari oleh landasan 

teori yang dibangun, kemudian indikator tersebut dijabarkan dalam kisi-kisi 

sehingga menghasilkan butir pertanyaan, demikian halnya penyusunan angket 

pada penelitian ini. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan disusun dengan 

menggunakan alternatif jawaban-jawaban positif yang bertingkat, seperti: 1) 

Sangat setuju, 2) Setuju, 3) Netral, 4) Tidak setuju dan 5) Sangat tidak setuju. 

Tabel 3.3 
Skor Kategori 

 
No Kategori Skor 
1. Sangat Setuju 5 
2. Setuju 4 
3. Netral 3 
4. Tidak Setuju 2 
5 Sangat Tidak Setuju 1 

 Sumber : Data Primer, Diolah 
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3.7  Teknik Analisis Data 

 3.7.1  Uji Persyaratan Analisis  

a.    Uji Normalitas  sebagai syarat pengujian apakah variabel–variabel 

yang di teliti datanya  berdistribusi normal atau tidak, tekniknya 

menggunakan Model Probability Plot dan Kolmogorov Smirnov. 

b.   Uji Linieritas untuk mengetahui apakah variabel–variabel bebas 

sebagai prediktor mempunyai hubungan linear  atau tidak dengan 

variabel  terikat tehniknya menggunakan analisis Product Moment.  

c.  Uji Homoginitas untuk mengetahui apakah data yang di peroleh atau 

 sampel  bersifat homogin atau tidak, tekniknya menggunakan uji 

Levene (Sudjana 1992 : 262) .  

d. Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskesdastisitas. Model yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2002). 

e Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau 

pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam 

sebuah model regresi. Dalam model regresi semestinya tidak ada 

multikolinieritas maka koefisien regresi pada variabel X tidak dapat 

ditemukan dan standart error-nya tak terhingga. Untuk mengetahui 

adanya multikolinieritas dapat dari : 
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1). Besarya VIF (Variance Inflation Factor) dibawah 10. 

2). Korelasi antar variabel independen lemah. 

              f.  Uji autokerelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW test) 

bertujuan menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode 

t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi (Ghozali 2002:61). 

 3.7.2  Analisis Uji Hipotesis 

Analisis hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan 

regresi ganda, analisis uji kekuatan hubungan dengan product moment, 

serta uji kontribusi dengan menggunakan perhitungan bantuan komputer 

program SPSS. 

1.  Analisis Regresi Sederhana 

Analisis ini untuk menguji pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dan menguji pengaruh motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru  

2. Analisis Regresi Ganda  

Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi 

kerja guru terhadap Kinerja Guru. 

3.8 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Instrumen sebagai alat pengumpul data harus dirancang secara baik 

sehingga menghasilkan data empiris sebagaimana adanya (Sudjana dan 
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Ibrahim, 1989). Alat pengumpul data dalam penelitian ini berupa kuesioner 

yang digunakan untuk memperoleh data tentang gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, motivasi kerja guru dan kinerja guru. Sebagai alat pengumpul, 

kuesioner dapat mengungkap fakta menurut pengalaman responden dan 

berssifat koperatif, responden menyisihkan waktu untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan secara tertulis sesuai dengan petunjuk yang diberikan 

oleh peneliti (Arikunto, 1998). Dalam penelitian ini , kisi-kisi instrumen yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
 Indikator Penelitian 

 
No Variabel Sub Variabel Indikator 
1 Kinerja 

Guru (Y) 
1. Menyusun 

Rencana 
Pembelajaran 

 
 
 
 
 
 
 
2. Melaksanakan 

Pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  
2. Merencanakan pengorganisasian bahan 

pengajaran  
3. Merencanakan pengelolaan  kegiatan 

belajar mengajaran  
4. Merencanakan pengelolaan kelas  
5. Merencanakan penggunaan media dan 

sumber belajar  
6. Merencanakan penggunaan teknik 

penilaian 
7. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

8. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
9. Menguasai kelas 
10. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 
11. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif 

12. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang direncanakan 

13. Menggunakan media secara efektif dan 
efisien 

14. Menggunakan media secara efektif dan 
efisien 

15. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 
media 

16. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
dalam pembelajaran 
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3. Menilai Prestasi 

belajar 
 
 
4. Melaksanakan 

tindak lanjut 
hasil penilaian 
prestasi belajar 
peserta didik 

17. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respons siswa 

18. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme 
siswa dalam belajar 

19. Menggunakan bahasa lisan dan tulis 
secara jelas, baik, dan benar 

20. Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai 

21. Melakukan refleksi atau membuat 
rangkuman dengan melibatkan siswa 

22. Memantau kemajuan belajar selama 
proses 

23. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi (tujuan) 

24. Melaksanakan tindak lanjut  dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

2 Kepemi
mpinan 
Kepala 
Sekolah 
(X1) 

1. Memiliki 
kepribadian yang 
kuat 

 
 
 
 
 
2. Memahami 

kondisi anak buah 
dengan baik 

 
 
 
 
3. Memiliki visi dan 

memahami misi 
sekolah 

 
4. Kemampuan 

mengambil 
keputusan 

 
 
 
5. Kemampuan 

berkomunikasi 

1.berperilaku jujur 
2.percaya diri 
3.bertanggung jawab 
4.berani mengambil resiko 
5.berjiwa besar 
6.dapat mengendalikan emosi 
7.sebagai panutan 
 
8.memahami kondisi guru 
9.memahami kondisi karyawan 
10.memahami kondisi siswa 
11.mempunyai program/upaya     untuk 

memperbaiki kesejahteraan guru/karyawan 
12.mendengar,menerima usul/kritik/saran dari 

guru/karyawan dan siswa 
13.memiliki visi tentang sekolah   yang 

dipimpinnya 
14.memahami misi yang diemban sekolah 
 
15.mampu mengambil keputusan bersama 

warga sekolah 
16.mampu mengambil keputusan untuk urusan 

intrn sekolah 
17. mampu mengambil keputusan untuk 

urusan extrn sekolah  
18.mampu berkomunikasi secara lisan dengan 

baik kepada guru dan tenaga kependidikan 
lainnya 

19.mampu menuangkan gagasan dalam bentuk 
tulisan 

21. mampu berkomunikasi secara lisan dengan 
baik kepada siswa dan pengurus OSIS 

22. mampu berkomunikasi secara lisan dengan 
baik kepada masyarakat dan orangtua siswa 
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3 Motivasi 
Kerja 
Guru 
(X2) 

1. Prestasi Kerja 
 
 
 
2. Pengakuan yang 

diterima 
 
 
 
 
 
3. Pekerjaan itu 

sendiri 
4. Tanggung Jawab 
 
5. Pengembangan 

potensi individu 

1. Sukses / mudah menyelesaikan pekerjaan  
2. Sukses / mudah menyelesaikan masalah 

dalam kerja  
3. Mampu mengevaluasi hasil kerja  
4. Pengakuan masyarakat /orang tua siswa 

/komite sekolah terhadap profesi guru  
5. Penghargaan pimpinan terhadap prestasi 

kerja guru  
6. Penghargaan rekan (guru/TU) sekerja atas 

prestasi kerja  
7. Penghargaan siswa terhadap kerja guru  
8. Terdorong menjadi pendidik  
9. Variasi pelaksanaan pekerjaan  
10. Tanggung jawab terhadap kerja  
11. Tanggung jawab sebagai guru  
12. Peluang pertumbuhan jabatan guru  
13. Studi pendidikan lanjut  

3.9 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.9.1   Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ketetapan atau kejituan alat pengukur serta 

ketelitian, kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya diukur. 

Menurut Sugiyono (2002:270), instrumen yang valid harus mempunyai 

validitas internal dan eksternal. Instrumen yang mempunyai validitas internal, 

bila kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah 

mencerminkan apa yang diukur. Sedangkan instrumen yang mempunyai 

validitas external bila kriteria dalam instrumen disusun berdasarkan luar atau 

fakta-fakta empiris yang telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 

validitas internal. Hal ini karena peneliti ingin mengetahui valid dan tidaknya 

instrumen atas dasar kevalidan soal setiap butir dengan mengembangkan teori-

teori yang ada. Untuk mencapai validitas ini, instrumen penelitian diuji 

cobakan dengan mengambil sampel dari guru SMA Negeri di luar sampel 

dengan memperhatikan ciri dan karakteristik yang sama dengan sampel 
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penelitian. Dengan pola ini diharapkan instrumen yang dihasilkan akan 

mewakili kondisi yang sebenarnya.  

Pada uji coba ini diambil 40 guru diluar sampel. Jumlah tersebut mengacu 

pada pendapat Singarimbun (1983), ia menyatakan “Sangat disarankan agar 

jumlah responden uji coba, minimal 30 orang. Dengan jumlah minimal 30 orang 

maka distribusi skor (nilai) akan lebih mendekati normal”, pendapat ini didukung 

pula oleh Erickson (1977) yang mengatakan sampel dianggap memiliki skor 

berdistribusi normal jika ada sampel berjumlah paling sedikit 30. 

Untuk menetapkan apakah suatu item instrumen valid atau tidak 

dengan jalan mengkorelasikan skor yang diperoleh dari setiap butir instrumen 

(item) dengan skor keseluruhan (total). Korelasi skor butir dengan skor total 

harus disignifikan. Jika semua skor butir berkolerasi secara signifikan dengan 

skor total maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur itu mempunyai validitas 

(Sugiyono 2000:271)  

Menurut Husaini Usman (2000 : 287) validitas instrumen dapat 

digolongkan dalam beberapa jenis, yakni :  

a) Validitas Logika (logical) 

b) Hubungan-kriteria (criterion-reloted) yang terdiri : validitas isi (content 

validity), validitas bentuk (contruct validity), dan validitas prediktif 

(predictive validity)  

c) Kongruen (congruend) terdiri : validitas kongruen, validitas konvergen, 

validitas diskriminan, validitas muka, dan validitas faktoral. 
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Data yang diperoleh dari hasil uji coba kemudian ditabulasikan dan 

hasilnya dianalisis dengan menggunakan bantuan SPSS versi 11. 

Untuk mengetahui validitas item instrumen, dapat dilakukan korelasi 

antara skor butir pertanyaan dengan total skor kontruk atau variabel. Untuk N 

= 40, pada tabel r Product Moment, taraf signifikansi 5% didapat angka 

sebesar 0,312 (Sugiyono 2000:288). Jadi jika r hitung (pada kolom Corrected 

Item-Total Correlation) lebih besar dari r tabel dan nilai r positif, maka butir 

atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid (Ghozali 2001:135). Uji validitas 

juga dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing 

butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali 2001:136). Sebagai pedoman 

sederhana, angka korelasi di atas 0,5 menunjukkan korelasi yang cukup kuat, 

sedang di bawah 0,5 korelasi lemah (Singgih 2003:299). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa item yang dianggap valid 

adalah item yang koefisien korelasinya lebih besar atau sama dengan ( ≥ ) 

0.312 dari nilai butir tersebut, juga angka korelasi di atas 0,5 (lihat lampiran 

3.1, 3.2, dan 3.3).  

a.  Kepemimpinan kepada sekolah 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 25 butir 

pernyataan tentang kepemimpinan kepala sekolah diperoleh skor rxy hitung 

di atas 0,312 dengan skor terendah 0,347 terdapat pada item nomor 15, dan 

skor tertinggi 0,742 pada item nomor 24. Demikian juga hasil korelasi 

antara masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor pertanyaan 

variabel kepemimpinan kepada sekolah menunjukkan hasil yang 
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signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan 

tersebut adalah valid. Dengan demikian, dari 25 item pertanyaan tersebut 

dapat digunakan sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

      b.  Motivasi kerja guru 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 24 butir 

pernyataan tentang motivasi kerja guru diperoleh skor rxy hitung di atas 

0,312 dengan skor terendah 0,337 terdapat pada item nomor 12, dan skor 

tertinggi 0,679 pada item nomor 24. Demikian juga hasil korelasi antara 

masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor pertanyaan 

variabel motivasi kerja guru menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan tersebut adalah valid. 

Dengan demikian, dari 24 item pertanyaan tersebut dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian ini. 

       c.  Kinerja guru. 

Hasil perhitungan statistik Product Moment terhadap 28 butir 

pernyataan tentang kinerja guru diperoleh skor rxy hitung di atas 0,312 

dengan skor terendah 0,357 terdapat pada item nomor 21, dan skor 

tertinggi 0,697 pada item nomor 27. Demikian juga hasil korelasi antara 

masing-masing skor butir pertanyaan terhadap total skor pertanyaan 

variabel kinerja guru menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan tersebut adalah valid. 

Dengan demikian, dari 28 item pertanyaan tersebut dapat digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian ini. 
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3.9.2 Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui reliabilitas angket 

digunakan rumus alpha karena datanya ordinal, bukan data nominal. 

Menurut Sujana (2001 : 120) reliabitas alat ukur adalah ketetapan atau 

keajegan alat tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Uji reliabilitas 

dikenakan pada instrumen dari masing-masing variabel dengan 

menggunakan rumus Alpha karena penskoran menggunakan skala Likert, 

yaitu skor yang digunakan mempunyai rentang 1 sampai 5, Pendapat ini 

didukung oleh Suharsimi Arikunto (1990 : 104) yang mengatakan bahwa 

rumus Alpha digunakan untuk mencari realibitas instrumen yang skornya 

bukan 1 atau 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian. Menurut Husaini 

Usman (2000 : 293) mengatakan bahwa tes reliabilitas untuk skala Likert 

paling sering menggunakan analisis item, yaitu untuk masing-masing skor 

item tertentu dikorelasikan dengan skor totalnya. Untuk r yang kurang dari 

0,80 dinyatakan gugur (tidak reliabel). Sedangkan menurut Ghozali 

(2001:133) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1) Repeated Measure atau pengukuran ulang, Disini seorang akan disodori 

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat 

apakah ia tetap komitmen dengan jawabannya, dan 2) One Shot atau 

pengukuran sekali saja, disini pengukuran hanya sekali dan hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaanlain atau korelasi antar jawaban pertanyaan. 

SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60.   
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Dari uraian di atas, uji reliabilitas dalam penelitian ini 

menggunakan cara One Shot atau pengukuran sekali saja dengan Cronbach 

Alpha > 0,60 maka kontruk atau variabel dinyatakan reliabel. 

Tabel 3.5 
Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas 

 

Variabel Cronbach 
Alpha 

>/< Alpha 
Kritis Ket. 

Kepemimpinan kepala sekolah (X1) 0,899 > 0,60 Reliabel 
Motivasi kerja guru (X2) 0,871 > 0,60 Reliabel 
Kinerja guru (Y) 0,921 > 0,60 Reliabel 

    Sumber : Data primer yang diolah, 2008 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a.  Kepemimpinan kepada sekolah 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 25 butir pernyataan 

tentang kepemimpinan kepala sekolah diperoleh sekore rxy hitung sebesar 

0,899 (lihat lampiran 3.1). Karena rxy hitung 0,899 > 0,60, maka 

intstrumen variabel kepemimpinan kepala sekolah dinyatakan reliabel 

untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data. 

       b.  Motivasi kerja guru 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 24 butir pernyataan 

motivasi kerja guru diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,871 (lihat 

lampiran 3.2). Karena rxy hitung 0,871 > 0,60, maka intstrumen variabel 

motivasi kerja guru dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 
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       c.  Kinerja guru. 

Hasil perhitungan statistik Alpha terhadap 28 butir pernyataan 

tentang kinerja guru diperoleh sekore rxy hitung sebesar 0,921 (lihat 

lampiran 3.3). Karena rxy hitung 0,921 > 0,60, maka intstrumen variabel 

kinerja guru dinyatakan reliabel untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data. 

 

3.10   Uji Persyaratan Analisis Regresi  

3.10.1.  Uji Normalitas 

Uji normalitas sampel dilakukan pada variabel kepemimpinan 

kepala sekolah, peran komite sekolah dan kinerja guru dengan 

menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov 

dinyatakan bahwa bila nilai signifikansi atau nilai probabilitas p > 0,05 

maka dikatakan sampel berdistribusi normal, dan sebaliknya apabila nilai 

signifikansi atau nilai probabilitas p < 0,05 maka dikatakan sampel 

berdistribusi tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas sampel dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

  
 Tabel 3.6 

Hasil Skor Probabilitas 
Tests of Normality

.059 169 .200* .966 169 .000

.057 169 .200* .975 169 .004

.068 169 .057 .964 169 .000

KODE
1
2
3

KEPEMIMP
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
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Berdasarkan hasil uji normalitas seperti ditunjukkan tabel 4.4 di 

atas, karena nilai probabilitas p dari ke tiga variabel, pada uji 

Kolmogorov–Smirnov (0,200, 0,200, dan 0,057) lebih besar dari 0,05, 

maka dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh dari sampel 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru dan kinerja guru 

berasal dari sampel berdistribusi normal. 

Disamping uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov–

Smirnov, pada uji normalitas dalam penelitian ini juga mengunakan uji 

Grafik Histogram dan normal P-Plot, sebagaimana gambar di bawah ini. 

Gambar 3,2 
Histogram Hasil Uji Normalitas 

Regression Standardized Residual

4.50
4.00

3.50
3.00

2.50
2.00

1.50
1.00

.500.00
-.50

-1.00
-1.50

-2.00
-2.50

-3.00
-3.50

-4.00
-4.50

-5.00

Histogram

Dependent Variable: KINERJA

Fr
eq

ue
nc

y

100

80

60

40

20

0

Std. Dev = .99  
Mean = 0.00

N = 169.00

 

Pada gambar grafik Histogram tersebut di atas menunjukkan 

bahwa data yang telah dibuat frekuensinya terlihat mempunyai kemiripan 

bentuk dengan kurva normal (berbentuk seperti lonceng). Hal ini 

membuktikan bahwa distribusi tersebut sudah dapat dikatakan normal 

(Singgih Santoso 2003:141).   
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Gambar 3.3 
Normal P-Plot 

Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: KINERJA
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Berdasarkan gambar 3.3 tersebut di atas, didapatkan hasil bahwa 

semua data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan. 

Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar 

disekitar garis diagonal pada “Normal P-Plot of Regresion Standardized 

Residual” sesuai gambar di atas. 

 

3.10.2 Uji Homogenitas Varian 

Untuk uji homogenitas varian menggunakan analisis Levene test 

Based on Mean. Bila nilai signifikansinya atau nilai probabilitas p > 0,05 

maka dapat dikatakan bahwa data berasal dari populasi-populasi yang 

mempunyai varian sama, atau begitu pula sebaliknya.  

Tabel 3.7 
Hasil Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variance

.041 2 504 .959

.044 2 504 .957

.044 2 499.925 .957

.044 2 504 .957

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

KEPEMIMP

Levene
Statistic df1 df2 Sig.
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Dari test homogeneity of variance tampak hasil analisis 

homogenitas varian yang diperoleh  skor probabilitas sebesar p = 0,959, 

karena 0,959 > 0,05, maka dapat dikatakan  bahwa data kelompok sampel 

berasal dari populasi-populasi yang memiliki varian homogen. 

Selain menggunakan analisis Levene test Based on Mean, pada uji 

ini juga mengunakan uji Heteroskesdasitas dengan Skaterplot. 

Gambar 3.4 
Hasil Uji Heteroskesdasitas dengan Skaterplot 

Scatterplot
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Dari hasil pengujian heteroskedastisitas yang dapat dilihat pada 

tampilan grafik Scatterplot, menunjukkan bahwa persebaran antara nilai 

prediksi variabel terikat dengan residulnya tidak membentuk suatu pola 

yang pasti, atau terjadi persebaran yang tidak menggerombol membentuk 

suatu pola yang teratur. Titik-titik tersebar secara acak di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan kata lain dalam model regresi 

dalam penelitian ini tidak terjadi suatu gejala heteroskesdasitas. Hal 

tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini 

layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. 
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3.10.3 Uji Linieritas     

Uji linieritas dimaksudkan mencari linier tidaknya antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Cara yang dilakukan adalah mencari hubungan 

setiap variabel bebas dengan variabel terikat pada taraf signifikansi lineritas 

regresi variabel bebas (X) secara sendiri atas variabel terikat (Y). Hubungan 

linier antar variabel dapat dilihat pada persamaan regresi yang dihasilkan. Uji 

keterkaitan variabel bebas dengan variabel terikat dapat melalui nilai r, 

probabilitas, maupun uji t. Jika nilai r lebih besar dari 0,5 maka dikatakan 

antara dua variabel mempunyai hubungan yang kuat, sebaliknya jika lebih 

kecil maka hubungan antara kedua variabel dinyatakan lemah (Santoso 

2002:291), atau dengan hipotesis sebagai berikut: Ho = Koefisien regresi tidak 

signifikan, dan Ha = Koefisien regresi signifikan. Pengambilan keputusan 

dilakukan dengan ketentuan jika probabilitas lebih besar dari 0,05 atau 

ρ >0,05 maka Ho diterima, dan Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau 

ρ <0,05 maka Ho ditolak (Santoso 2002:320). 

Hasil uji liniaritas dapat dilihat pada lampiran 4.6 dan 4.7 yang 

terangkum sebagaimana tabel di bawah ini. 

  Tabel 3.8 

Rangkuman Uji Linieritas 

No Model Koefisien 
regresi 

R thitung Signifikan ρ  

1 (Constant) 20,057  5,645 0,000 
Kepemimpinan 
kepala sekolah 

0,929 0,881 24,019 0,000 

2 (Constant) 29,335  9,118 0,000 
Motivasi 

kerja 
0,908 0,878 23,680 0,000 

     Sumber: Output SPSS, Diolah 
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Dari tabel diatas menunjukan masing-masing hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru dengan kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang adalah 0,881 dan 0,878 atau 

melebihi 0,5 Hal ini menunjukkan bahwa hubungan masing-masing antar 

variabel bebas dengan variabel terikat cukup kuat. Pada nilai ρ  

(probabilitas) tampak bahwa kedua variabel bebas yang diujikan 

mempunyai nilai probabilitas 0,000 terhadap variabel terikat dan nilai 

tersebut jauh dibawah 0,05, ini berarti koefisien regresi signifikan. 

Dari hasil penelitian hubungan antar variabel bebas dengan 

variabel terikat mengikuti hubungan regresi yang bersifat linier dan setiap 

koefisien regresi tersebut memiliki signifikan yang nyata, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut masing-masing bersifat 

linier terhadap variabel terikat. Jadi hubungan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru dengan kinerja guru SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang tidak menyimpang dari persamaan linier.           

 
3.10.4  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

ortogonal. Vriabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi 

antar sesama variabel bebas sama dengan nol (Ghozali 2001:57). 
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Uji multikolonieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan 

lawannya (2) vriance inflantion factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel bebas manakah  yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya . 

Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya 

koloniaritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0.10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Setiap peneliti harus 

menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat dia tolelir. Sebagai missal 

nilai tolerance 0.10 sama dengan tingkat multikoloniaritas 0,95. Walaupun 

multikoloniaritas dapat dideteksi dengan nilai tolerance dan VIF, tetapi kita 

tetap tidak mengetahui variabel-variabel bebas mana sajakah yang saling 

berkorelasai (Ghozali 2002: 57). 

Tabel 3.9 

Hasil Uji Multikolinieritas 
Coefficientsa

16.686 2.935 5.684 .000
.518 .055 .491 9.388 .000 .330 3.032
.492 .054 .476 9.089 .000 .330 3.032

(Constant)
KEPEMIMP
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleran masing-masing 

variabel bebas adalah 0,330. Nilai tersebut jauh lebih besar dari 10% atau 

0,10 dan nilai VIF masing-masing adalah 3,032 lebih kecil dari 10. 

Berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas antar ke dua variabel bebas tersebut di atas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

4.1.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut  

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah  (X1) terhadap kinerja guru (Y) 

Ha : Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) terhadap kinerja guru (Y). 

 
Tabel 4.1 

Uji t Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja guru 
Coefficientsa

20.057 3.553 5.645 .000
.929 .039 .881 24.019 .000

(Constant)
KEPEMIMP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana  diperoleh 

persamaan garis regresinya adalah: Y = 20,057 + 0,929 X.1. Berdasarkan 

nilai t hitung = 24,019 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Oleh karena itu, 

hipotesis nihil yang berbunyi Ho :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap kinerja guru  (Y), ditolak. Dan 
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hipotesis yang berbunyi Ha :Ada pengaruh yang positif dan signifikan 

antara kepemimpinan kepala sekolah (X1) terhadap kinerja guru (Y), 

diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala  sekolah  terhadap kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang.  

Hasil pengujian signifikansi diperoleh skor probabilitas (sig) sebesar 

0,000. Besaran skor probabilitas ternyata menyebabkan regresi yang 

signifikan atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja 

guru yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh antara kepemimpinan 

kepala sekolah  (X1) terhadap kinerja guru (Y) sangat signifikan.  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Koefisien Determinasi  

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 
 

Model Summaryb

.881a .776 .774 7.327
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi 

linier sederhana diperoleh skor R Square sebesar 0,776, yang berarti bahwa 

77,6% variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel kepemimpinan kepala 

sekolah, sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar 

penelitian ini.  

Dari 169 guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sampai 

batas akhir pengumpulan data dapat terkumpul 100%, keseluruhan skor per 
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item jawaban responden terhadap variabel penelitian yang telah 

direkap/dijumlahkan (sebagai data) kemudian dianalisis dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 11. Hasil analisis SPSS pada lampiran 4.1 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan kepala sekolah yang terdiri 

dari 25 item pertanyaan dan dijawab oleh 169 responden memiliki skor rata-

rata (Mean) 104,31 nilai tengah (median) 105, standar deviasi 15,411, skor 

minimum 66, dan skor maksimum 131. Adapun jawaban responden atas 

item-item pertanyaan variabel kepemimpinan kepala sekolah terangkum 

sebagaimana tabel di bawah ini.  

 
Tabel 4.3 

Persentase Krtiteria Item Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 

No Sub 
Variable 

Indikator Persentase Kriteria 
SS S N TS STS 

1 Memiliki  
pribadian 
ng kuat 

1. Kepala Sekolah anda 
berperilaku jujur 

13,0 52,1 32,5 32,5 2,4 

2. Dalam menjalankan tugas, 
Kepala Sekolah anda memiliki 
kepercaya diri yang kuat 

10,1 46,2 34,3 9,5 0 

3. Kepala Sekolah anda memiliki 
tanggung jawab terhadap tugas 
yang diembannya 

15,4 40,8 34,9 8,3 0,6 

4. Dalam menjalankan tugas 
Kepala Sekolah anda berani 
mengambil resiko 

17,8 39,1 31,4 11,2 0,6 

5. Kepala Sekolah anda 
merupakan seorang yang 
berjiwa besar  

25,4 31,4 34,3 8,9 0 

6. Kepala Sekolah anda dapat 
mengendalikan emosinya 
dengan baik  

27,8 25,4 31,4 13,6 1,8 

7. Kepala Sekolah anda dapat 
dijadikan panutan oleh warga 
sekolah 

12,4 38,5 34,9 11,2 3,0 

2 Memahami 
ndisi anak 
ah dengan 
ik 

8. Kepala Sekolah anda 
memahami kondisi kesehatan 
guru yang dipimpinnya 

27,2 30,2 31,4 10,1 1,2 

9. Kepala Sekolah anda 
memahami kondisi kesehatan 

31,4 31,4 26,0 10,7 0,6 
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karyawan yang dipimpinnya 
10. Kepala Sekolah anda 

memahami kondisi siawa 
14,8 37,3 39,1 10,7 0,6 

11. Kepala Sekolah anda 
mempunyai program untuk 
mensejahterakan guru 

12. Kepala Sekolah anda 
mempunyai program untuk 
mensejahterakan karyawan 

24,3 32,0 32,0 8,9 3,0 

22,5 31,4 34,3 8,3 3,6 

13. Kepala Sekolah anda 
mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari guru 

22,5 28,4 41,4 7,1 0,6 

14. Kepala Sekolah anda 
mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari karyawan 

20,1 40,8 26,1 13,0 0 

15. Kepala Sekolah anda 
mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari siswa 

17,8 34,9 33,1 14,2 0 

3. Memiliki visi 
n memahami 
isi sekolah 

16. Kepala Sekolah anda memiliki 
visi yang jelas 

17,8 30,2 37,9 13,6 0,6 

17. Kepala Sekolah anda 
memahami misi sekolah 

17,2 37,3 30,2 13,6 1,8 

4. Kemampuan 
engambil 
putusan 

18. Kepala sekolah mampu 
mengambil keputusan bersama 
warga sekolah  

19,5 42,0 34,3 3,6 0,6 

19. Kepala sekolah.mampu 
mengambil keputusan untuk 
urusan intern sekolah  

11,8 39,1 31,4 14,2 3,6 

20. Kepala sekolah mampu 
mengambil keputusan untuk 
urusan extern sekolah  

17,2 31,4 38,5 11,8 1,2 

5. Kemampuan
rkomunikasi 

21. Kepala Sekolah mampu 
menuangkan gagasan dalam 
bentuk tulisan 

17,2 33,7 33,7 14,8 0,6 

22. Kepala Sekolah mampu 
berkomunikasi secara lisan 
dengan guru  

11,2 46,2 38,5 4,1 0,6 

23. Kepala Sekolah mampu 
berkomunikasi secara lisan 
dengan karyawan  

25,4 26,6 37,9 10,1 0 

24. Kepala Sekolah mampu 
berkomunikasi secara lisan 
dengan siswa  

24,3 36,1 32,5 7,1 0 

25. Kepala Sekolah mampu 
berkomunikasi secara lisan 
dengan masyarakat/orang tua 
siswa  

15,0 39,1 34,9 10,1 0 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan persentase item per sub variabel  

tanggapan responden atas variabel kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

berikut: 

a. Memiliki kepribadian yang kuat 

Kepribadian yang kuat dalam kepemimpinan kepala sekolah SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang ditunjukkan oleh tampilan kepala sekolah 

yang berperilaku jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani 

mengambil resiko, berjiwa besar, dapat mengendalikan emosi, dan 

sebagai panutan diuraikan berikut ini: 

1. Sebagian besar (52,1%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang berperilaku jujur. Hal ini mengambarkan 

sebagian besar kepala sekolah perilakunya dapat dipercaya. 

2. Sebagian besar (46,2%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang memiliki kepercayaan diri dalam 

melaksanakan kepemimpinannya. Hal ini mengambarkan sebagian 

besar kepala sekolah telah percaya diri dalam menjalankan 

kepemimpinannya.  

3. Sebagian besar (40,8%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya. Hal ini mengambarkan sebagian besar kepala sekolah 

memiliki tanggungjawab atas tugas atau amanat yang diembannya. 

4. Sebagian besar (39,1%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan kepemimpinannya 
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berani mengambil resiko. Hal ini mengambarkan sebagian besar 

kepala sekolah berani berkorban, yang salah satunya ditunjukkan 

keberaniannya dalam mengambil resiko, baik resiko yang berkaitan 

dengan materi maupun yang berkaitan dengan immateri. 

5. Sebagian besar (34,3%) guru berpendapat netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang adalah seorang yang berjiwa 

besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar kepala 

sekolah diragukan telah berjiwa besar. 

6. Sebagian besar (31,4%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang dapat mengendalikan emosinya. Hal ini 

mengambarkan sebagian besar kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugasnya memiliki kesetabilan emosi. 

7. Sebagian besar (38,5%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang dapat dijadikan panutan. Hal ini 

mengambarkan sebagian besar kepala sekolah beralahlaqul karimah 

atau berperilaku mulia sesuai norma dan etika yang berlaku sehingga 

dapat dicontoh atau dijadikan panutan oleh bawahannya, khususnya 

guru. 

 

b. Memahami kondisi anak buah dengan baik 

Kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dalam memahami kondisi anak buah yang meliputi kondisi 

guru/karyawan dan siswa, mempunyai program/upaya untuk 
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memperbaiki kesejahteraan guru dan karyawan, serta mau mendengar, 

menerima usul/kritik/saran dari guru/karyawan dan siswa sebagaimana 

dapat diuraikan berikut ini: 

1. Sebagian besar (31,4%) guru berpendapat netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang memahami kondisi guru. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah 

diragukan telah memahami kondisi guru, baik yang berkaitan dengan 

pribadinya, kesehatannya, keluarganya, maupun perekonomiannya.  

2. Sebagian besar (31,4%) guru setuju dan netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang memahami kondisi karyawan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar kepala 

sekolah diragukan telah memahami kondisi karyawannya, baik yang 

berkaitan dengan pribadinya, kesehatannya, keluarganya, maupun 

perekonomiannya. 

3. Sebagian besar (39,1%) guru berpendapat netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang memahami kondisi siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar kepala 

sekolah diragukan telah memahami kondisi siswa, baik yang berkaitan 

dengan pribadinya, kesehatannya, minat dan semangat belajarnya, 

maupun kondisi perekonomian orang tuanya. 

4. Sebagian besar (32%) guru setuju dan netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mempunyai program/upaya 

untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Dengan demikian dapat 
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dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah telah memiliki 

program atau setidaknya telah berupaya untuk memperbaiki 

kesejahteraan guru, namun disisi lain sebagian besar guru juga 

meragukan kalau kepala sekolah mempunyai program/upaya untuk 

memperbaiki kesejahteraan guru. 

5. Sebagian besar (34,3%) guru berpendapat netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mempunyai program/upaya 

untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah diragukan telah 

mempunyai program/upaya untuk memperbaiki kesejahteraan 

karyawan. 

6. Sebagian besar (41,4%) guru berpandangan netral kalau kepala 

sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mau mendengar 

,menerima usul/kritik/saran dari guru. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah diragukan dalam 

mendengar usul, kritik, dan saran dari guru, serta meragukan mau 

menerima usul, kritik, dan saran dari guru. 

 7. Sebagian besar (40,8%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang mau mendengar ,menerima usul/kritik/saran 

dari karyawan. Hal ini menggambarkan sebagian besar kepala sekolah 

mau mendengar usul, kritik, dan saran dari karyawan, serta mau 

menerima usul, kritik, dan saran dari karyawan. 
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8. Sebagian besar (34,9%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang mau mendengar, menerima usul/kritik/saran 

dari siswa. Hal ini menggambarkan sebagian besar kepala sekolah 

mau mendengar usul, kritik, dan saran dari siswa, serta mau menerima 

usul, kritik, dan saran dari siswa. 

 

     c. Memiliki visi dan memahami misi sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang memiliki misi dan memahami misi sekolah sebagaimana 

diuraikan berikut ini: 

1. Sebagian besar (37,9%) guru netral kepala sekolah SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang memiliki visi yang jelas. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah diragukan memiliki 

visi yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan sebagian besar kepala sekolah 

kurang mensosialisasikan visi ke bawah, atau sebagian besar kepala 

sekolah diragukan dalam menjelaskan visi sekolah yang mereka 

miliki.  

2. Sebagian besar (37,3%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang memahami misi sekolah. Hal ini 

menggambarkan sebagian besar kepala sekolah telah memahami 

tujuan atau sasaran yang dicita-citakan sekolah yang terkaver dalam 

misi sekolah. 
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d. Kemampuan mengambil keputusan 

Kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dalam kemampuannya mengambil keputusan yang ditunjukkan 

melalui kemampuan dalam mengambil keputusan bersama warga sekolah baik 

untuk urusan intrn maupun ekstern sekolah sebagaimana diuraikan berikut ini: 

1. Sebagian besar (42%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang mampu mengambil keputusan bersama warga sekolah. 

Hal ini menggambarkan sebagian besar kepala sekolah telah dapat 

bekerja sama dengan bawahan atau dengan warga sekolah sehingga 

tersusun dan ditetapkannya keputusan sekolah. 

2. Sebagian besar (39,1%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang mampu mengambil keputusan untuk keperluan 

intern sekolah. Hal ini menggambarkan sebagian besar kepala sekolah 

telah melakukan pengambilan keputusan untuk keperluan atau 

kepentingan di dalam sekolah.  

3. Sebagian besar (38,5%) guru berpandangan netral kalau kepala 

sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mampu mengambil 

keputusan untuk keperluan ekstern sekolah. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar kepala sekolah diragukan telah 

melakukan pengambilan keputusan untuk keperluan atau kepentingan 

di luar sekolah.  

 

e. Kemampuan berkomunikasi 
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Kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulisan baik dengan 

guru, karyawan, maupun siswa/ pengurus OSIS sebagaimana diuraikan 

berikut ini: 

1. Sebagian besar (33,7%) guru setuju dan netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mampu berkomunikasi secara 

lisan dengan baik kepada guru. Hal ini menggambarkan sebagian 

besar kepala sekolah telah mampu berkomunikasi secara lisan dengan 

baik, yang berarti terjalin hubungan antar kepala sekolah dan guru. 

Namun disisi lain sebagian besar masih meragukan hubungan melalui 

dialog ataupun penyampaian informasi antara kepala sekolah dengan 

guru.  

2. Sebagian besar (46,2%) setuju kalau kepala sekolah mampu 

berkomunikasi secara lisan dengan baik kepada tenaga kependidikan 

lainnya. Hal ini menggambarkan sebagian besar kepala sekolah telah 

melakukan hubungan kerja melalui dialog ataupun penyampaian 

informasi kepada tenaga kependidikan, seperti komunikasi dengan 

TU, petugas perpustakaan, pesuruh sekolah, dan petugas lainnya yang 

ada di sekolah. 

3. Sebagian besar (37,9%) guru berpendapat netral kalau kepala sekolah 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang mampu menuangkan gagasan 

dalam bentuk tulisan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar kepala sekolah diragukan dalam menuangkan gagasan 
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melalui tulisan. Keraguan ini dapat terjadi karena mungkin sudah ada 

gagasan namun kurang semangatnya kepala sekolah untuk menulis, 

atau ada semangat menulis tapi kurang memiliki gagasan untuk 

kepentingan sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan 

tenaga kependidikan.  

4. Sebagian besar (36,1%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang mampu berkomunikasi secara lisan dengan 

baik kepada siswa dan pengurus OSIS. Hal ini menggambarkan 

sebagian besar kepala sekolah telah melakukan pendekatan kerja 

sebagai mana layaknya antara orang tua dengan anak melalui dialog 

ataupun penyampaian informasi kepada siswa dan pengurus OSIS.  

5. Sebagian besar (39,1%) guru setuju kalau kepala sekolah SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang mampu berkomunikasi secara lisan dengan 

baik kepada masyarakat dan orangtua siswa. Hal ini menggambarkan 

sebagian besar kepala sekolah telah mampu melakukan hubungan 

kerja dengan orang tua siswa atau dengan masyarakat melalui dialog 

ataupun penyampaian informasi yang berkaitan dengan penyampaian 

program-program sekolah. 

 

4.1.2   Pengaruh Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut  
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Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru (X2) 

terhadap kinerja guru (Y). 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru (X2) terhadap 

kinerja guru  (Y). 

Tabel 4.4 
Uji t X2 terhadap Y 

Coefficientsa

29.335 3.217 9.118 .000
.908 .038 .878 23.680 .000

(Constant)
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
Hasil penghitungan analisis regresi linier sederhana  diperoleh 

persamaan garis regresinya adalah: Y = 29,335 + 0,908 X.2. Berdasarkan 

nilai t hitung = 15,613 dengan signifikansi t sebesar 0,000. Oleh karena itu, 

hipotesis nihil yang berbunyi Ho :Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja guru (X2) terhadap kinerja guru  (Y), ditolak. Dan hipotesis 

yang berbunyi Ha :Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

kerja guru (X2) terhadap kinerja guru (Y), diterima. Hal ini membuktikan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

Hasil pengujian signifikansi diperoleh skor probabilitas (sig) sebesar 

0,000. Besaran skor probabilitas ternyata menyebabkan koefisien regresi 

yang signifikan atau model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

kinerja guru yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh antara 



91 

 

kepemimpinan kepala sekolah  (X1) terhadap kinerja guru (Y) sangat 

signifikan.  

. 
 
 
 
 
                                                Tabel 4.5 

Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 
Model Summaryb

.878a .771 .769 7.408
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 
Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi 

linier sederhana diperoleh skor R square sebesar 0,771, yang berarti bahwa 

77,1% variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja guru, 

sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.  

Dari 169 guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sampai 

batas akhir pengumpulan data dapat terkumpul 100%, keseluruhan skor 

per item jawaban responden terhadap variabel penelitian yang telah 

direkap/dijumlahkan (sebagai data) kemudian dianalisis dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 11. Hasil analisis SPSS sebagaimana pada 

lampiran 4.2 menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja guru yang terdiri 

dari 24 item pertanyaan dan dijawab oleh 169 responden memiliki skor 

rata-rata (Mean) 82,54 nilai tengah (median) 83, standar deviasi 14,939, 

skor minimum 43, dan skor maksimum 109. Adapun jawaban responden 
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atas item-item pertanyaan variabel motivasi kerja guru terangkum 

sebagaimana tabel di bawah ini. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 4.6 
Persentase Kriteria Item Variabel Motivasi Kerja Guru 

No Sub 
Variab

le  

Indikator Persentasi Kriteria 
SS S N TS STS 

1. Prestasi 
Kerja 
 

1. Saya merasa sukses 
dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

14,8 43,8 32,0 8,9 0,6 

2. Pekerjaan yang saya 
hadapi dapat 
terselesaikan dengan 
mudah 

39,6 29,0 29,0 13,0 0,6 

3. Saya merasa sukses 
dalam menyelesaikan 
masalah dalam kerja 

19,5 30,2 34,9 15,4 0 

4. Masalah dalam 
pekerjaan dapat diatasi 
dengan mudah  

14,8 43,2 30,8 10,1 1,2 

5. Saya mampu 
mengevaluasi hasil kerja 
sendiri 

18,9 43,2 23,7 13,6 0,6 

2. Pengak
uan 
yang 
diterim
a 
 

6. Profesi saya sebagai 
guru diakui masyarakat 

16,6 40,2 29,0 13,6 0,6 

7. Profesi saya sebagai 
guru diakui orang tua 
siswa 

13,6 35,5 34,3 14,8 1,8 

8. Profesi saya sebagai 
guru diakui komite 
sekolah 

17,2 33,7 29,0 18,9 1,2 

9. Apabila saya berprestasi 
dalam menjalankan 
tugasnya sebagai guru 
saya mendapat 
penhargaan dari 
pimpinan 

14,2 36,7 34,3 13,6 1,2 
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10. Saya mendapat 
penghargaan dari rekan-
rekan guru atas prestasi 
kerja yang saya peroleh 

15,4 34,9 28,4 18,3 3,0 

11. Saya mendapat 
penghargaan dari rekan-
rekan TU atas prestasi 
kerja yang saya peroleh 

17,2 27,2 33,7 20,2 1,8 

12. Saya mendapat 
penghargaan dari siswa 
atas prestasi kerja yang 
saya peroleh 

15,4 30,2 36,7 16,6 1,2 

3. Pekerja
an itu 
sendiri 

13. Saya senang menjadi 
pendidik karena dapat 
berbakti dan beramal 
kebajikan  

13,0 33,7 34,9 17,2 1,2 

14. Saya senang menjadi 
guru karena guru 
merupakan tugas mulia 
dan panggilan nurani 

12,4 30,0 42,0 13,0 2,4 

15. Variasi pelaksanaan 
pekerjaan sering saya 
lakukan untuk 
menghindari kejenuhan 
dalam bekerja 

9,5 27,8 40,8 21,3 0,6 

16. Variasi pelaksanaan 
pekerjaan saya lakukan 
dengan penuh kesadaran 
diri 

10,7 29,0 39,1 20,1 1,2 

4. Tanggu
ng 
Jawab 

17. Saya ikut 
bertanggungjawab 
terhadap permasalahan 
akademik yang dihadapi 
sekolah 

10,7 31,4 33,1 22,5 2,4 

18. Saya ikut 
bertanggungjawab 
terhadap peningkatan 
mutu sekolah 

10,1 30,8 45,0 13,6 0,1 

19. Sebagai guru saya 
bertanggungjawab penuh 
terhadap tugas mengajar 
yang dibebankan kepada 
saya 

16,0 22,5 45,0 13,6 3,0 

20. Sebagai guru saya 
bertanggungjawab penuh 
terhadap admistrasi 

11,8 30,2 39,1 17,8 1,2 
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pembelajaran yang 
dibebankan kepada saya 

5. Pengem
bangan 
potensi 
individ
u 

21. Peluang pertumbuhan 
jabatan guru sangat 
terbuka untuk semua 
guru di sekolah ini 

13,6 27,8 33,7 23,7 1,2 

22. Saya merasakan 
kemudahan adanya 
peluang dalam 
pertumbuhan jabatan 
guru. 

16,0 33,7 32,5 17,2 0,6 

23. Peluang studi lanjut 
sangat terbuka bagi guru 
yang memerlukannya 

17,2 32,0 33,7 16,0 1,2 

24. Guru yang ingin 
mengikuti studi lanjut 
mendapat perhatian atau 
kemudahan 

12,4 37,9 33,1 16,0 0,6 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan persentase item per sub variabel  

tanggapan responden atas variabel motivasi kerja guru sebagai berikut: 

 

a. Prestasi kerja 

Prestasi kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

ditunjukkan dengan kesuksesan/kemudahan dalam menyelesaikan 

pekerjaan, dalam menyelesaikan masalah, dan mampu mengevaluasi 

hasil kerja sebagaimana pada uraian berikut: 

1. Sebagian besar (43,8%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya sukses dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru setuju kalau dirinya sukses (lancar tanpa 

hambatan yang berarti) dalam menyelesaikan tugas utamanya sebagai 

seorang pendidik. 
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2. Sebagian besar (39,6%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

sangat setuju kalau dirinya berhasil dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Hal ini menggambarkan bahwa guru setuju kalau dirinya berhasil 

dalam menyelesaikan tugas utamanya sebagai seorang pendidik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar lancar tanpa hambatan yang berarti dan sesuai dengan waktu 

yang direncanakan. 

3. Sebagian besar (34,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpendapat netral kalau dirinya sukses dalam menyelesaikan 

permasalahan kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

sebagian besar guru meragukan bahwa dirinya dapat menyelesaikan 

permasalahan kerja yang dihadapinya. 

4. Sebagian besar (43,2%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya mampu mengevaluasi hasil kerja dirinya. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru setuju kalau dirinya mampu 

mengevaluasi hasil kerja dirinya. Dengan demikian guru mengetahui 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya.  

 

b. Pengakuan yang diterima 

Pengakuan yang diterima guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang ditunjukkan dengan adanya pengakuan masyarakat /orang tua 

siswa /komite sekolah terhadap profesi guru, penghargaan pimpinan 

terhadap prestasi kerja guru, penghargaan rekan (guru/TU) sekerja atas 
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prestasi kerja, penghargaan pimpinan terhadap prestasi kerja guru, 

penghargaan rekan (guru/TU) sekerja atas prestasi kerja, dan 

penghargaan siswa terhadap kerja guru sebagaimana pada uraian berikut: 

1. Sebagian besar (40,2%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau profesi keguruannya diakui oleh masyarakat. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru setuju kalau status keprofesionalannya 

dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan dari masyarakat. 

2. Sebagian besar (35,5%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau profesi keguruannya diakui oleh orang tua siswa. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru setuju kalau status keprofesionalannya 

dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan dari orang tua siswa. 

3. Sebagian besar (33,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau profesi keguruannya diakui oleh komite sekolah. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru setuju kalau status keprofesionalannya 

dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan dari komite sekolah. 

4. Sebagian besar (36,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya telah mendapat penghargaan dari pimpinan atas 

prestasi kerja yang dilakukan. Hal ini menggambarkan bahwa guru 

setuju kalau prestasi dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan 

dari kepala sekolah selaku pimpinannya. 

5. Sebagian besar (34,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya telah mendapat penghargaan dari rekan guru atas 

prestasi kerja yang diperolehnya. Hal ini menggambarkan bahwa guru 
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setuju kalau prestasi dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan 

dari rekan guru atau rekan sejawat.  

6. Sebagian besar (33,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya telah mendapat penghargaan dari 

TU atas prestasi kerja yang diperolehnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar guru meragukan bahwa prestasi 

dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan dari tenaga 

kependidikan/TU. 

7. Sebagian besar (36,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya telah mendapat penghargaan dari 

siswa atas prestasi kerja yang diperolehnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar guru meragukan bahwa prestasi 

dirinya sebagai guru telah mendapat pengakuan dari siswa. 

 

c. Sub variabel pekerjaan itu sendiri 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang ragu pada pekerjaannya 

sendiri. Hal ini dibuktikan dengan dirinya ragu terdorong untuk menjadi 

pendidik dan memiliki variasi dalam melaksanakan pekerjaan 

sebagaimana pada uraikan berikut ini: 

1. Sebagian besar (34,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya terdorong untuk menjadi pendidik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru 

meragukan bahwa dirinya memiliki cita-cita menjadi seorang 



98 

 

pendidik. Jadi sebagian ada yang tidak sengaja menjadi guru, atau ada 

yang terpaksa sehingga tidak ikhlas dalam menjalankan tugas 

utamanya. Hal ini berdampak kepada melemahnya motivasi diri dalam 

mengajar. 

2. Sebagian besar (42%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpendapat netral kalu dirinya senang menjadi guru. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru meragukan 

bahwa dirinya menyukai profesinya sebagai guru. Jadi sebagian ada 

yang tidak sengaja menjadi guru, atau ada yang terpaksa menjadi guru 

sehingga tidak ikhlas dalam menjalankan tugas utamanya.  

3. Sebagian besar (40,8%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya memiliki variasi dalam 

melaksanakan pekerjaannya untuk menghindari kejenuhan dalam 

bekerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru 

meragukan bahwa dirinya pada waktu melaksanakan pekerjaan untuk 

menghindari kejenuhan dalam bekerja melakukan variasi 

pembelajaran. 

4. Sebagian besar (39,1%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau variasi yang dilakukan dalam pembelajaran 

atas kesadaran diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar guru meragukan bahwa variasi yang dilakukan dalam 

pembelajaran atas kesadaran diri, atau dapat dikatakan sebagian 

variasi pembelajaran yang dilakukan atas pengaruh pihak lain. 
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d. Tanggungjawab 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang ragu terhadap 

tanggungjawab yang tinggi dalam masalah akademik, peningkatan mutu, 

tugas yang diamanatkan, dan tugas administrasi sebagaimana pada uraian 

berikut ini: 

1. Sebagian besar (33,1%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya memiliki tanggungjawab yang 

tinggi dalam masalah akademik. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar guru meragukan bahwa dirinya memiliki 

tanggungjawab yang tinggi dalam masalah akademik dalam 

pengertian permasalahan pendidikan di sekolah secara umum. 

2. Sebagian besar (45%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral dalam hal tanggungjawab terhadap peningkatan 

mutu sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar guru meragukan bahwa dirinya tanggungjawab terhadap 

peningkatan mutu sekolah dalam pengertian peningkatan kualitas 

pendidikan di sekolah secara menyeluruh. 

3. Sebegian besar (45%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau dirinya memiliki tanggungjawab penuh 

terhadap tugas yang diberikan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar guru meragukan bahwa dirinya memiliki 
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tanggungjawab penuh (menyeluruh atau total) terhadap tugas yang 

diberikan atau diamanatkan dirinya.  

4. Sebagian besar (39,1%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  

berpandangan netral dalam tanggungjawab penuh terhadap 

administrasi yang dibebankan kepada dirinya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa sebagian besar guru meragukan bahwa dirinya 

tanggungjawab penuh (menyeluruh atau total) terhadap administrasi 

yang dibebankan kepada dirinya. 

 

e. Pengembangan potensi individu 

Pengembangan potensi individu guru SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang ditunjukkan dengan adanya peluang untuk jabatan guru dan 

terbukanya studi lanjut bagi guru yang menghendakinya sebagaimana 

pada uraian berikut ini: 

1. Sebagian besar (33,7%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau peluang jabatan guru selalu terbuka untuk 

dirinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru 

meragukan atas peluang jabatan guru selalu yang terbuka untuk 

dirinya. 

2. Sebagian besar (33,7%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya mendapat peluang yang wajar untuk 

berkembangnya jabatan guru. Hal ini menggambarkan bahwa guru 
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setuju kalau dirinya mendapat peluang yang wajar sebagaimana 

layaknya teman yang lain untuk berkembang dalam jabatan guru. 

3. Sebagian besar (33,7%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral kalau kesempatan untuk melanjutkan pendidikan 

lanjut terbuka untuk semua guru. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa sebagian besar meragukan bahwa kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan lebih lanjut terbuka untuk semua guru. 

4. Sebagian besar (37,9%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

setuju kalau dirinya mendapat perhatian atau kemudahan apabila 

mengikuti studi lanjut. Hal ini menggambarkan bahwa guru setuju 

kalau kepala sekolah akan memperhatikan atau memberi kemudahan 

terhadap dirinya apabila mengikuti studi lanjut. 

 

4.1.3 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi kerja guru 

terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut  

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru (X1 dan X2) terhadap kinerja guru 

(Y). 
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja guru (X1 dan X2) terhadap kinerja guru  (Y). 

           
 Tabel 4.7 

             Hasil Uji F X1 terhadap Y 
ANOVAb

33950.243 2 16975.122 470.733 .000a

5986.136 166 36.061
39936.379 168

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

   Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 

470,733 dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 5% maka nilai  tabel dengan df1 = 2 dan df2 = n-k-1= 169-2-1 = 

166 diperoleh F tabel sebesar 3,06. Maka F hitung (470,733) > F tabel 

(3,06), atau signifikansi F sebesar 0,000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru (X1 dan X2) secara 

bersama-sama terhadap variabel kinerja guru (Y) dapat diterima. 

 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 dan X2-Y  

Model Summaryb

.922a .850 .848 6.003
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
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Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R square diperoleh 

sebesar 0,850. Hal ini berarti bahwa 85% Kinerja guru  (Y) dapat dijelaskan 

oleh variabel kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru (X1 dan 

X2), sedangkan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

Tabel 4.9 

Koefisien Regresi Uji t X1 dan X2 terhadap Y  

Coefficientsa

16.686 2.935 5.684 .000
.518 .055 .491 9.388 .000 .330 3.032
.492 .054 .476 9.089 .000 .330 3.032

(Constant)
KEPEMIMP
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Hasil penghitungan analisis regresi berganda pada tabel koefisien 

diperoleh skor konstanta sebesar 16,686 dan skor arah regresi kepemimpinan 

kepala sekolah (X1) sebesar 0,518, skor arah regresi motivasi kerja guru 

(X2) sebesar 0,492. Berdasarkan konstanta dan arah regresi tersebut maka 

persamaan garis regresinya adalah: Y  =  16,686 + 0,518 X1 + 0,492 X2. Hal 

ini dapat diartikan bahwa kinerja guru tanpa didukung kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru (konstanta) besarannya 16,686 dan setiap 

perubahan/peningkatan secara bersama antara variabel kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru (X1 dan X2) akan menentukan 
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tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel 

kepemimpinan kepala  sekolah berakibat naiknya skor variabel kinerja guru 

sebesar 0,518, dan setiap ada kenaikan variabel motivasi kerja guru 

berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,492.  

Dari nilai unstandardized dapat diketahui, bahwa variabel bebas 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 49,1% dan mempunyai tanda 

positif dibanding variabel motivasi kerja guru (X2) sebesar 47,6%. Hal 

tersebut menginformasikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah sangat 

berpotensi mempengaruhi kinerja guru itu sendiri. 

Dari 169 guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sampai 

batas akhir pengumpulan data dapat terkumpul 100%, keseluruhan skor per 

item jawaban responden terhadap variabel penelitian yang telah 

direkap/dijumlahkan (sebagai data) kemudian dianalisis dengan bantuan 

komputer program SPSS versi 11. Hasil analisis SPSS sebagaiman pada 

lampiran 4.3 menunjukkan bahwa variabel kinerja guru yang terdiri dari 28 

item pertanyaan dan dijawab oleh 169 responden memiliki skor rata-rata 

(Mean) 104,31 nilai tengah (median) 105, standar deviasi 15,411, skor 

minimum 66, dan skor maksimum 131. Adapun jawaban responden atas 

item-item pertanyaan variabel kinerja guru terangkum sebagaimana tabel di 

bawah ini 

Tabel 4.10 
Persentase Kriteria Item Variabel Kinerja Guru 

N Sub Indikator Persentasi Kriteria 
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o Variabel SS S N TS STS 
1. Menyusu

n 
Rencana 
Pembelaj
aran 
 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran  13,0 48,5 35,5 3,0 0 
2. Merencanakan pengorganisasian bahan 

pengajaran 
23,1 36,7 26,0 14,2 0 

3. Merencanakan pengelolaan  kegiatan 
belajar mengajaran 

18,9 33,7 41,4 5,9 0 

4. Merencanakan pengelolaan kelas 17,2 45,6 27,2 10,1 0 
5. Merencanakan penggunaan media  24,9 34,9 29,0 11,2 0 
6. Merencanakan penggunaan sumber 

belajar 
19,5 39,6 27,8 13,0 0 

7. Merencanakan penggunaan teknik 
penilaian 

17,8 37,3 33,7 11,2 0 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 

Melaksan
akan 
Pembelaj
aran 
 

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

19,5 41,4 26,0 13,0 0 

9. Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

21,9 39,6 27,8 10,7 0 

10. Menguasai kelas 20,7 33,7 36,7 8,9 0 
11. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 
14,2 55,0 21,9 8,9 0 

12. Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif 

21,3 49,1 22,5 7,1 0 

13. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

24,3 47,9 24,3 3,6 0 

14. Menggunakan media secara efektif dan 
efisien 

24,3 35,5 28,4 11,8 0 

15. Menghasilkan pesan yang menarik  21,3 43,2 22,5 13,0 0 
16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 

media 
21,3 47,9 18,9 11,8 0 

17. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
dalam pembelajaran 

18,9 43,2 29,0 8,9 0 

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respons siswa 

16,6 49,7 23,1 10,1 0,6 

19. Menumbuhkan keceriaan dan 
antusisme siswa dalam belajar 

20,1 44,4 24,9 9,5 1,2 

20. Menggunakan bahasa lisan secara 
jelas, baik, dan benar 

27,2 39,6 23,1 9,5 0,6 

21. Menggunakan bahasa tulis secara jelas, 
baik, dan benar 

21,3 56.8 12,4 8,9 0,6 

22. Menyampaikan pesan dengan gaya 
yang sesuai 

26,6 31,4 32,5 8,9 0,6 

23. Melakukan refleksi atau membuat 
rangkuman dengan melibatkan siswa  

24,9 33,7 26,0 15,4 0 

Menilai 
Prestasi 
belajar 

24. Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi (tujuan) yang akan 
dicapai 

25,4 33,1 22,5 18,9 0 

25. Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

20,7 32,5 34,9 11,2 0,6 

4. Melaksan
akan 

26. Melaksanakan tindak lanjut  dengan 
memberikan arahan sebagai bagian 

23,1 44,4 19,5 13,0 0 
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tindak 
lanjut 
hasil 
penilaian 
prestasi 
belajar 
peserta 
didik 

remidi/pengayaan 
27. Melaksanakan tindak lanjut  dengan 

memberikan kegiatan sebagai bagian 
remidi/pengayaan  

23,1 34,3 30,2 11,8 0,6 

28. Melaksanakan tindak lanjut  dengan 
memberikan tugas sebagai bagian 
remidi/pengayaan 

23,7 32,0 30,2 14,2 0 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan persentase item per sub variabel  

tanggapan responden atas variabel kinerja guru sebagai berikut: 

 

 

a. Menyusun rencana pembelajaran 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dalam menyusun rencana  

pembelajaran terdiri dari: merumuskan tujuan pembelajaran, 

merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran, merencanakan 

pengelolaan  kegiatan belajar mengajaran, merencanakan pengelolaan 

kelas, merencanakan penggunaan media dan sumber belajar, dan 

merencanakan teknik penilaian sebagaimana pada uraian berikut ini: 

1. Sebagian besar (48,5%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju  bahwa sebelum mengajar telah menentukan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu, sehingga materi dan arah pembelajaran 

sesuai dengan sasaran/tujuan yang hendak dicapai. 

2. Sebagian besar (36,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam menyusun rencana pembelajaran. Hal ini 
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menggambarkan bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam menggunakan bahan pengajaran yang terrcantum pada 

kurikulum, menentukan bahan pengayaan bidang studi, dan 

menyususn bahan pengajaran dengan berbagai jenjang kemampuan. 

3. Sebagian besar (41,4%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berpendapat netral dalam merencanakan pengelolaan kegiatan belajar 

mengajar. Hal ini menggambarkan bahwa guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang setuju dalam menentukan metode mengajar, 

menetikan langkah-langkah mengajar, dan menetukan cara-cara 

memotivasi siswa. 

4. Sebagian besar (45,6%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam merencanakan pengelolaan kelas. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam menentukan macam-macam pengaturan tempat duduk 

dan pengaturan ruang kelas, menentukan alokasi waktu yang 

dibutuhkan dan ditentukan, serta menentukan cara pengorganisasian 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

5. Sebagian besar (34,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam menggunakan media belajar. Hal ini menggambarkan 

bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang setuju dalam 

menentukan media pembelajaran.  

6. Sebagian besar (39,6%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam menggunakan sumber belajar. Hal ini menggambarkan 
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bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang setuju dalam 

menentukan sumber pengajaran.  

7. Sebagian besar (37,3%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam perencanaan teknik penilaian. Hal ini menggambarkan 

bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang sebagian besar telah 

merencanakan dan menentukan teknik penilaian. 

 

 

          b. Melaksanakan pembelajaran 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) yang akan dicapai, 

secara runtut, menguasai kelas, pembelajaran yang bersifat kontekstual, 

pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif, sesuai 

dengan alokasi waktu yang direncanakan, menggunakan media secara 

efektif dan efisien, menghasilkan pesan yang menarik, melibatkan siswa 

dalam pemanfaatan media, menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 

pembelajaran, menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas; baik; dan 

benar, menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai,  dan melakukan 

refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa sebagaimana 

pada uraian berikut ini: 

1. Sebagian besar (41,4%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

yang akan dicapai. Hal ini menggambarkan bahwa guru SMA Negeri 
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di Kabupaten Pemalang setuju bahwa dalam melaksanaan 

pembelajaran berorientasai pada tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan dengan harapan mencapai sasaran/tujuan kompetensi yang 

hendak dicapai. 

2. Sebagian besar (39,6%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi (tujuan) 

secara runut. Hal ini menginformasikan bahwa pada waktu 

pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru 

menyampaikan materi pembelajaran sesuai urutan yang telah 

ditentukan dalam Rencana Program Pembelajaran. 

3. Sebagian besar (36,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

netral bahwa dirinya dalam melaksanakan pembelajaran menguasai 

kelas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu 

pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru telah 

menyampaikan materi dan pesan dengan efektif karena kondisi kelas 

dapat dikuasai atau diperdayakan. 

4. Sebagian besar (55%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru telah 

menyampaikan materi pembelajaran yang dikaitkan atau dihubungkan 

dengan fakta yang terjadi dan mungkin dialami serta dirasakan siswa 

dalam kehidupan kesehareiaannya, terutama kehidupan di lingkungan 

masyarakat. 
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5. Sebagian besar (49,1%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 

sebagian besar guru menyampaikan materi pembelajaran 

mengkaitkannya dengan etika, moral, dan adab kebiasaan yang 

positip. 

6. Sebagian besar (47,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai 

dengan alokasi waktu yang direncanakan pada Rencana Program 

Pembelajaran. 

7. Sebagian besar (35,5%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah menggunakan media secara efektif dan efisien. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai yang direncanakan 

pada Rencana Program Pembelajaran. 

8. Sebagian besar (43,2%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju dalam melaksanakan pembelajaran telah menghasilkan pesan 

yang menarik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu 

pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru 
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menyampaikan materi pembelajaran disertai penggunaan media secara 

efektif dan efisien. 

9. Sebagian besar (47,9%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melibatkan siswa dalam pemanfaatan media. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan 

belajar dan mengajar sebagian besar guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran telah melibatkan siswa dalam pemanfaatan media 

pembelajaran. 

10. Sebagian besar (43,2%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju menumbuhkan partisipasi aktif dalam pembelajaran. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu pelaksanaan kegiatan 

belajar dan mengajar kemampuan sebagian besar guru dalam 

menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran diragukan. 

11. Sebagian besar (49,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru mampu 

menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa. 

12. Sebagian besar (44,4%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah menumbuhkan keceriaan dan antosiasme siswa dalam 

belajar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu 

pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru 

mampu menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam belajar. 
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13. Sebagian besar (39,6%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju  telah menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, 

dan benar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu 

pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan bahasa 

lisan dan tulis secara jelas, baik, dan benar sesuai standar yang 

ditentukan. 

14. Sebagian besar (56,8%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu pelaksanaan dan akhir 

dari kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru mampu 

menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai sehingga mudah 

dimengerti atau ditangkap siswa. 

15.  Sebagian besar (32,5%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

netral telah melakukan refleksi dengan melibatkan siswa. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu akhir dari pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru mampu melakukan 

refleksi dengan melibatkan siswa. 

16.  Sebagian besar (33,7%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa pada waktu akhir dari pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar sebagian besar guru mampu membuat 

rangkuman dengan melibatkan siswa. 



113 

 

 

c. Menilai prestasi belajar 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang melakukan penilaian 

prestasi belajar dengan cara memantau kemajuan belajar selama proses, 

dan melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan) seperti 

diuraikan pada berikut ini: 

1. Sebagian besar (33,1%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

setuju dalam penilaian melakukan pemantauan kemajuan belajar 

selama proses. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari awal 

samapai akhir dalam pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar 

sebagian besar guru mengadakan pemantauan kemajuan belajar siswa. 

2. Sebagian besar (34,9%) guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang 

berpandangan netral dalam melakukan penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi (tujuan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada 

akhir pelaksanaan kegiatan pembelajaran tindakan guru dalam 

penilaian akhir diragukan.  

d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta 

didik 

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang melaksanakan tindak lanjut 

hasil penilaian prestasi belajar peserta didik dengan teknik memberikan 

arahan, dan kegiatan atau tugas baik di sekolah maupun di rumah sebagai 

bagian dari remidi/pengayaan sebagaimana pada uraian di bawah ini: 
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1. Sebagian besar (44,4%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik dengan teknik memberikan arahan sebagai bagian dari 

remidi/pengayaan. Dengan demikian guru di SMA Negeri Kabupaten 

Pemalang telah melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan sebagai bagian remidi/pengayaan. Tindak lanjut atas penilaian 

guru terhadap anak didiknya merupakan kegiatan akhir dari rangkaian 

tugas pokok sebagai seorang guru dan bentuk pertanggungjawaban 

terhadap profesi yang diembannya. 

2. Sebagian besar (34,3%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik dengan teknik memberikan kegiatan di sekolah sebagai 

bagian dari remidi/pengayaan. Dengan demikian guru di SMA Negeri 

Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan kegiatan di sekolah sebagai bagian remidi/pengayaan. 

Tindak lanjut atas penilaian guru terhadap anak didiknya merupakan 

kegiatan akhir dari rangkaian tugas pokok sebagai seorang guru dan 

bentuk pertanggungjawaban terhadap profesi yang diembannya. 

3. Sebagian besar (32%) guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

setuju telah melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar 

peserta didik dengan teknik memberikan tugas di rumah sebagai 

bagian dari remidi/pengayaan. Dengan demikian guru di SMA Negeri 

Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tindak lanjut dengan 
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memberikan tugas di rumah (pekerjaan rumah) sebagai bagian 

remidi/pengayaan. Tindak lanjut atas penilaian guru terhadap anak 

didiknya merupakan kegiatan akhir dari rangkaian tugas pokok 

sebagai seorang guru dan bentuk pertanggungjawaban terhadap 

profesi yang diembannya. 

 

 

 

 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1   Pengaruh Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja 

Guru SMA Negri di Kabupaten Pemalang 

Dari hasil pengujian signifikansi diperoleh skor probabilitas (sig) 

sebesar 0,000, dengan demikian koefisien regresi adalah signifikan atau 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja guru yang 

menggambarkan kebermaknaan pengaruh antara kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru sangat signifikan sehingga dapat jelaskan 

bahwa: 

1. Kinerja guru tanpa didukung kepemimpinan kepala sekolah 

(konstanta) besarannya adalah 20,057. 

2. Setiap perubahan / peningkatan variabel kepemimpinan kepala 

sekolah  akan menentukan tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan 
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satu poin pada variabel kepemimpinan kepala  sekolah akan berakibat 

naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,929. 

Dengan diterimanya hipotesa pertama, berarti telah terjadi  

perubahan kinerja guru di SMA Negeri Kabupaten Pemalang sebesar 

77,6%, khususnya dalam: (1) penyusunan rencana pembelajaran, (2) 

plaksanaan pembelajaran, (3) menilai prestasi belajar, (4) melaksanakan 

tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik atas pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah. Peningkatan tersebut akibat 

kepemimpinan kepala sekolah yang diterima atau dirasakan oleh guru. 

Indikator kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud: (1) memiliki 

kepribadian yang kuat, (2) memahami kondisi anak buah dengan baik, 

(3) memiliki visi dan memahami misi sekolah, (4) kemampuan 

mengambil keputusan, dan (5) kemampuan berkomunikasi. 

Dari fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan 

pada variabel kepemimpinan kepala sekolah juga menunjukkan bahwa N 

atau jumlah data yang valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 169, 

sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, yang berarti semua data 

siap diproses.  Lebih lanjut, data di atas juga menggambarkan adanya 

keragaman valid percent sesuai dengan jumlah frekuensi jawaban yang 

diberikan responden. Frekuensi jawaban responden yang terendah berupa 

angka 1 dengan valid percent 6 yakni pada skor 68, 70, 72, 74, 80, 81, 

82, 86, 95, 115, 119, 128, dan131. Untuk ragam jawaban dengan valid 

percent tertinggi adalah 7,1 pada frekuensi 12 dengan skor 102. Adapun 
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skor terendah adalah 66 dengan valid percent 1,2 dan frekuensinya 2, 

sedang skor tertinggi adalah 131 dengan valid percent 6 dan frekuensinya 

1. Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent dan 

cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada item-item pertanyaan variabel kepemimpinan kepala 

sekolah sifatnya lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini 

mengindikasikan bahwa jawaban responden yang ada dapat digunakan 

untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap.  

Kemudian untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil 

penelitian masing-masing variabel secara kategorial digunakan analisis 

persentase. Hal ini bertolak dari rasio bahwa skor total individu yang 

semakin mendekati skor total ideal dapat diinterprestasikan semakin 

positif atau semakin fovaurable. Penetapan skor pada kriteria tanggapan 

responden terhadap variabel yang diungkap adalah didasarkan pada skor 

maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh responden. Skor 

ini diperolehdari perkalian jumlah item dengan skor pada alternatif 

jawaban. 

Hasil analisis SPSS pada lampiran 4.1 menunjukkan bahwa 

variabel kepemimpinan kepala sekolah yang terdiri dari 25 item 

pertanyaan dan dijawab oleh 169 responden memiliki skor rata-rata 

(Mean) 104,31 nilai tengah (median) 105, standar deviasi 15,411, skor 

minimum 66, dan skor maksimum 131. Sedangkan hasil pengisian 

kuesioner variabel kepemimpinan kepala SMA Negeri di Kabupaten 
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Pemalang yang dilakukan para responden dapat di klasifikasikan  pada 

kriteria sangat setuju (skor 105 s.d 125) sebanyak 86 responden (50,9%), 

setuju (skor 85 s.d 104) sebanyak 67 responden (39,6%), netral (skor 65 

s.d 84) sebanyak 16 responden (9,5%), dan tidak ada yang berkriteria 

tidak setuju (skor 45 s.d 64) maupun sangat tidak setuju (skor 25 s.d 44). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa variabel 

kepemimpinan kepala sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

berdasarkan deskripsi persentase sebagian besar berkategori sangat 

setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang sangat setuju dengan kepemimpinan kepala 

sekolahnya dalam rangka meningkatkan kinerja guru yang dibuktikan 

dengan: (1) memiliki kepribadian yang kuat, (2) memahami kondisi anak 

buah dengan baik, (3) memiliki visi dan memahami misi sekolah, (4) 

kemampuan mengambil keputusan, dan (5) kemampuan berkomunikasi. 

 

4.2.2   Pengaruh Variabel Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SMA 

Negri di Kabupaten Pemalang 

Dari hasil pengujian signifikansi diperoleh skor probabilitas (sig) 

sebesar 0,000. Dengan demikian koefisien regresi adalah signifikan atau 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja guru yang 

menggambarkan kebermaknaan pengaruh antara kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru sangat signifikan. Jadi dapat dijelaskan 

bahwa: 
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1. Kinerja guru tanpa didukung motivasi kerja guru (konstanta) 

besarannya adalah 29,335. 

2.  Setiap perubahan / peningkatan variabel motivasi kerja guru akan 

menentukan tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada 

variabel motivasi kerja guru akan berakibat naiknya skor variabel 

kinerja guru sebesar 0,908.  

Dengan diterimanya hipotesa kedua, berarti telah terjadi 

perubahan kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang sebesar 

77,1%, khususnya dalam: (1) penyusunan rencana pembelajaran, (2) 

plaksanaan pembelajaran, (3) menilai prestasi belajar, (4) melaksanakan 

tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik atas pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah. Peningkatan tersebut akibat 

meningkatnya motivasi kerja guru yang terdiri dari: (1) prestasi kerja, (2) 

pengakuan yang diterima, (3) pekerjaan itu sendiri, (4) tanggung jawab, 

dan (5) pengembangan potensi individu. 

Dari fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan 

pada variabel motivasi kerja guru juga menunjukkan bahwa N atau 

jumlah data yang valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 169, 

sedangkan data yang hilang (missing) adalah 0, yang berarti semua data 

siap diproses.  Lebih lanjut, data di atas juga menggambarkan adanya 

keragaman valid percent sesuai dengan jumlah frekuensi jawaban yang 

diberikan responden. Frekuensi jawaban responden yang terendah berupa 

angka 1 dengan valid percent 0,6 yaitu pada skor 43, 46, 50, 53, 56, 60, 
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67, 71, 72, 78, 96, 102, 107, dan 109. Untuk ragam jawaban dengan valid 

percent tertinggi adalah 4,7 pada frekuensi 8 dengan skor 79 dan 80. 

Adapun skor tertinggi adalah 109 dengan valid percent 0,6 dan 

frekuensinya 1. Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid 

percent dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data 

jawaban responden pada item-item pertanyaan variabel motivasi kerja 

guru sifatnya lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini 

mengindikasikan bahwa jawaban responden yang ada dapat digunakan 

untuk memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap.  

Kemudian untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil 

penelitian masing-masing variabel secara kategorial digunakan analisis 

persentase. Hal ini bertolak dari rasio bahwa skor total individu yang 

semakin mendekati skor total ideal dapat diinterprestasikan semakin 

positif atau semakin fovaurable. Penetapan skor pada kriteria tanggapan 

responden terhadap variabel yang diungkap adalah didasarkan pada skor 

maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh responden. Skor 

ini diperolehdari perkalian jumlah item dengan skor pada alternatif 

jawaban. 

Hasil analisis SPSS sebagaimana pada lampiran 4.2 menunjukkan 

bahwa variabel motivasi kerja guru yang terdiri dari 24 item pertanyaan 

dan dijawab oleh 169 responden memiliki skor rata-rata (Mean) 82,54 

nilai tengah (median) 83, standar deviasi 14,939, skor minimum 43, dan 

skor maksimum 109. Adapun hasil pengisian kuesioner variabel motivasi 
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kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang yang dilakukan para 

responden dapat di klasifikasikan  pada kriteria sangat setuju (skor 101 

s.d 120) sebanyak 23 responden (13,6%), setuju (skor 81 s.d 100) 

sebanyak 71 responden (42%), netral (skor 62 s.d 80) sebanyak 58 

responden (34,3%), tidak setuju (skor 43 s.d 61) sebanyak 17 responden 

(10,1%), dan tidak ada yang berkriteria sangat tidak setuju (skor 24 s.d 

42). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang berdasarkan deskripsi persentase 

berkategori setuju atau tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 

besar guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang setuju dengan motivasi 

kerja dirinya yang meliputi: (1) prestasi kerja, (2) pengakuan yang 

diterima, (3) pekerjaan itu sendiri, (4) tanggung jawab, dan (5) 

pengembangan potensi individu. 

 

4.2.3  Pengaruh Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah dan  Motivasi 

Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SMA Negri di Kabupaten 

Pemalang 

Dengan diterimanya hipotesis ketiga atau uji simultan tersebut, 

berarti perubahan kinerja guru dalam pengertian pekerjaan atau rangkaian 

kegiatan yang dilakukan guru dalam tugas keguruannya (khususnya dalam 

penyusunan rencana pembelajaran, plaksanaan pembelajaran, menilai 

prestasi belajar, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 
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belajar peserta didik) sebesar 85% ditentukan oleh kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru (X1 dan X2). Fakta ini dapat dipahami 

bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang handal dalam pengertian 

pelaksanaan tugas kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kinerja guru 

(khususnya dalam kepribadian yang kuat, memahami kondisi anak buah 

dengan baik, memiliki visi dan memahami misi sekolah, kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi) serta dorongan 

motivasi kerja guru yang tinggi dalam pengertian sebagai sesuatu yang 

dapat menimbulkan semangat guru dalam mengajar (khususnya dalam  

prestasi kerja, pengakuan yang diterima,  pekerjaan itu sendiri, tanggung 

jawab, dan pengembangan potensi individu). 

Dari nilai unstandardized dapat diketahui, bahwa variabel bebas 

yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel 

kepemimpinan kepala sekolah (sebesar 49,1%) dibanding variabel 

motivasi kerja guru (sebesar 47,6%). Hal ini menginformasikan bahwa 

kedua variabel tersebut sama-sama berpotensi mempengaruhi kinerja guru, 

namun variabel kepemimpinan kepala SMA Negeri di Kabupaten 

Pemalang lebih berpotensi mempengaruhi kinerja guru dibandingkan 

variabel motivasi kerja guru. Dengan demikian variabel kepemimpinan 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru harus lebih diperdayakan 

di samping variabel-variabel yang lainnya. 

Dari fenomena jawaban responden untuk item-item pertanyaan 

pada variabel kinerja guru juga menunjukkan bahwa N atau jumlah data 
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yang valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 169, sedangkan data 

yang hilang (missing) adalah 0, yang berarti semua data siap diproses.  

Lebih lanjut, data di atas juga menggambarkan adanya keragaman valid 

percent sesuai dengan jumlah frekuensi jawaban yang diberikan 

responden. Frekuensi jawaban responden yang terendah berupa angka 1 

dengan valid percent 0,6 yaitu pada skor 68, 70, 72, 74, 80, 81, 82, 86, 95, 

115, 119, 128, dan 131. Untuk ragam jawaban dengan valid percent 

tertinggi adalah 4,7 pada frekuensi 8 dengan skor 128. Adapun skor 

tertinggi adalah 131 dengan valid percent 0,6 dan frekuensinya 1. Data 

tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent dan 

cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada item-item pertanyaan variabel kinerja guru sifatnya 

lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini mengindikasikan 

bahwa jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap. 

Kemudian untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil 

penelitian masing-masing variabel secara kategorial digunakan analisis 

persentase. Hal ini bertolak dari rasio bahwa skor total individu yang 

semakin mendekati skor total ideal dapat diinterprestasikan semakin positif 

atau semakin fovaurable. Penetapan skor pada kriteria tanggapan 

responden terhadap variabel yang diungkap adalah didasarkan pada skor 

maksimal dan skor minimal yang mungkin dicapai oleh responden. Skor 
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ini diperolehdari perkalian jumlah item dengan skor pada alternatif 

jawaban. 

Hasil analisis SPSS sebagaiman pada lampiran 4.3 menunjukkan 

bahwa variabel kinerja guru yang terdiri dari 28 item pertanyaan dan 

dijawab oleh 169 responden memiliki skor rata-rata (Mean) 104,31 nilai 

tengah (median) 105, standar deviasi 15,411, skor minimum 66, dan skor 

maksimum 131. Adapun hasil pengisian kuesioner variabel kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang yang dilakukan para responden dapat 

di klasifikasikan  pada kriteria sangat setuju (skor 118 s.d 140) sebanyak 

40 responden (23,7%), setuju (skor 95 s.d 117) sebanyak 87 responden 

(51,5%), netral (skor 72 s.d 94) sebanyak 33 responden (19,5%), tidak 

setuju (skor 50 s.d 71) sebanyak 9 responden (5,3%), dan tidak ada yang 

berkriteria sangat tidak setuju (skor 28 s.d 49). 

Dari uraian di aras dapat disimpulkan bahwa kinerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang berdasarkan deskripsi persentase 

berkategori setuju atau baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang setuju dengan kinerja dirinya 

khususnya dalam: (1) penyusunan rencana pembelajaran, (2) plaksanaan 

pembelajaran, (3) menilai prestasi belajar, dan (4) melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut: 

3. Kepemimpinan kepala SMA negeri di Kabupaten Pemalang 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 

77,6%. Setiap ada perubahan/peningkatan variabel kepemimpinan 

kepala sekolah akan menaikkan kinerja guru, begitu pula sebaliknya 

setiap ada penurunan pada variabel kepemimpinan kepala sekolah akan 

berakibat pada menurunnya/melemahnya variabel kinerja guru. 

4. Motivasi kerja guru SMA negeri di Kabupaten Pemalang berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 77,1%. 

Setiap ada perubahan/peningkatan variabel motivasi kerja guru akan 

menaikkan kinerja guru, begitu pula sebaliknya setiap ada penurunan 

pada variabel motivasi kerja guru akan berakibat pada menurunnya/ 

melemahnya variabel kinerja guru.  

5. Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru berpengaruh 

secara bersama-sama dan signifikan terhadap kinerja guru sebesar 85%. 

Jadi, tingkat kinerja guru ditentukan oleh variabel kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru. Setiap ada peningkatan/kenaikan pada 

variabel kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru akan 



126 

 

berakibat kepada naiknya/meningkatnya kinerja guru. Begitu pula 

sebaliknya setiap ada penurunan variabel kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja guru akan berakibat kepada menurunnya/ 

melemahnya kinerja guru. 

 
 
5.2 Saran 

Berdasarkan uraian sebagaimana simpulan di atas, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai rekomendasi hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru agar dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan dan informasi khususnya kepada para kepala 

sekolah dan pengawas SMA di Kabupaten Pemalang untuk dapat 

meningkatkan kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Beberapa hal yang perlu ditingkatan pada variabel kepemimpinan kepala 

sekolah SMA Negeri di Kabupaten Pemalang, khususnya yang membawa 

dampak atau pengaruh positip terhadap kinerja guru adalah: 1) Kepala 

sekolah harus memiliki jiwa besar, seperti: mau menerima kritik/saran dari 

bawahan; mau mengkui kesalahan diri; mengakui kelebihan atau 

keunggulan orang lain; mau menerima kenyataan yang terjadi, khususnya 

yang berkaitan dengan kepemimpinananya, serta bertanggungjawab atas 

apa yang dilakukannya, 2) Memahami kondisi siswa, guru dan karyawan 

dengan cara melakukan aktivitas seperti: tegur sapa dengan guru, TU, 

maupun siswa; menjalin silaturrohim dengan bawahan; mencari informasi 
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keadaan guru, TU, maupun peserta didik, dan peduli terhadapnya; serta 

melakukan dengar pendapat dengan lingkungan atau waraga sekolah, 3) 

Perbaikan program kesejahteraan untuk guru dan karyawan, dapat 

dilakukan dengan cara, seperti: membuat kebijakan peningkatan 

kesejahteraan; peningkatan sarana dan prasarana sekolah, mengoptimalkan 

peran koperasi sekolah; mengoptimalkan peran paguyuban keluarga intern 

sekolah; serta menggalang kerja sama dengan komite sekolah, orang tua 

siswa, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam peningkatan 

kesejahteraan sekolah, 4) Kepala sekolah mendengarkan kritik/usul dari 

guru, dengan cara ikhlas menerimanya; mementingkan peningkatan 

kualitas kepemimpinannya yang berimbas pada peningkatan warga yang 

dipimpinnya; serta meyakini dengan menerima kritik tidak akan jatuh 

martabatnya, bahkan disegani karena memiliki jiwa besar, 5) Memiliki visi 

yang jelas, dengan cara seperti: meningkatkan pemahamannya terhadap 

sasaran maupun tujuan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya dan yakin 

pada sasaran maupun tujuan tersebut; serta konsisten dan konsekuen 

terhadap proses yang harus dilalui untuk menuju visi sekolah, 6) 

Mengambil keputusan untuk keperluan ekstern sekolah, dengan cara 

seperti: meminta pendapat guru, komite sekolah, dan warga sekolah 

lainnya berkaitan dengan perlunya keputusan ekstern sekolah yang 

berimbas kepada peningkatan mutu sekolah; serta dapat pula dilakukan 

dengan cara mengambil contoh dari sekolah lain yang lebih maju atau 

berhasil dalam menetapkan keputusan ektern sekolah, 7) Berkomunikasi 
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dengan seluruh warga sekolah, dan 8) Memunculkan gagasan yang jelas 

dalam bentuk tulisan. 

2. Hasil penelitian yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja guru terhadap kinerja guru agar dapat dijadikan sebagai 

masukan dan informasi kepada pihak yang terkait, khususnya bagi para 

pengambil kebijakan di Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pemalang untuk dapat meningkatkan motivasi kerja guru SMA 

negeri di Kabupaten Pemalang. Peningkatan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara seperti: meningkatkan kebijakan yang berkaitan kesra guru, 

pemberian hadiah kepada guru yang berprestasi, membantu guru dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dialaminya, menciptakan image guru 

yang positip di masyarakat, tidak menghambat karier guru, pemberian 

kompensasi diluar gaji, terpenuhinya hak-hak guru, serta meningkatkan 

peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sadar akan 

pentingnya pendidikan yang berimplikasi adanya pengakuan yang layak 

dari masyarakat kepada guru beserta tenaga kependidikan yang ada. Jadi 

guru akan termotivikasi dalam menjalankan tugasnya serta dapat 

menyelesaikan permasalahan diri yang dialaminya, terutama dapat 

menyelesaikan  permasalahan yang berkaitan dengan pembelajaran: 1) 

penyelesaian pekerjaan agar tepat waktu, 2) meningkatnya penghargaan 

dari teman kerja maupun dari siswa, 3) mencintai prifesinya atau 

pekerjaannya sendiri, 4) memiliki variasi dalam mengajar, 5) memiliki 

tanggungjawab terhadap tugas yang diamanatkannya, dan 6) peluang atau 
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kesempatan dalam pertumbuhan jabatan. Dengan demikian, diharapkan 

terjadi perubahan atau peningkatan pada kinerja guru SMA negeri di 

Kabupaten Pemalang yang akan berimplikasi kepada meningkatnya hasil 

belajar siswa. 

3. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa kedua variabel bebas yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel kepemimpinan kepala 

sekolah (sebesar 49,1%) dibanding variabel motivasi kerja guru (sebesar 

47,6%), secara teoritis seharusnya variabel motivasi kerja guru memiliki 

potensi yang paling berpengaruh. Dengan demikian, dapat diinformasikan 

bahwa hal tersebut mengisyaratkan masih rendahnya tingkat motivasi kerja 

guru SMA Negeri di kabupaten Pemalang. Dari informasi tersebut 

diharapkan guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dapat meningkatkan 

kinerjanya yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara memotivasi 

diri baik secara internal maupun secara eksternal. Secara internal seperti: 

meningkatkan prestasi kerja, meningkatkan image positip di masyarakat 

sehingga mendapat pengakuan dari masyarakat, mencintai profesinya 

sebagai guru, dan tanggungjawab terhadap tugas yang diamanatkan pada 

dirinya. Sedangkan secara eksternal seperti: menerima kepemimpinan 

kepala sekolahnya, meningkatkan hubungan dengan sesama guru, TU, 

siswa maupun warga sekolah lainnya, serta dapat memanfaatkan fasilitas 

pendidikan yang dimilki sekolah. Dengan demikian, diharapkan guru dapat 

meningkatkan kinerja dirinya, khususnya dalam: 1) merencanakan 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 2) penguasaan kelas, 3) melakukan 
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refleksi mata pelajaran dalam KBM dengan melibatkan siswa, dan 4) 

melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan).  

4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau 

referensi bagi para peneliti berikutnya yang berminat meneliti 

permasalahan yang terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi 

kerja guru, dan kinerja guru. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat 

memberikan informasi dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan 

dengan kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja  guru, dan kinerja 

guru. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI 

KERJA GURU TERHADAP KINERJA GURU SMA NEGERI DI 

KABUPATEN PEMALANG 

 

PENGANTAR 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. Hal ini diperlukan sebagai 

tambahan bahan masukan untuk pembenahan dan perbaikan sistem pengelolaan 

sekolah sesuai dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah terutama 

dalam peningkatan kinerja guru. 

Informasi yang Bapak/Ibu berikan sama sekali tidak ada hubungannya 

dengan penilaian pekerjaan Bapak/Ibu sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, 

mohon berkenan agar Bapak/Ibu memberikan masukan tentang kepemimpinan 

kepala sekolah, motivasi kerja guru, kinerja guru atas butir-butir pertanyaan yang 

ada. 

Kuesioner ini terdiri dari: 

a. 25 pertanyaan tentang kepemimpinan kepala sekolah; 

b. 24 pertanyaan tentang motivasi kerja guru; 

c. 28 pertanyaan tentang kinerja guru; 

mohon diisi semuanya sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami. 

Atas perkenan dan kerja sama yang baik, saya sampaikan penghargaan dan 

ucapan terima kasih disertai harapan semoga pengorbanan Bapak/Ibu 

mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. 

 

 

              Peneliti, 

 

 

             Sutikno 



 

 

              NIM  1103506068 
 

Kuesioner Kepemimpinan Kepala Sekolah (Variabel X 1) 
Responden: Guru 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 

Berilah tanda √ pada butir-butir pertanyaan yang tersedia sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

Jika Bapak/Ibu memilih SS berarti sangat setuju, memilih S berarti setuju, 

memilih N berarti netral, memilih TS berarti tidak setuju, atau memilih STS 

berarti sangat tidak setuju 

 

 

1.   Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan kepala sekolah 
khususnya dalam hal kepribadian. 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Kepala Sekolah anda berperilaku jujur      

2. Dalam menjalankan tugas, Kepala Sekolah anda 
memiliki kepercaya diri yang kuat 

     

3. Kepala Sekolah anda memiliki tanggung jawab 
terhadap tugas yang diembannya 

     

4. Dalam menjalankan tugas Kepala Sekolah anda berani 
mengambil resiko 

     

5. Kepala Sekolah anda merupakan seorang yang 
berjiwa besar  

     

6. Kepala Sekolah anda dapat mengendalikan emosinya 
dengan baik  

     

7. Kepala Sekolah anda dapat dijadikan panutan oleh 
warga sekolah 

     

 

 



 

 

 

  2.  Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan kepala sekolah 
khususnya dalam hal memahami kondisi anak buah 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban  

SS S N TS STS 

8. Kepala Sekolah anda memahami kondisi kesehatan 
guru yang dipimpinnya 

     

9. Kepala Sekolah anda memahami kondisi kesehatan 
karyawan yang dipimpinnya 

     

10. Kepala Sekolah anda memahami kondisi siawa      

11. Kepala Sekolah anda mempunyai program untuk 
mensejahterakan guru 

     

12. Kepala Sekolah anda mempunyai program untuk 
mensejahterakan karyawan 

     

13. Kepala Sekolah anda mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari guru 

     

14. Kepala Sekolah anda mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari karyawan 

     

15. Kepala Sekolah anda mendengar dan menerima usul/ 
kritik/ saran dari siswa 

     

 

 

  3.    Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan kepala sekolah 
utamanya pandangan dalam hal visi dan misi sekolah 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

16. Kepala Sekolah anda memiliki visi yang jelas       

17. Kepala Sekolah anda memahami misi sekolah       

 

 

 



 

 

4.   Bagaimana pendapat Bapak/Ibu khususnya dalam hal kemampuan mengambil 
keputusan 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

18. 
Kepala sekolah mampu mengambil keputusan 
bersama warga sekolah  
 

     

19. 
Kepala sekolah.mampu mengambil keputusan untuk 
urusan intern sekolah  
 

     

20. 
Kepala sekolah mampu mengambil keputusan untuk 
urusan extern sekolah  
 

     

 

  5.   Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kepemimpinan kepala sekolah 
khususnya dalam hal kemampuan berkomunikasi 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS

21. Kepala Sekolah mampu menuangkan gagasan dalam 
bentuk tulisan 

     

22. Kepala Sekolah mampu berkomunikasi secara lisan 
dengan guru  

     

23. Kepala Sekolah mampu berkomunikasi secara lisan 
dengan karyawan  

     

24. Kepala Sekolah mampu berkomunikasi secara lisan 
dengan siswa  

     

25. 
Kepala Sekolah mampu berkomunikasi secara lisan 
dengan masyarakat/orang tua siswa  
  

     

 

 

 

 

 



 

 

Kuesioner Motivasi Kerja Guru (Variabel X 2) 
Responden: Guru 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 

Berilah tanda √ pada butir-butir pertanyaan yang tersedia sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

Jika Bapak/Ibu memilih SS berarti sangat setuju, memilih S berarti setuju, 

memilih N berarti netral, memilih TS berarti tidak setuju, atau memilih STS 

berarti sangat tidak setuju 

 

 

  1.    Bagaimanakah motivasi kerja Bapak/Ibu khususnya dalam hal prestasi kerja 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

1. Saya merasa sukses dalam menyelesaikan pekerjaan 
 

     

2. Pekerjaan yang saya hadapi dapat terselesaikan dengan 
mudah 

     

3 
Saya merasa sukses dalam menyelesaikan masalah 
dalam kerja 
 

     

4 Masalah dalam pekerjaan dapat diatasi dengan mudah       

5 Saya mampu mengevaluasi hasil kerja sendiri 
 

     

       

 

  2.    Bagaimanakah motivasi kerja Bapak/Ibu khususnya dalam hal pengakuan 

yang diterima 

 

 Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

6. Profesi saya sebagai guru diakui masyarakat      



 

 

7. Profesi saya sebagai guru diakui orang tua siswa      

8. Profesi saya sebagai guru diakui komite sekolah      

9. Apabila saya berprestasi dalam menjalankan tugasnya 
sebagai guru saya mendapat penhargaan dari pimpinan

     

10. Saya mendapat penghargaan dari rekan-rekan guru atas 
prestasi kerja yang saya peroleh 

     

11 Saya mendapat penghargaan dari rekan-rekan TU atas 
prestasi kerja yang saya peroleh 

     

12 Saya mendapat penghargaan dari siswa atas prestasi 
kerja yang saya peroleh 

     

       

 

  3.   Bagaimanakah motivasi kerja Bapak/Ibu khususnya dalam hal pekerjaan itu 

sendiri 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

13. 
 
Saya senang menjadi pendidik karena dapat berbakti 
dan beramal kebajikan  

   

14. Saya senang menjadi guru karena guru merupakan 
tugas mulia dan panggilan nurani 

   

15. Variasi pelaksanaan pekerjaan sering saya lakukan 
untuk menghindari kejenuhan dalam bekerja 

   

16. Variasi pelaksanaan pekerjaan saya lakukan dengan 
penuh kesadaran diri 

   

 
 

  4.   Bagaimanakah motivasi kerja Bapak/Ibu khususnya hal tanggungjawab 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

17. Saya ikut bertanggungjawab terhadap permasalahan 
akademik yang dihadapi sekolah 

   

18. Saya ikut bertanggungjawab terhadap peningkatan 
mutu sekolah 

   



 

 

19. Sebagai guru saya bertanggungjawab penuh terhadap 
tugas mengajar yang dibebankan kepada saya 

   

20. Sebagai guru saya bertanggungjawab penuh terhadap 
admistrasi pembelajaran yang dibebankan kepada saya 

   

 
 

  5.    Bagaimanakah kinerja Bapak/Ibu dalam khususnya hal: pengembangan 

potensi individu 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS 

21. 
Peluang pertumbuhan jabatan guru sangat terbuka 
untuk semua guru di sekolah ini 
 

   

22. Saya merasakan kemudahan adanya peluang dalam
pertumbuhan jabatan guru. 

   

23. Peluang studi lanjut sangat terbuka bagi guru yang 
memerlukannya 

   

24 Guru yang ingin mengikuti studi lanjut mendapat 
perhatian atau kemudahan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kuesioner Kinerja Guru (Variabel Y) 
en: Kepala Sekolah 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

 

Berilah tanda √ pada butir-butir pertanyaan yang tersedia sesuai dengan pendapat 

Bapak/Ibu. 

Jika Bapak/Ibu memilih SS berarti sangat setuju, memilih S berarti setuju, 

memilih N berarti netral, memilih TS berarti tidak setuju, atau memilih STS

berarti sangat tidak setuju 

 
 

  1.    Bapak/Ibu telah berkinerja dengan baik dalam menyusun rencana 

pembelajaran khususnya dalam hal: 

 

No Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS

1. Merumuskan tujuan pembelajaran       

2. Merencanakan pengorganisasian bahan pengajaran      

3. Merencanakan pengelolaan  kegiatan belajar 
mengajaran 

     

4. Merencanakan pengelolaan kelas      

5. Merencanakan penggunaan media       

6. Merencanakan penggunaan sumber belajar      

7. Merencanakan penggunaan teknik penilaian      

 

 

      

 

  2.   Bapak/Ibu telah berkinerja dengan baik dalam pelaksanaan pembelajaran

khususnya dalam hal: 



 

 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS

8. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) yang akan dicapai 

   

9. Melaksanakan pembelajaran secara runtut    

10. Menguasai kelas    

11. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual    

12. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 
tumbuhnya kebiasaan positif 

   

13. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi 
waktu yang direncanakan 

   

14. Menggunakan media secara efektif dan efisien    

15. Menghasilkan pesan yang menarik     

16. Melibatkan siswa dalam pemanfaatan media    

17. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam 
pembelajaran 

   

18. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respons siswa    

19. Menumbuhkan keceriaan dan antusisme siswa dalam 
belajar 

   

20. Menggunakan bahasa lisan secara jelas, baik, dan benar    

21. Menggunakan bahasa tulis secara jelas, baik, dan benar    

22 Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai    

23. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan 
melibatkan siswa  

   

 
 
 

3. Bapak/Ibu telah berkinerja dengan baik dalam menilai prestasi belajar
khususnya dalam hal: 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS

24. Memantau kemajuan belajar selama proses    

25. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 
(tujuan) 

   

 
 



 

 

 

   

  4.   Bapak/Ibu telah berkinerja dengan baik pada saat melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian prestasi belajar khususnya dalam hal: 

 

No. Indikator/Aspek yang dinilai 
Jawaban 

SS S N TS STS

26. Melaksanakan tindak lanjut  dengan memberikan 
arahan sebagai bagian remidi/pengayaan 

   

27 Melaksanakan tindak lanjut  dengan memberikan 
kegiatan sebagai bagian remidi/pengayaan  

   

28 Melaksanakan tindak lanjut  dengan memberikan tugas 
sebagai bagian remidi/pengayaan 

   

 



 

 

 

Lampiran 3.1 
Uji Validitas & Reliabilitas 

Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X1.1              3.8000          .5164        40.0 
  2.     X1.2              4.0000          .6405        40.0 
  3.     X1.3              3.8750          .4043        40.0 
  4.     X1.4              3.9000          .5454        40.0 
  5.     X1.5              3.8750          .6480        40.0 
  6.     X1.6              3.8500          .7355        40.0 
  7.     X1.7              3.7500          .8086        40.0 
  8.     X1.8              3.7750          .5305        40.0 
  9.     X1.9              3.9000          .6325        40.0 
 10.     X1.10             3.8500          .6622        40.0 
 11.     X1.11             3.6500          .7696        40.0 
 12.     X1.12             3.6500          .8638        40.0 
 13.     X1.13             3.5500          .6385        40.0 
 14.     X1.14             3.7750          .5768        40.0 
 15.     X1.15             3.6500          .8336        40.0 
 16.     X1.16             3.5250          .7157        40.0 
 17.     X1.17             3.9000          .6325        40.0 
 18.     X1.18             3.9250          .5256        40.0 
 19.     X1.19             3.7750          .5768        40.0 
 20.     X1.20             3.7000          .6869        40.0 
 21.     X1.21             3.8750          .5158        40.0 
 22.     X1.22             3.6250          .8679        40.0 
 23.     X1.23             3.6750          .5723        40.0 
 24.     X1.24             4.0750          .6558        40.0 
 25.     X1.25             3.7000          .8829        40.0 
 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       94.6250    81.8814     9.0488         25 
_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

tem-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X1.1          90.8250        77.7378        .4258           .8968 
X1.2          90.6250        75.3173        .5535           .8941 
X1.3          90.7500        78.6538        .4273           .8971 
X1.4          90.7250        77.5378        .4213           .8968 
X1.5          90.7500        76.2949        .4564           .8961 
X1.6          90.7750        74.9481        .5019           .8951 
X1.7          90.8750        73.0865        .5888           .8930 
X1.8          90.8500        77.9769        .3867           .8974 
X1.9          90.7250        76.7173        .4300           .8966 
X1.10         90.7750        75.5122        .5154           .8948 
X1.11         90.9750        75.4096        .4399           .8968 
X1.12         90.9750        74.6404        .4352           .8974 
X1.13         91.0750        73.6609        .7128           .8907 
X1.14         90.8500        77.7205        .3764           .8976 
X1.15         90.9750        76.1276        .3478           .8995 
X1.16         91.1000        76.8615        .3592           .8984 
X1.17         90.7250        76.2045        .4779           .8957 
X1.18         90.7000        77.6513        .4268           .8967 
X1.19         90.8500        77.0026        .4491           .8963 
X1.20         90.9250        75.9173        .4589           .8961 
X1.21         90.7500        75.9872        .6259           .8934 
X1.22         91.0000        74.9231        .4130           .8980 
X1.23         90.9500        75.0744        .6533           .8924 
X1.24         90.5500        73.1256        .7423           .8899 
X1.25         90.9250        70.3788        .7239           .8890 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 25 
 
Alpha =    .8992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lampiran 3.2 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Motivasi Verja Guru 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     X2.1              3.8500          .5796        40.0 
  2.     X2.2              4.0000          .6405        40.0 
  3.     X2.3              3.8750          .4043        40.0 
  4.     X2.4              3.8500          .6222        40.0 
  5.     X2.5              3.9750          .4797        40.0 
  6.     X2.6              3.9000          .6325        40.0 
  7.     X2.7              3.8750          .6480        40.0 
  8.     X2.8              3.8000          .5164        40.0 
  9.     X2.9              3.9500          .6385        40.0 
 10.     X2.10             3.8750          .6071        40.0 
 11.     X2.11             3.9250          .6155        40.0 
 12.     X2.12             3.8500          .6622        40.0 
 13.     X2.13             3.6500          .5335        40.0 
 14.     X2.14             3.7750          .5768        40.0 
 15.     X2.15             3.9500          .6385        40.0 
 16.     X2.16             3.5500          .7143        40.0 
 17.     X2.17             3.9250          .6155        40.0 
 18.     X2.18             3.9250          .5256        40.0 
 19.     X2.19             3.7250          .5541        40.0 
 20.     X2.20             3.9000          .4961        40.0 
 21.     X2.21             3.9000          .4961        40.0 
 22.     X2.22             3.8000          .6485        40.0 
 23.     X2.23             3.7250          .5057        40.0 
 24.     X2.24             4.0750          .6558        40.0 
 
 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE       92.6250    50.4455     7.1025         24 
_ 
 
 
 
   
 
 
 



 

 

 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
X2.1          88.7750        46.0250        .5194           .8645 
X2.2          88.6250        45.1122        .5722           .8625 
X2.3          88.7500        48.0897        .3910           .8685 
X2.4          88.7750        46.7942        .3834           .8686 
X2.5          88.6500        47.8231        .3606           .8690 
X2.6          88.7250        45.5891        .5218           .8642 
X2.7          88.7500        46.2949        .4231           .8674 
X2.8          88.8250        46.7635        .4836           .8658 
X2.9          88.6750        46.6353        .3902           .8685 
X2.10         88.7500        46.6538        .4127           .8676 
X2.11         88.7000        47.0872        .3527           .8695 
X2.12         88.7750        46.9481        .3371           .8703 
X2.13         88.9750        47.0506        .4250           .8673 
X2.14         88.8500        46.6949        .4336           .8670 
X2.15         88.6750        46.4301        .4146           .8677 
X2.16         89.0750        46.2250        .3820           .8692 
X2.17         88.7000        46.7282        .3967           .8682 
X2.18         88.7000        47.5487        .3615           .8690 
X2.19         88.9000        47.4769        .3485           .8694 
X2.20         88.7250        47.4865        .3967           .8681 
X2.21         88.7250        46.3071        .5764           .8636 
X2.22         88.8250        45.6353        .5010           .8649 
X2.23         88.9000        46.6051        .5191           .8649 
X2.24         88.5500        44.1000        .6791           .8588 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 24 
 
Alpha =    .8717 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lampiran 3.3 
Uji Validitas & Reliabilitas 
Variabel Kinerja Guru 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H 
A) 
 
                             Mean        Std Dev       Cases 
 
  1.     Y.1               3.6250          .8066        40.0 
  2.     Y.2               3.9250          .6938        40.0 
  3.     Y.3               3.9500          .7143        40.0 
  4.     Y.4               3.7250          .8767        40.0 
  5.     Y.5               3.6750          .8286        40.0 
  6.     Y.6               3.6750          .8590        40.0 
  7.     Y.7               3.5000          .8473        40.0 
  8.     Y.8               3.6000          .9001        40.0 
  9.     Y.9               3.5750          .9026        40.0 
 10.     Y.10              3.4500          .9323        40.0 
 11.     Y.11              3.9000          .8412        40.0 
 12.     Y.12              3.8500          .7355        40.0 
 13.     Y.13              3.7750          .7334        40.0 
 14.     Y.14              3.8000          .7579        40.0 
 15.     Y.15              3.5750          .8130        40.0 
 16.     Y.16              3.7250          .7841        40.0 
 17.     Y.17              3.8250          .7472        40.0 
 18.     Y.18              3.8250          .6360        40.0 
 19.     Y.19              3.8250          .6751        40.0 
 20.     Y.20              3.7000          .7232        40.0 
 21.     Y.21              3.7250          .6789        40.0 
 22.     Y.22              3.9000          .6718        40.0 
 23.     Y.23              3.7000          .5639        40.0 
 24.     Y.24              3.7000          .5639        40.0 
 25.     Y.25              3.8750          .7228        40.0 
 26.     Y.26              3.8750          .6071        40.0 
 27.     Y.27              3.9000          .6325        40.0 
 28.     Y.28              3.7000          .6869        40.0 
 
                
                                    N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      104.8750   142.9840    11.9576         28 
_ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
Y.1          101.2500       135.5256        .3625           .9213 
Y.2          100.9500       135.1256        .4573           .9197 
Y.3          100.9250       134.5327        .4792           .9194 
Y.4          101.1500       129.8231        .6203           .9171 
Y.5          101.2000       129.7538        .6645           .9164 
Y.6          101.2000       130.1128        .6192           .9172 
Y.7          101.3750       132.0353        .5254           .9188 
Y.8          101.2750       131.5378        .5151           .9190 
Y.9          101.3000       131.2410        .5284           .9188 
Y.10         101.4250       129.9942        .5701           .9181 
Y.11         100.9750       133.9224        .4290           .9204 
Y.12         101.0250       133.5635        .5223           .9188 
Y.13         101.1000       133.5282        .5262           .9187 
Y.14         101.0750       135.0455        .4181           .9203 
Y.15         101.3000       133.8051        .4529           .9199 
Y.16         101.1500       133.4641        .4916           .9192 
Y.17         101.0500       131.0744        .6635           .9166 
Y.18         101.0500       133.0744        .6478           .9173 
Y.19         101.0500       133.0744        .6070           .9177 
Y.20         101.1750       134.7635        .4584           .9197 
Y.21         101.1500       136.8487        .3572           .9210 
Y.22         100.9750       134.7429        .4995           .9191 
Y.23         101.1750       136.8660        .4396           .9200 
Y.24         101.1750       137.5327        .3881           .9205 
Y.25         101.0000       131.6923        .6492           .9169 
Y.26         101.0000       133.0769        .6810           .9170 
Y.27         100.9750       132.4353        .6972           .9166 
Y.28         101.1750       135.3276        .4496           .9198 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     40.0                    N of Items = 28 
 
Alpha =    .9215 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 3.4    

Uji Normalitas Data Sampel Penelitian  

 

Explore 
KODE 
 
 

Case Processing Summary

169 100.0% 0 .0% 169 100.0%
169 100.0% 0 .0% 169 100.0%
169 100.0% 0 .0% 169 100.0%

KODE
1
2
3

KEPEMIMP
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 
 
 
 
 

Tests of Normality

.059 169 .200* .966 169 .000

.057 169 .200* .975 169 .004

.068 169 .057 .964 169 .000

KODE
1
2
3

KEPEMIMP
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
 



 

 

Normal P-P Plot of Regression Stand

Dependent Variable: KINERJA
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Regression Standardized Residual
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Histogram

Dependent Variable: KINERJA
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Std. Dev = .99  
Mean = 0.00

N = 169.00

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3.5    

Uji Homogenitas Data Sampel Penelitian  

Explore 
KODE 
 
 

Case Processing Summary

169 100.0% 0 .0% 169 100.0%
169 100.0% 0 .0% 169 100.0%
169 100.0% 0 .0% 169 100.0%

KODE
1
2
3

KEPEMIMP
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
 
 
 

Test of Homogeneity of Variance

.041 2 504 .959

.044 2 504 .957

.044 2 499.925 .957

.044 2 504 .957

Based on Mean
Based on Median
Based on Median and
with adjusted df
Based on trimmed mean

KEPEMIMP

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3.6    

Uji Heteroskedastisitas Data Sampel Penelitian  

 

 

 

 

Scatterplot

Dependent Variable: KINERJA
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Lampiran 3.7 

Uji Multi koliniaritas Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja Guru 

  

 
 
 

Coefficientsa

16.686 2.935 5.684 .000
.518 .055 .491 9.388 .000 .330 3.032
.492 .054 .476 9.089 .000 .330 3.032

(Constant)
KEPEMIMP
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 

Collinearity Diagnosticsa

2.978 1.000 .00 .00 .00
1.749E-02 13.047 .93 .04 .15
4.999E-03 24.405 .07 .96 .85

Dimension
1
2
3

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) KEPEMIMP MOTIVASI
Variance Proportions

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4.1   

Frequensi Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah     

 

 

 

Statistics

KEPEMIMP
169

0
104.31

1.185
105.00
15.411

237.512
65
66

131
85.00

124.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

10
90

Percentiles

 
 
 



 

 

KEPEMIMP

2 1.2 1.2 1.2
2 1.2 1.2 2.4
1 .6 .6 3.0
1 .6 .6 3.6
3 1.8 1.8 5.3
1 .6 .6 5.9
1 .6 .6 6.5
1 .6 .6 7.1
1 .6 .6 7.7
1 .6 .6 8.3
2 1.2 1.2 9.5
4 2.4 2.4 11.8
1 .6 .6 12.4
5 3.0 3.0 15.4
4 2.4 2.4 17.8
4 2.4 2.4 20.1
6 3.6 3.6 23.7
2 1.2 1.2 24.9
1 .6 .6 25.4
7 4.1 4.1 29.6
3 1.8 1.8 31.4
3 1.8 1.8 33.1
2 1.2 1.2 34.3
2 1.2 1.2 35.5
3 1.8 1.8 37.3

12 7.1 7.1 44.4
6 3.6 3.6 47.9
2 1.2 1.2 49.1
5 3.0 3.0 52.1
4 2.4 2.4 54.4
5 3.0 3.0 57.4
3 1.8 1.8 59.2
3 1.8 1.8 60.9
5 3.0 3.0 63.9
5 3.0 3.0 66.9
2 1.2 1.2 68.0
6 3.6 3.6 71.6
2 1.2 1.2 72.8
1 .6 .6 73.4
3 1.8 1.8 75.1
2 1.2 1.2 76.3
3 1.8 1.8 78.1
1 .6 .6 78.7
2 1.2 1.2 79.9
7 4.1 4.1 84.0
3 1.8 1.8 85.8
2 1.2 1.2 87.0
8 4.7 4.7 91.7
2 1.2 1.2 92.9
5 3.0 3.0 95.9
3 1.8 1.8 97.6
1 .6 .6 98.2
2 1.2 1.2 99.4
1 .6 .6 100.0

169 100.0 100.0

66
67
68
70
71
72
74
80
81
82
83
85
86
88
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 



 

 

Tabel Frequensi Item Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 

X1.1

4 2.4 2.4 2.4
55 32.5 32.5 34.9
88 52.1 52.1 87.0
22 13.0 13.0 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.2

16 9.5 9.5 9.5
58 34.3 34.3 43.8
78 46.2 46.2 89.9
17 10.1 10.1 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.3

1 .6 .6 .6
14 8.3 8.3 8.9
59 34.9 34.9 43.8
69 40.8 40.8 84.6
26 15.4 15.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.4

1 .6 .6 .6
19 11.2 11.2 11.8
53 31.4 31.4 43.2
66 39.1 39.1 82.2
30 17.8 17.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X1.5

15 8.9 8.9 8.9
58 34.3 34.3 43.2
53 31.4 31.4 74.6
43 25.4 25.4 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.6

3 1.8 1.8 1.8
23 13.6 13.6 15.4
53 31.4 31.4 46.7
43 25.4 25.4 72.2
47 27.8 27.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.7

5 3.0 3.0 3.0
19 11.2 11.2 14.2
59 34.9 34.9 49.1
65 38.5 38.5 87.6
21 12.4 12.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.8

2 1.2 1.2 1.2
17 10.1 10.1 11.2
53 31.4 31.4 42.6
51 30.2 30.2 72.8
46 27.2 27.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X1.9

1 .6 .6 .6
18 10.7 10.7 11.2
44 26.0 26.0 37.3
53 31.4 31.4 68.6
53 31.4 31.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.10

1 .6 .6 .6
14 8.3 8.3 8.9
66 39.1 39.1 47.9
63 37.3 37.3 85.2
25 14.8 14.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.11

5 3.0 3.0 3.0
15 8.9 8.9 11.8
54 32.0 32.0 43.8
54 32.0 32.0 75.7
41 24.3 24.3 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.12

6 3.6 3.6 3.6
14 8.3 8.3 11.8
58 34.3 34.3 46.2
53 31.4 31.4 77.5
38 22.5 22.5 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

 

X1.13

1 .6 .6 .6
12 7.1 7.1 7.7
70 41.4 41.4 49.1
48 28.4 28.4 77.5
38 22.5 22.5 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.14

22 13.0 13.0 13.0
44 26.0 26.0 39.1
69 40.8 40.8 79.9
34 20.1 20.1 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.15

24 14.2 14.2 14.2
56 33.1 33.1 47.3
59 34.9 34.9 82.2
30 17.8 17.8 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.16

1 .6 .6 .6
23 13.6 13.6 14.2
64 37.9 37.9 52.1
51 30.2 30.2 82.2
30 17.8 17.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.17

3 1.8 1.8 1.8
23 13.6 13.6 15.4
51 30.2 30.2 45.6
63 37.3 37.3 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.18

1 .6 .6 .6
6 3.6 3.6 4.1

58 34.3 34.3 38.5
71 42.0 42.0 80.5
33 19.5 19.5 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.19

6 3.6 3.6 3.6
24 14.2 14.2 17.8
53 31.4 31.4 49.1
66 39.1 39.1 88.2
20 11.8 11.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.20

2 1.2 1.2 1.2
20 11.8 11.8 13.0
65 38.5 38.5 51.5
53 31.4 31.4 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X1.21

1 .6 .6 .6
25 14.8 14.8 15.4
57 33.7 33.7 49.1
57 33.7 33.7 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.22

1 .6 .6 .6
7 4.1 4.1 4.7

65 38.5 38.5 43.2
77 45.6 45.6 88.8
19 11.2 11.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X1.23

17 10.1 10.1 10.1
64 37.9 37.9 47.9
45 26.6 26.6 74.6
43 25.4 25.4 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X1.24

12 7.1 7.1 7.1
55 32.5 32.5 39.6
61 36.1 36.1 75.7
41 24.3 24.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X1.25

17 10.1 10.1 10.1
59 34.9 34.9 45.0
66 39.1 39.1 84.0
27 16.0 16.0 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 

 
Histogram Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

KEPEMIMP

115.0
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Std. Dev = 14.55  
Mean = 90.6

N = 169.00

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 4.2 

Frequensi Variabel Motivasi Kerja Guru 

 

 

Statistics

MOTIVASI
169

0
82.54
1.149
83.00

14.939
223.166

66
43

109
61.00

103.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

10
90

Percentiles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MOTIVASI

1 .6 .6 .6
1 .6 .6 1.2
1 .6 .6 1.8
1 .6 .6 2.4
2 1.2 1.2 3.6
1 .6 .6 4.1
5 3.0 3.0 7.1
2 1.2 1.2 8.3
1 .6 .6 8.9
2 1.2 1.2 10.1
2 1.2 1.2 11.2
3 1.8 1.8 13.0
5 3.0 3.0 16.0
1 .6 .6 16.6
2 1.2 1.2 17.8
4 2.4 2.4 20.1
7 4.1 4.1 24.3
1 .6 .6 24.9
1 .6 .6 25.4
3 1.8 1.8 27.2
3 1.8 1.8 29.0
5 3.0 3.0 32.0
2 1.2 1.2 33.1
2 1.2 1.2 34.3
1 .6 .6 34.9
8 4.7 4.7 39.6
8 4.7 4.7 44.4
2 1.2 1.2 45.6
4 2.4 2.4 47.9
4 2.4 2.4 50.3
6 3.6 3.6 53.8
5 3.0 3.0 56.8
3 1.8 1.8 58.6
5 3.0 3.0 61.5
2 1.2 1.2 62.7
3 1.8 1.8 64.5
5 3.0 3.0 67.5
5 3.0 3.0 70.4
2 1.2 1.2 71.6
3 1.8 1.8 73.4
2 1.2 1.2 74.6
6 3.6 3.6 78.1
1 .6 .6 78.7
2 1.2 1.2 79.9
5 3.0 3.0 82.8
3 1.8 1.8 84.6
3 1.8 1.8 86.4
5 3.0 3.0 89.3
1 .6 .6 89.9
4 2.4 2.4 92.3
3 1.8 1.8 94.1
2 1.2 1.2 95.3
4 2.4 2.4 97.6
1 .6 .6 98.2
2 1.2 1.2 99.4
1 .6 .6 100.0

169 100.0 100.0

43
46
50
53
55
56
57
58
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabel Frequensi Item motivasi kerja Guru 

X2.1

1 .6 .6 .6
15 8.9 8.9 9.5
54 32.0 32.0 41.4
74 43.8 43.8 85.2
25 14.8 14.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.2

1 .6 .6 .6
22 13.0 13.0 13.6
49 29.0 29.0 42.6
67 39.6 39.6 82.2
30 17.8 17.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.3

26 15.4 15.4 15.4
59 34.9 34.9 50.3
51 30.2 30.2 80.5
33 19.5 19.5 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.4

2 1.2 1.2 1.2
17 10.1 10.1 11.2
52 30.8 30.8 42.0
73 43.2 43.2 85.2
25 14.8 14.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

X2.5

1 .6 .6 .6
23 13.6 13.6 14.2
40 23.7 23.7 37.9
73 43.2 43.2 81.1
32 18.9 18.9 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.6

1 .6 .6 .6
23 13.6 13.6 14.2
49 29.0 29.0 43.2
68 40.2 40.2 83.4
28 16.6 16.6 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.7

3 1.8 1.8 1.8
25 14.8 14.8 16.6
58 34.3 34.3 50.9
60 35.5 35.5 86.4
23 13.6 13.6 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.8

2 1.2 1.2 1.2
32 18.9 18.9 20.1
49 29.0 29.0 49.1
57 33.7 33.7 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.9

2 1.2 1.2 1.2
23 13.6 13.6 14.8
58 34.3 34.3 49.1
62 36.7 36.7 85.8
24 14.2 14.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.10

5 3.0 3.0 3.0
31 18.3 18.3 21.3
48 28.4 28.4 49.7
59 34.9 34.9 84.6
26 15.4 15.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.11

3 1.8 1.8 1.8
34 20.1 20.1 21.9
57 33.7 33.7 55.6
46 27.2 27.2 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.12

2 1.2 1.2 1.2
28 16.6 16.6 17.8
62 36.7 36.7 54.4
51 30.2 30.2 84.6
26 15.4 15.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.13

2 1.2 1.2 1.2
29 17.2 17.2 18.3
59 34.9 34.9 53.3
57 33.7 33.7 87.0
22 13.0 13.0 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.14

4 2.4 2.4 2.4
22 13.0 13.0 15.4
71 42.0 42.0 57.4
51 30.2 30.2 87.6
21 12.4 12.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

X2.15

1 .6 .6 .6
36 21.3 21.3 21.9
69 40.8 40.8 62.7
47 27.8 27.8 90.5
16 9.5 9.5 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.16

2 1.2 1.2 1.2
34 20.1 20.1 21.3
66 39.1 39.1 60.4
49 29.0 29.0 89.3
18 10.7 10.7 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.17

4 2.4 2.4 2.4
38 22.5 22.5 24.9
56 33.1 33.1 58.0
53 31.4 31.4 89.3
18 10.7 10.7 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.18

1 .6 .6 .6
23 13.6 13.6 14.2
76 45.0 45.0 59.2
52 30.8 30.8 89.9
17 10.1 10.1 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.19

5 3.0 3.0 3.0
23 13.6 13.6 16.6
76 45.0 45.0 61.5
38 22.5 22.5 84.0
27 16.0 16.0 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.20

2 1.2 1.2 1.2
30 17.8 17.8 18.9
66 39.1 39.1 58.0
51 30.2 30.2 88.2
20 11.8 11.8 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 



 

 

X2.21

2 1.2 1.2 1.2
40 23.7 23.7 24.9
57 33.7 33.7 58.6
47 27.8 27.8 86.4
23 13.6 13.6 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.22

1 .6 .6 .6
29 17.2 17.2 17.8
55 32.5 32.5 50.3
57 33.7 33.7 84.0
27 16.0 16.0 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.23

2 1.2 1.2 1.2
27 16.0 16.0 17.2
57 33.7 33.7 50.9
54 32.0 32.0 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
X2.24

1 .6 .6 .6
27 16.0 16.0 16.6
56 33.1 33.1 49.7
64 37.9 37.9 87.6
21 12.4 12.4 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
Histogram Motivasi Kerja Guru 
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Lampiran 4.3 

Frequensi Variabel Kinerja Guru 

 

 

Statistics

KINERJA
169

0
104.31

1.185
105.00
15.411

237.512
65
66

131
85.00

124.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum

10
90

Percentiles

 
 

 



 

 

KINERJA

2 1.2 1.2 1.2
2 1.2 1.2 2.4
1 .6 .6 3.0
1 .6 .6 3.6
3 1.8 1.8 5.3
1 .6 .6 5.9
1 .6 .6 6.5
1 .6 .6 7.1
1 .6 .6 7.7
1 .6 .6 8.3
2 1.2 1.2 9.5
4 2.4 2.4 11.8
1 .6 .6 12.4
5 3.0 3.0 15.4
4 2.4 2.4 17.8
4 2.4 2.4 20.1
6 3.6 3.6 23.7
2 1.2 1.2 24.9
1 .6 .6 25.4
7 4.1 4.1 29.6
3 1.8 1.8 31.4
3 1.8 1.8 33.1
2 1.2 1.2 34.3
2 1.2 1.2 35.5
3 1.8 1.8 37.3

12 7.1 7.1 44.4
6 3.6 3.6 47.9
2 1.2 1.2 49.1
5 3.0 3.0 52.1
4 2.4 2.4 54.4
5 3.0 3.0 57.4
3 1.8 1.8 59.2
3 1.8 1.8 60.9
5 3.0 3.0 63.9
5 3.0 3.0 66.9
2 1.2 1.2 68.0
6 3.6 3.6 71.6
2 1.2 1.2 72.8
1 .6 .6 73.4
3 1.8 1.8 75.1
2 1.2 1.2 76.3
3 1.8 1.8 78.1
1 .6 .6 78.7
2 1.2 1.2 79.9
7 4.1 4.1 84.0
3 1.8 1.8 85.8
2 1.2 1.2 87.0
8 4.7 4.7 91.7
2 1.2 1.2 92.9
5 3.0 3.0 95.9
3 1.8 1.8 97.6
1 .6 .6 98.2
2 1.2 1.2 99.4
1 .6 .6 100.0

169 100.0 100.0

66
67
68
70
71
72
74
80
81
82
83
85
86
88
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 



 

 

Tabel Frequensi Item Variabel Kinerja Guru 

Y.1

5 3.0 3.0 3.0
60 35.5 35.5 38.5
82 48.5 48.5 87.0
22 13.0 13.0 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 
Y.3

10 5.9 5.9 5.9
70 41.4 41.4 47.3
57 33.7 33.7 81.1
32 18.9 18.9 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.4

17 10.1 10.1 10.1
46 27.2 27.2 37.3
77 45.6 45.6 82.8
29 17.2 17.2 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.2

24 14.2 14.2 14.2
44 26.0 26.0 40.2
62 36.7 36.7 76.9
39 23.1 23.1 100.0 

169 100.0 100.0

2 
3 
4 
5 

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 
Percent



 

 

Y.5

19 11.2 11.2 11.2
49 29.0 29.0 40.2
59 34.9 34.9 75.1
42 24.9 24.9 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.6

22 13.0 13.0 13.0
47 27.8 27.8 40.8
67 39.6 39.6 80.5
33 19.5 19.5 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.7

19 11.2 11.2 11.2
57 33.7 33.7 45.0
63 37.3 37.3 82.2
30 17.8 17.8 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.8

22 13.0 13.0 13.0
44 26.0 26.0 39.1
70 41.4 41.4 80.5
33 19.5 19.5 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 



 

 

Y.9

18 10.7 10.7 10.7
47 27.8 27.8 38.5
67 39.6 39.6 78.1
37 21.9 21.9 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.10

15 8.9 8.9 8.9
62 36.7 36.7 45.6
57 33.7 33.7 79.3
35 20.7 20.7 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.11

15 8.9 8.9 8.9
37 21.9 21.9 30.8
93 55.0 55.0 85.8
24 14.2 14.2 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.12

12 7.1 7.1 7.1
38 22.5 22.5 29.6
83 49.1 49.1 78.7
36 21.3 21.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 



 

 

Y.13

6 3.6 3.6 3.6
41 24.3 24.3 27.8
81 47.9 47.9 75.7
41 24.3 24.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.14

20 11.8 11.8 11.8
48 28.4 28.4 40.2
60 35.5 35.5 75.7
41 24.3 24.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.15

22 13.0 13.0 13.0
38 22.5 22.5 35.5
73 43.2 43.2 78.7
36 21.3 21.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.16

20 11.8 11.8 11.8
32 18.9 18.9 30.8
81 47.9 47.9 78.7
36 21.3 21.3 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.17

15 8.9 8.9 8.9
49 29.0 29.0 37.9
73 43.2 43.2 81.1
32 18.9 18.9 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.18

1 .6 .6 .6
17 10.1 10.1 10.7
39 23.1 23.1 33.7
84 49.7 49.7 83.4
28 16.6 16.6 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

Y.19

2 1.2 1.2 1.2
16 9.5 9.5 10.7
42 24.9 24.9 35.5
75 44.4 44.4 79.9
34 20.1 20.1 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.20

1 .6 .6 .6
16 9.5 9.5 10.1
39 23.1 23.1 33.1
67 39.6 39.6 72.8
46 27.2 27.2 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 



 

 

Y.21

1 .6 .6 .6
15 8.9 8.9 9.5
21 12.4 12.4 21.9
96 56.8 56.8 78.7
36 21.3 21.3 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.22

1 .6 .6 .6
15 8.9 8.9 9.5
55 32.5 32.5 42.0
53 31.4 31.4 73.4
45 26.6 26.6 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.23

26 15.4 15.4 15.4
44 26.0 26.0 41.4
57 33.7 33.7 75.1
42 24.9 24.9 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.24

32 18.9 18.9 18.9
38 22.5 22.5 41.4
56 33.1 33.1 74.6
43 25.4 25.4 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 



 

 

Y.25

1 .6 .6 .6
19 11.2 11.2 11.8
59 34.9 34.9 46.7
55 32.5 32.5 79.3
35 20.7 20.7 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.26

22 13.0 13.0 13.0
33 19.5 19.5 32.5
75 44.4 44.4 76.9
39 23.1 23.1 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.27

1 .6 .6 .6
20 11.8 11.8 12.4
51 30.2 30.2 42.6
58 34.3 34.3 76.9
39 23.1 23.1 100.0

169 100.0 100.0

1
2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
Y.28

24 14.2 14.2 14.2
51 30.2 30.2 44.4
54 32.0 32.0 76.3
40 23.7 23.7 100.0

169 100.0 100.0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Histogram Kinerja Guru 
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Lampiran 4. 4 
Analisis Regresi Linier Data Kepemimpinan Kepala Sekolah  

terhadap Kinerja Guru 

Regression 
Variables Entered/Removedb

KEPEMIMP
a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

Model Summaryb

.881a .776 .774 7.327
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

ANOVAb

30970.993 1 30970.993 576.903 .000a

8965.386 167 53.685
39936.379 168

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

Coefficientsa

20.057 3.553 5.645 .000
.929 .039 .881 24.019 .000

(Constant)
KEPEMIMP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Lampiran 4. 5 
Analisis Regresi Linier Data Motivas Verja Guru 

terhadap Kinerja Guru 



 

 

Regression 
 

Variables Entered/Removedb

MOTIVASIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

Model Summaryb

.878a .771 .769 7.408
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 
 

ANOVAb

30771.908 1 30771.908 560.743 .000a

9164.471 167 54.877
39936.379 168

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASIa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

Coefficientsa

29.335 3.217 9.118 .000
.908 .038 .878 23.680 .000

(Constant)
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Lampiran 4. 6 

Analisis Regresi Berganda Data Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja Guru terhadap Kinerja Guru 

 



 

 

Regression 
Variables Entered/Removedb

MOTIVASI,
KEPEMIMP

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Model Summaryb

.922a .850 .848 6.003
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 

ANOVAb

33950.243 2 16975.122 470.733 .000a

5986.136 166 36.061
39936.379 168

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), MOTIVASI, KEPEMIMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

Coefficientsa

16.686 2.935 5.684 .000
.518 .055 .491 9.388 .000 .330 3.032
.492 .054 .476 9.089 .000 .330 3.032

(Constant)
KEPEMIMP
MOTIVASI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 


