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ABSTRACT 
The objectives of this research is  to find out the relationship between the 
headmaster leadership, the motivation and the job satisfaction. This study was 
conducted at the SMK Negeri in Kutai Timur with sample 80   selected randomly 
from 107 population. 
The result of the research are as follows : (1) there is a positive correlation 
between the headmaster leadership with the job satisfaction, (2) there is a 
positive correlation between   the motivation with the job satisfaction, (3) there is 
a positive correlation between those two independent variables (the headmaster 
leadership an the motivation) with the job satisfaction. 
The conclusion of this research that the satisfaction job is build by the 
development of headmaster leadership. There is positive correlation between 
teacher’s motivation and headmaster leadership. 
Headmaster should optimalized as manager, teacher, leader, administrator and 
guidance. 

 
Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Dengan 
Kepuasan Kerja Pada Guru SMK Negeri se Kabupaten Kutai Timur. Penelitian 
bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan Motivasi Kerja  dengan Kepuasan Kerja  guru SMK Negeri se 
Kabupaten Kutai Timur. Subyek penelitian dipilih secara random sejumlah 80 
guru dari  populasi sejumlah 107 guru. 
Hasil dari penelitian menemukan bahwa : (1) terdapat hubungan yang positif 
signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan Kerja 

Guru (Y) dengan koefisien y1 = 0,328 dan ditemukan persamaan regresi   linier 

1X 0,362    ,85566 Ŷ  . Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar 

y1 = 0,328 adalah rendah; (2) terdapat hubungan yang positif signifikan antara 

Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja guru(Y) dengan koefisien y2 = 0,446 

dan dengan persamaan regresi linier 
2X 0,525    ,17449 Ŷ  . Adapun 

interpretasi tingkat keeratan hubungan sebesar y2 = 0,446 adalah sangat 
sedang; (3) terdapat hubungan yang positif signifikan antara Kepemimpinan 
Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2) secara bersama–sama dengan 

Prestasi  Belajar Guru (Y) dengan koefisien y1.2 = 0,452 dan persamaan regresi  

linier  
1X 0,164    ,16945 Ŷ  2X 0,458 . Adapun interpretasi tingkat keeratan 

hubungan sebesar y1.2 = 0,452 adalah sedang. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepuasan Kerja guru dapat dibangun 
dengan pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah yang positif dan 
pengembangan Motivasi Kerja guru.  
 
Kata kunci : Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi dan Kepuasan Kerja 
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I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Guru memiliki multi peran, tidak terbatas hanya sebagai pengajar yang 
melakukan transfer of knowledge, tetapi juga sebagai pembimbing yang mendorong 
potensi, mengembangkan alternatif, dan memobilisasi siswa dalam belajar. Guru 
memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks terhadap pencapaian tujuan 
pendidikan, dimana guru tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu yang akan 
diajarkan dan memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, 
namun guru juga dituntut untuk menampilkan kepribadian yang mampu menjadi 
teladan bagi siswa.  

Dengan beratnya tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru, maka 
sudah sepantasnya dalam manajemen sekolah perlunya upaya-uapaya untuk 
meningkatkan semangat guru dalam bekerja. Guru pada sebuah organisasi pendidikan 
tentunya berusaha mengajar sebaik mungkin dengan mengerahkan segenap 
kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai kepuasan kerja yang diinginkan. 
Menurut As‘ad, bahwa semakin banyak aspek – aspek dalam pekerjaan yang sesuai 
dengan keinginan pegawai, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya.1  

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru merupakan sasaran penting dalam 
manajemen sumber daya manusia, karena secara langsung maupun tidak langsung 
akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat rusaknya 
kondisi organisasi sekolah adalah rendahnya kepuasan kerja guru dimana timbul 
gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya 
prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif 
lainnya.  Sebaliknya kepuasan yang tinggi diinginkan oleh kepala sekolah karena dapat 
dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan kerja yang tinggi 
menandakan bahwa sebuah organisasi sekolah telah dikelola dengan baik dengan 
manajemen yang efektif. Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara 
harapan guru dengan imbalan yang disediakan oleh organisasi. Dengan demikian 
meningkatkan kepuasan kerja bagi guru merupakan keniscayaan, karena menyangkut 
masalah hasil kerja guru yang merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan 
mutu pelayanan kepada siswa. Selanjutnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

Hasil studi di negara-negara berkembang, guru memberikan sumbangan dalam 
prestasi belajar siswa (36%), selanjutnya manajemen (23%), waktu belajar (22%), dan 
sarana fisik (19%). Aspek yang berkaitan dengan guru adalah menyangkut citra/mutu 
guru dan kesejahteraan.2 Salah satu hal yang patut dipertimbangkan untuk 
meningkatkan mutu guru adalah dengan cara meningkatkan kepuasan kerjanya, sebab 
dengan kepuasan guru yang meningkat maka guru akan berusaha untuk 
meningkatkan profesi  dan mutunya, dengan demikian diharapkan keberhasilan 
pendidikan akan tercapai. Kepuasan kerja guru itu dapat dilaksanakan dengan 
beberapa cara diantaranya adalah organisasi dapat membuat iklim organisasi yang 
berpihak pada kesejahteraan guru, terbuka dan menekankan pada prestasi, bisa pula 
kepuasan ditingkatkan menggunakan faktor motivasi terutama motivasi berprestasi 
guru, karena hal tugas guru menyangkut dengan keberhasilan siswa yang merupakan 
keberhasilan pendidikan. 

Menurut Wahjosumidjo, Kepuasan kerja guru banyak dipengaruhi beberapa 
faktor antara lain adalah faktor dari pemimpin /kepala sekolah dan motivasi kerja guru. 
Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas 
penampilan seorang kepala sekolah.3 

                                                 

1
 As‘ad, Moh, 1999. Psikologi Industri. Yogyakarta: Liberty, h. 105 

2
 Indra Djati Sidi, Pendidikan dan Peran Guru Dalam Era Globalisasi, dalam majalah Komunika 

No. 25 /tahun VIII/2000 
3
 Wahjosumidjo. 2002. Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 45 
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Dalam pelaksanaan penyelengaraan pendidikan, yang merupakan satu 
kesatuan dari sistem pendidikan. Pimpinan memiliki peran yang penting, dalam 
pelaksanaannya seorang pimpinan harus menciptakan iklim atau suasana kerja yang 
kondusif. Gaya memimpin seorang pimpinan dapat mendorong prestasi kerja guru, 
salah satunya dengan cara mengadakan pelatihan yang mendukung produktivitas guru 
dalam mengajar serta memberikan motivasi bagi para guru agar meningkatkan 
prestasi mengajarnya, akan tetapi walaupun gaya kepemimpinan sudah cukup baik, 
tetapi prestasi kerja guru saat ini masih rendah. 
 Wahyosumidjo (2002) menjelaskan tentang peranan Kepala Sekolah sebagai 
pendidik. Sebagai seorang pendidik, Kepala Sekolah harus mampu menanamkan, 
memajukan, dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik dan artistik kepada para guru 
atau tenaga fungsional yang lainnya, tenaga administrasi (staf) dan kelompok para 
siswa atau peserta didik. Untuk menanamkan peranannya ini Kepala Sekolah harus 
menunjukkan sikap persuasif dan keteladanan. Sikap persuasif dan keteladanan inilah 
yang akan mewarnai kepemimpinan termasuk didalamnya pembinaan yang dilakukan 
oleh Kepala Sekolah terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Kepala Sekolah 
sebagai edukator, supervisor, motivator yang harus melaksanakan pembinaan kepada 
para karyawan dan para guru di sekolah yang dipimpinnya karena faktor manusia 
merupakan faktor sentral yang menentukan seluruh gerak aktivitas suatu organisasi, 
walau secanggih apapun teknologi yang digunakan tetap faktor manusia yang 
menentukannya.4 
 Menurut Wahjosumidjo (2002), agar fungsi kepemimpinan kepala sekolah 
berhasil memberdayakan segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sesuai 
dengan situasi, diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki kemampuan 
profesional yaitu: kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, pelatihan dan 
pengetahuan profesional, serta kompetensi administrasi dan pengawasan.5 

Sekolah merupakan lembaga yang bersifat kompleks karena sekolah sebagai 
organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan 
dan saling menentukan. Sekolah juga mempunyai sifat unik yaitu menunjukkan bahwa 
sekolah bebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi 
organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter 
tersendiri, di mana terjadi proses pembelajaran, tempat terselenggaranya 
pembudayaan kehidupan umat manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik 
tersebutlah, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 
keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.  

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah 
sebagai organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan 
kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin 
sekolah.  

Salah satu aspek kunci bagi keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 
atau sistem swamanajemen di sekolah adalah peran kepemimpinan kepala sekolah. 
hal ini juga disadari para kepala sekolah. Sudah saatnya kepala sekolah sebagai 
pemegang kendali organisasi memahami arti dan perannya serta kewenanganya yang 
kian luas dan kesibukan luar biasa padat, dapat mengembang suatu istilah atau dalam 
akronim EMASLIM. Maksudnya, seorang kepala sekolah dituntut mampu 
melaksanakan sejumlah peran, yaitu sebagai Edukator, Manajer, Administrator, 
Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator sekaligus di lingkungan komunitas sekolah 
yang dipimpinnya. namun dalam praktik para kepala sekolah rupanya masih 
menghadapi sejumlah kendala.  

Motivasi merupakan daya dorong pada diri seseorang untuk melakukan suatu 
aktivitas dalam upaya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Motivasi berkembang 
dalam diri individu dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Jika dikaitkan dalam 
kegiatan belajar mengajar, maka motivasi mengajar merupakan suatu dorongan atau 

                                                 

4
 Ibid, h. 44 

5
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usaha untuk bertingkah laku dalam mencapai suatu keberhasilan, atau suatu dorongan 
untuk menciptakan situasi, kondisi, dan aktivitas dalam melaksanakan tugas mengajar. 
Motivasi mengajar guru yang tinggi mendorong seorang guru untuk kreatif dalam 
penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, kreatif dalam penggunaan media belajar 
dan sesuai dengan kebutuhan dari materi tersebut. 

Rasa aman akan suasana kerja yang mampu mendorong guru untuk lebih 
berdedikasi tinggi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik 
suasana aman sebelum kerja, saat kerja maupun setelah kerja. Kondisi kerja yang 
aman semacam ini, serta didukung rekan kerja yang dapat diajak untuk bekerjasama 
dalam berbagai aktifitas merupakan keinginan dari setiap guru di sekolah. Dengan 
situasi semacam itu diharapkan para guru dapat bekerja secara maksimal dan senang 
terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari 
perasaan guru terhadap pekerjaannya. Guru tidak hanya secara formalitas bekerja 
dikantor, tetapi harus mampu merasakan dan menikmati pekerjaannya, sehingga ia 
tidak akan merasa bosan dan lebih tekun dalam beraktifitas. Para guru akan lebih 
senang dalam bekerja apabila didukung oleh berbagai situasi yang kondusif, sehingga 
dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya. 

Sementara itu, kebutuhan guru dalam memenuhi keinginannya semakin 
meningkat. Para guru bekerja dengan harapan akan memperoleh upah/gaji yang dapat 
untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang saat ini sangat begitu kompleks 
dari hal yang paling pokok/primer terutama masalah kebutuhan sandang, pangan, 
perumahan, pendidikan, istirahat kerja yang cukup, perlu mendapatkan skala prioritas 
utama dalam hal pemenuhannya. Selain itu, pemenuhan kebutuhan dari para guru 
akan pelayanan dan penghargaan oleh atasan terhadap prestasi kerja yang 
dihasilkannya yang sesuai dengan prinsip keadilan dapat memotivasi kerja mereka. 
Sehingga As‘ad menyatakan bahwa dengan seringnya para pegawai termotivasi untuk 
melakukan pekerjaannya dengan baik, akan meningkatkan kualitas dan kepuasan 
kerja yag diinginkan, karena kuat lemahnya dorongan atau motivasi kerja seseorang 
akan menentukan besar kecilnya kepuasan kerja.6  

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah  
yang ketemukan yaitu : 
1. Apakah  terdapat  hubungan positif dan signifikan  antara  Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan kepuasan kerja guru ? 
2. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi kerja guru 

dengan kepuasan kerja guru ? 
3. Apakah   terdapat   hubungan positif dan signifikan antara Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dengan prestasi   kerja guru ? 
4. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dengan disiplin kerja guru ? 
5. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja guru 

dengan kompetensi profesionalitas  guru ? 
6. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama – sama dengan kepuasan kerja 
guru? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi  pada Kepemimpinan Kepala Sekolah 
sebagai variabel independent atau variabel bebas pertana (X1), Motivasi kerja guru 
sebagai variobel independent atau variabel bebas kedua (X2) dan Kepuasan Kerja 
Guru sebagai variabel dependen atau variabel terikat (Y). 

 
 

                                                 

6
 Ibid, h. 45 
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D. Perumusan Masalah 
Masalah yang muncul berkenaan dengan hubungan kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja guru  dengan kepuasan kerja guru, diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dengan kepuasan kerja guru SMK se Kutai Timur? 
2. Apakah   terdapat   hubungan   positif dan signifikan antara  motivasi   kerja   

dengan kepuasan kerja guru SMK se Kutai Timur?. 
3. Apakah  terdapat  hubungan  positif dan signifikan secara  bersama-sama  

antara  kepemimpinan  kepala  sekolah dan motivasi kerja guru dengan 
Kepuasan kerja guru SMK se Kutai Timur?. 

E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan penelitian ini, tujuan umum penelitian ini adalah 

untuk memperoleh data kuantitaif mengenai variabel yang berhubungan dengan 
kepemimpinan Kepala Sekolah, kepuasan kerja, Motivasi guru. Dan Kepuasan Kerja 
guru dan Motivasi kerja guru. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hubungan kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan 

kerja guru SMK se Kutai Timur. 
2. Untuk mengetahui hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja guru SMK se 

Kutai Timur. 
3. Untuk mengetahui hubungan kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja 

secara bersama-sama dengan kepuasan kerja guru  SMK se Kutai Timur. 
F. Kegunaan Penelitian 

Secara teoretis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu 
pengetahuan tentang kaitan kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru 
dengan kepuasan kerja. 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 
1. Manajer pendidikan (Kepala Sekolah) agar dapat memperoleh informasi dari hasil 

penelitian ini sebagai alat untuk introspeksi diri  dalam melaksanakan 
kepemimpinan. 

2. Guru agar hasil penelitian sebagai masukan agar dapat meningkatkan motivasi 
kerjanya sehingga dapat meningkat pula kepuasan kerja yang juga meningkatkan 
kinerjanya  untuk menjadi guru yang professional. 

3. Stakeholder  agar hasil penelitian agar dapat dijadikan pertimbangan untuk ikut 
meningkatkan mutu pendidikan  melalui peningkatan SDM guru. 

4. Pihak terkait  (Disdik Kabupaten Kutai Timur) agar dapat dijadikan masukan dalam 
penyusunan program peningkatan pendidikan melalui peningkatan kompetensi 
Kepala Sekolah, Guru dan staf tata usaha sekolah.. 

 
 
II. PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIK, KERANGKA BERPIKIR DAN  

PENGAJUAN HIPOTESIS 
 

A. Deskripsi Teoritik  
1. Hakikat Kepuasan Kerja Guru 
 Guru menjadi perencana, pelaksana yang selalu berperan aktif dalam 
mewujudkan tujuan pendidikan, menjadi pelaku yang menunjang tercapainya tujuan 
pendidikan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat mempengaruhi 
sikap-sikap terhadap pekerjaanya. Sikap ini akan menentukan kinerja guru, dedikasi, 
dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan di pundaknya. Sikap yang positif 
harus dibina, sedang yang negatif harus dihilangkan sedini mungkin. Sikap guru itu 
seperti kepuasan kerja, stress dan frustasi yang ditimbulkan adanya pekerjaan, 
peralatan, lingkungan, iklim organisasi dan sebagainya. 
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 Davis & Newstroom menyatakan kepuasan Kerja adalah seperangkat 

perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka.7  Ada 
perbedaan yang penting antara perasaan ini dengan unsur lainnya dari sikap guru. 
Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif yang berbeda 
dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku. Hasibuan  mendefinisikan kepuasan 
kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap 
ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.   Kepuasan kerja 
adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif yang berbeda dari pemikiran 
obyektif dan keinginan perilaku. 
 Kepuasan Kerja adalah sikap umum pekerja yang menilai perbedaan antara 
jumlah imbalan yang diterima dengan yang diyakininya seharusnya diterima.8 Sedang 
menurut Hunt dan Osborn bahwa kepuasan kerja adalah tingkat dimana seseorang 
merasa positif atau negatif tentang berbagai segi dari pekerjaan, tempat kerja dan 
hubungannya dengan teman kerja.9 Kepuasan adalah keadaan emosi yang positif dari 
mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja akan muncul saat 
harapan-harapan ini tidak dipenuhi. Sebagai contoh, jika seorang tenaga kerja 
mengharapkan kondisi kerja yang aman dan bersih, maka tenaga kerja mungkin bisa 
menjadi tidak puas jika tempat kerja tidak aman dan kotor.10 
 Berdasarkan atas beberapa pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah refleksi perasaan seseorang 
yang menyenangkan  mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan dengan imbalan 
yang diberikan oleh organisasi. 
 Arni Muhammad  menyebutkan ada dua hal yang mungkin menyebabkan orang 
tidak puas  dengan pekerjaannya. Hal pertama, apabila orang tersebut tidak 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjannya. Yang kedua, 
apabila hubungan sesama teman sekerja kurang baik. Atau dengan kata lain 
ketidakpuasan kerja ini berhubungan dengan  masalah komunikasi.11 Sedang Malayu 
SP. Hasibuan  menyebutkan bahwa kepuasan kerja guru dipengaruhi faktor-faktor 
berikut :1). balas jasa yang adil dan layak; 2) penempatan yang tepat sesuai dengan 
keahlian; 3) Berat-ringannya pekerjaan; 4) suasana dan lingkungan pekerjaan; 5) 
peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan; 6) sikap pimpinan dalam 
kepemimpinannya; 7) sifat pekerjaan monoton atau tidak.12 
 Hasibuan menjelaskan bahwa tolok ukur tingkat kepuasan yang mutlak tidak 
ada karena setiap individu guru berbeda standar kepuasannya. Indikator kepuasan 
kerja hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover besar maka secara 
relatif kepuasan kerja guru baik. Sebaliknya jika kedisiplinan. moral kerja, dan turnover 
kecil maka kepuasan kerja guru diperusahaan bertambah. 
 Kepuasan kerja merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi 
kerja guru dalam mendukung terwujudnya tujuan pendidikan. Dengan demikian dapat 
pula dikatakan bahwa kepuasan dan ketidak puasan kerja  guru adalah perasaan guru 
tentang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan 
guru dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah/organisasi. Jika pekerjaan mengajar 
guru mendapat imbalan yang menurutnya pantas ia akan puas, sebaliknya jika hasil 
kerjanya memperoleh imbalan yang tidak pantas menurutnya maka guru menjadi tidak 
puas. 
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 Kepuasan yang tinggi diinginkan oleh kepala sekolah karena dapat dikaitkan 
dengan hasil yang positif yang mereka harapkan, yang menunjukkan manajemen 
pendidikan yang efektif dan efisien oleh kepala sekolah.  
 Survey untuk menentukan kepuasan kerja adalah bisa melalui survey objektif 
dan survey deskriptif. Survey objektif menyediakan pertanyaan dan pilihan jawaban 
sedemikian rupa sehingga  guru hanya perlu memilih dan menandai jawaban yang 
paling mewakili perasaan mereka sendiri. Survey deskriptif menyajikan pertanyaan 
tentang berbagai topik tetapi memberikan keleluasaan bagi guru untuk menjawabnya 
dengan kata-kata mereka sendiri,   sedang indikator-indikator untuk survei kepuasan 
kerja terdiri sebagai berikut :1) Pergantian pegawai, 2) Kemangkiran dan 
keterlambatan, 3) Catatan prestasi, 4) Pemborosan dan barang sisa, 5) Catatan 
kualitas 6) Laporan dari penyuluh, 7) Laporan kecelakaan, 8) Keluhan,  9) Catatan 
pelatihan,  10) Sasaran,  11) Catatan  
perawatan, 13) Wawancara keluar 13. 

Menurut Robbins, menyatakan elemen-elemen kepuasan kerja yang lazim 
digunakan meliputi : 1) tipe kerja, 2) rekan sekerja, 3) tunjangan, 4) diperlakukan 
dengan hormat dan adil, 5) keamanan kerja, 6) peluang menyumbangkan gagasan, 7) 
upah, 8) pengakuan akan kinerja, dan 9) kesempalan untuk maju". Faktor-faktor 
tersebut dapat diikhtisarkan dalam empat faktor, yaitu kerja yang secara mental 
menatang, imbalan yang pantas, kondisi kerja yang mendukung, dan rekan sekerja 
yang mendukung.14  

Wexley  telah mengkategorikan teori-teori kepuasan kerja kepada tiga 
kumpulan utama, yaitu : 1). Teori ketidaksesuaian (discrepancy) 2) Teori keadilan 
(equity theory)  dan  3)  Teori Dua Faktor. 
 1).  Teori Ketidaksesuaian. Menurut Locke, kepuasan atau ketidak puasan 
dengan aspek pekerjaan tergantung pada selisih (discrepancy) antara apa yang 
dianggap telah didapatkan dengan apa yang diinginkan. Jumlah yang ―diinginkan‖ dari 
karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai jumlah minimum yang diperlukan untuk 
memenuhi kebutuhan anda. Seseorang akan terpuaskan jika tidak ada selisih antara  
kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. Semakin besar kekurangan dan 
semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, semakin besar ketidak puasannya, 
Jika lebih banyak jumlah  faktor  pekerjaan yang diterima secara minimal dan 
kelebihannya menguntungkan (misalnya : upah ekstra, jam kerja yang lebih lama) 
orang yang bersangkutan akan sama puasnya bila terdapat selisih dari jumlah yang 
diinginkan.15 
 2). Teori Keadilan (Equity Theory). Teori keadilan memerinci kondisi-kondisi 
yang mendasari seorang bekerja akan menganggap fair dan  masuk akal insentif dan 
keuntungan dalam pekerjannya. Teori ini telah dikembangkan oleh Adam dan teori ini 
merupakan variasi dari teori proses perbandingan sosial. Komponen utama dari teori 
ini adalah ―input‖, ‗hasil‖, ‗orang bandingan‖  dan ‗keadilan dan ketidak adilan‘. Input 
adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang yang dianggap mendukung 
pekerjaannya, seperti : pendidikan, pengalaman, kecakapan, banyaknya usaha yang 
dicurahkan, jumlah jam kerja, dan peralatan atau perlengkapan pribadi yang 
dipergunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh 
seorang pekerja yang diperoleh dari pekerjaanya, seperti : upah/gaji, keuntungan 
sampingan, simbul status, penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau 
ekspresi diri. 
 Menurut teori ini, seorang menilai fair hasilnya dengan membandingkan 
hasilnya : rasio inputnya dengan hasil : rasio input seseorang/sejumlah orang 
bandingan. Orang bandingan mungkin saja dari orang-orang dalam organisasi maupun 
organisasi lain dan bahkan dengan dirinya sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan 
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pendahulunya. Teori ini tidak memerinci bagaimana seorang memilih orang bandingan 
atau berapa banyak orang bandingan yang akan digunakan. Jika rasio hasil : input 
seorang pekerja adalah sama atau sebanding dengan rasio orang bandingannya, 
maka suatu keadaan adil dianggap ada oleh para pekerja. Jika para pekerja 
menganggap perbandingan tersebut tidak adil, maka keadaan ketidakadilan dianggap 
adil. 
 Ketidakadilan dapat terjadi dalam banyak cara. Misalnya, seorang pekerja 
menganggap gaji/upahnya tidak adil jika pekerja lain dengan kualifikasi yang sama 
menerima gaji/upah lebih besar, atau jika pekerja yang lain lebih rendah kualifikasinya 
menerima gaji/upah yang sama. Ini contoh ketidak adilan karena kompensasi yang 
lebih rendah. Menurut teori ini, seseorang juga akan mengalami ketidakadilan jika 
mendapat kompensasi relatif lebih banyak dari orang bandingannya. 
 3). Teori Dua Faktor. Menurut teori ini, karakteristik pekerjaan dapat 
dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu dinamakan ‗disatisfier‖ atau ― hygiene 
factors‖ dan yang lainnya dinamakan ‗satisfier‖ atau ‗motivators‖. Hygiene factor 
meliputi hal-hal seperti : gaji/upah, pengawasan, hubungan antar pribadi, kondisi kerja 
dan status. Jumlah tertentu dari hygiene factors diperlukan untuk memenuhi dorongan 
biologis serta kebutuhan dasar seseorang seperti :kebutuhan  keamanan dan 
berkelompok. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang tidak puas. 
Namun jika besarnya hygiene factors memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 
seseorang tidak akan kecewa lagi tetapi belum tentu terpuaskan.  Seseorang hanya 
terpuaskan jika terdapat jumlah yang memadai untuk faktor-faktor pekerjaan 
dinamakan satisfier. Satisfier adalah karakteristik pekerjaan yang relevan dengan 
kebutuhan-kebutuhan urutan lebih tinggi seseorang serta perkembangan 
psikologisnya, mencakup pekerjaan yang menarik penuh tantangan, kesempatan 
untuk berprestasi, penghargaan dan promosi. Jumlah satisfier  yang tidak mencukupi 
akan merintangi para pekerja mendapatkan kepuasan positif yang menyertai 
pertumbuhan psikologis.16 
 Jadi dalam teori dua faktor ini membedakan antara kepuasan dengan ketidak 
puasan. Faktor yang menjadi sumber kepuasan disebut ―satisfier‖ atau ‗motivators‖ dan 
dan faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan disebut ‗disastifier‖ atau ―hygiene 
factors‖.  

Berdasarkan beberapa pendapat dan beberapa uraian teori kepuasan kerja 
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja guru adalah  sikap dan 
perasaan puas atau tidak puas seorang guru terhadap pekerjaan yang merupakan 
hasil penilaian yang bersifat subyektif terhadap aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, gaji 
yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas kepala 
sekolah sebagai supervisor, dan hubungan dengan rekan sekerja. 
2. Hakikat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang harus ada dalam organisasi. 
Maju mundurnya organisasi, dinamis dan statisnya organisasi, tumbuh kembangnya 
organisasi, mati hidupnya organisasi, puas tidaknya orang dalam organisasi, gagal 
atau berhasilnya organisasi sebagian besar ditentukan oleh tepat tidaknya 
kepemimpinan seorang manajer organisasi. 

Istilah  ―kepala sekolah‖ tersusun dari dua kata yaitu ―kepala‖ yang dapat 
diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga, dan 
―sekolah‖ yaitu sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan member 
pelajaran. Jadi kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seseorang guru yang diberi 
tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses 
belajar mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi antara guru yang memberi 
pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks 
karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu 
sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang bersifat unik karena 
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sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat 
terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks 
dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang 
tinggi. ―Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.‖17 Kepala Sekolah 
sebagai manajer dan sekaligus sebagai seorang pemimpin punya andil besar terhadap 
kelancaran pendidikan di bawah kepemimpinanannya. Kemampuan Kepala Sekolah 
untuk melakukan manajemen pendidikan perlu untuk di kuasai dan di tingkatkan 
mengingat sekolah sebagai suatu usaha yang menelorkan produk berupa sumber daya 
manusia dan bukan produk berupa barang komoditas.  
 Kepemimpinan dalam bahasa Inggris biasa disebut leadership. Gibson, 
Kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan 
(concoersive) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan tertentu 18. Bass (1990) 
sebagaimana dikutip Gibson et all, memberikan definisi kepemimpinan  sebagai ―suatu 
interaksi antara anggota suatu kelompok. Pemimpin merupakan agen perubahan, 
orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang 
lain kelompok mengubah motivasi atau kompetensi anggota lainnya di dalam 
kelompok. 19 Davis mendefinisikan kepemimpinan adalah proses mendorong dan 
membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai  tujuan. 20.  Sedang 
menurut Hersey dan Blanchard, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 
kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk  mencapai tujuan dalam 
suatu situasi tertentu.21 Berdasarkan definisi tersebut, kepemimpinan itu akan terjadi 
apabila di dalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik 
secara perorangan ataupun kelompok.  
 Setiap guru akan mempunyai tanggapan/respon masing-masing terhadap 
kegiatan kepemimpinan Kepala Sekolah. Tanggapan/respon tersebut bisa positif bisa 
negatif tergantung seberapa jauh persepsi guru menanggapi tingkah laku 
kepemimpinan Kepala Sekolah. 

  Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kepemimpinan Kepala Sekolah 
adalah tanggapan guru terhadap cara atau usaha Kepala Sekolah dalam 
mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, 
staf, siswa, orang tua siswa, serta pihak lain yang terkait untuk bekerja, berperan serta 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
 Mengenai kriteria pemimpin suatu organisasi yang sukses harus memiliki 
beberapa syarat yaitu: (1) mempunyai kecerdasan yang lebih, untuk memikirkan dan 
memecahkan setiap persoalan yang timbul dengan tepat dan bijaksana, (2) 
mempunyai emosi yang stabil, tidak mudah diombang ambing oleh suasana yang yang 
berganti, dan dapat memisahkan persoalan pribadi, rumah tangga, dan organisasi, (3) 
mempunyai keahlian dalam menghadapi manusia serta bisa membuat bawahan 
menjadi senang dan merasa puas, (4) mempunyai keahlian untuk mengorganisir dan 
menggerakkan bawahannya dengan kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan 
organisasi, umpamanya tahapan bila dan kepada siapa tanggung jawab dan 
wewenang akan diserahkan, dan (5) kondisi fisik yang sehat dan kuat22. 
 Wahjosumidjo, mengemukakan empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim 
disebut gaya kepemimpinan yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan 
delegatif. Menurut Wahjosumidjo, perilaku kepemimpinan tersebut masing-masing 
memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: (1) perilaku instruktif; komunikasi satu arah, pimpinan 
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membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 
menjadi tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat, (2) 
perilaku konsultatif; pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta 
menentukan keputusan, telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan 
supportif terhadap bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan 
bawahan tentang pengambilan keputusan, bantuan terhadap bawahan ditingkatkan 
tetapi pelaksanaan keputusan tetap pada pemimpin, (3) perilaku partisipatif; kontrol 
atas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan antara pimpinan dan bawahan 
seimbang, pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pemecahan masalah 
dan pengambilan keputusan, komunikasi dua arah makin meningkat, pemimpin makin 
mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya, keikutsertaan bawahan dalam 
pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah, (4) perilaku delegatif; 
pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya 
mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan, bawahan diberi 
hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan dilaksanakan, dan 
bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan 
keputusan sendiri. Dari keempat model tersebut yang penting untuk dikembangkan 
adalah model kepemimpinan situasi.23. Menurut Miftah Toha persepsi terhadap 
kepemimpinan Kepala Sekolah didasarkan pada saling berhubungannya di antara hal-
hal berikut ini: 1) jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, 2) 
jumlah dukungan emosional yang diberikan oleh pimpinan, 3) tingkat kesiapan atau 
kematangan para pengikut dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi atau tujuan 
tertentu 24.  
 Dalam hal ini, maka perilaku pengikut atau bawahan ini sangat penting untuk 
mengetahui kepemimpinan Kepala Sekolah karena bukan saja pengikut sebagai 
individu bisa menerima atau menolak pimpinannya, akan tetapi sebagai pengikut 
secara kenyataannya dapat menentukan kekuatan pribadi apapun yang dipunyai 
pemimpin. Untuk itu diperlukan gaya kepemimpinan dengan perilaku mengarahkan 
dan perilaku mendukung. ‖ Perilaku mengarahkan dapat dirumuskan sejauh mana 
seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi satu arah. Bentuk pengarahan dalam 
komunikasi satu arah ini antara lain menetapkan peranan yang seharusnya dilakukan 
pengikut, memberi tahu apa yang seharusnya dikerjakan di mana melakukan hal 
tersebut, bagaimana melakukannya serta melakukan pengawasan yang ketat. Perilaku 
mendukung adalah sejauh mana seorang pemimpin melibatkan dalam komunikasi dua 
arah, misalnya mendengar, menyediakan dukungan dan dorongan, memudahkan 
interaksi dan melibatkan pengikut dalam mengambil. 

Jabatan kepala sekolah adalah seorang guru yang memiliki tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah, oleh karena itu masih memiliki kewajiban jam mengajar tatap 
muka minimal 6 jam pelajaran. Menurut PP No. 19 Tahun 2005 pasal 38 seorang guru 
dapat menjadi kepala sekolah, harus memenuhi kriteria yang meliputi: 

a. Berstatus sebagai guru; 
b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran 

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 
c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun; dan 

     Sesuai keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Pasal 9 ayat 
(2), dijelaskan bahwa aspek penilaian Kepala Sekolah atas dasar tugas dan 
tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai sebagai : (1) leader (pemimpin), (2) manajer; 
(3) educator (pendidik), (4) administrator, (5) wirausahawan, (6) pencipta iklim kerja, 
dan (7) supervisor (penyelia). 
1. Kepala sekolah sebagai leader (pemimpin) 
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Kepemimpinan Kepala Sekolah perlu diberdayakan yaitu melalui peningkatan 
kemampuan secara fungsional, sehingga Kepala Sekolah mampu berperan sesuai 
dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Kepala Sekolah harus bertindak 
sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer ia harus mampu 
mengatur agar semua potensi sekolah dapat berfungsi secara optimal. Hal ini dapat 
dilakukan jika kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan 
baik, meliputi (1) perencanaan; (2) pengorganisasian; (3) pengarahan; dan (4) 
pengawasan.  

Kepemimpinan seseorang sangat berkaitan dengan kepribadian, dan 
kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifat-sifat sebagai 
berikut : (1) jujur; (2) percaya diri; (3) tanggung jawab; (4) berani mengambil resiko dan 
keputusan; (5) berjiwa besar; (6) emosi yang stabil, dan (7) teladan (E. Mulyasa, 2003). 
 2. Kepala sekolah sebagai manajer 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus dilakukan 
kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 
profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat memfasiltasi dan 
memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk dapat melaksanakan 
kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, 
baik yang dilaksanakan di sekolah, –seperti : MGMP/MGP tingkat sekolah, in house 
training, diskusi profesional dan sebagainya–, atau melalui kegiatan pendidikan dan 
pelatihan di luar sekolah, seperti : kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti 
berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 
3. Kepala sekolah sebagai educator (pendidik) 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan guru 
merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. Kepala sekolah 
yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap pengembangan kurikulum dan 
kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu saja akan sangat memperhatikan tingkat 
kompetensi yang dimiliki gurunya, sekaligus juga akan senantiasa berusaha 
memfasilitasi dan mendorong agar para guru dapat secara terus menerus 
meningkatkan kompetensinya, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 
efektif dan efisien. 
 4. Kepala sekolah sebagai administrator 

Khususnya berkenaan dengan pengelolaan keuangan, bahwa untuk 
tercapainya peningkatan kompetensi guru tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa 
besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi guru tentunya 
akan mempengaruhi terhadap tingkat kompetensi para gurunya. Oleh karena itu 
kepala sekolah seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi 
upaya peningkatan kompetensi guru. 
 5. Kepala sekolah sebagai wirausahawan 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausaan dihubungkan dengan 
peningkatan kompetensi guru, maka kepala sekolah seyogyanya dapat menciptakan 
pembaharuan, keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai peluang. Kepala 
sekolah dengan sikap kewirausahaan yang kuat akan berani melakukan perubahan-
perubahan yang inovatif di sekolahnya, termasuk perubahan dalam hal-hal yang 
berhubungan dengan proses pembelajaran siswa beserta kompetensi gurunya. 

 Sejauh mana kepala sekolah dapat mewujudkan peran-peran di atas, secara 
langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
kompetensi guru, yang pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan 
mutu pendidikan di sekolah. 
 6. Kepala sekolah sebagai pencipta iklim kerja 

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan setiap guru lebih 
termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul, yang disertai usaha untuk 
meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan 
iklim kerja yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 
sebagai berikut : (1) para guru akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang 
dilakukannya menarik dan menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu disusun dengan 
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dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru sehingga mereka mengetahui 
tujuan dia bekerja, para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut, 
(3) para guru harus selalu diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya, (4) pemberian 
hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan, (5) 
usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh 
kepuasan. (E. Mulyasa, 2003). 
7. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan pembelajaran, 
secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi, yang dapat 
dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati proses pembelajaran 
secara langsung, terutama dalam pemilihan dan penggunaan metode, media yang 
digunakan dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004). Dari 
hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam 
melaksanakan pembelajaran, — tingkat penguasaan kompetensi guru yang 
bersangkutan–, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan tindak lanjut tertentu 
sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang ada sekaligus mempertahankan 
keunggulannya dalam melaksanakan pembelajaran. 
. Dengan demikian maka Kepala Sekolah yang kompeten secara umum harus 
memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, performance dan etika kerja sesuai dengan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Sekolah. Secara rinci komponen 
kompetensi profesional Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 : Kompetensi Profesional Kepala SMK 

No. Peran Unit Kompetensi 

1 Kepala sekolah sebagai 
Pemimpin 

1.  Menyusun perencanaan  sekolah 
2.  Mengelola kelembangaan sekolah 
3.  Menerapkan kepemimpinan Sekolah 

2 Kepala sekolah sebagai 
Manajer 

4.  Mengelola tenaga kependidikan 
5.  Mengelola kesiswaan 
 6.  Mengelola sarana dan prasarana 
 7.  Mengelola hubungan sekolah dengan  
     masyarakat 
8. Mengelola sistem informasi sekolah 
9. Mengelola kegiatan produksi/jasa     
 

3 Kepala sekolah sebagai 
Pendidik 

10.  Mengelola pengembangan kurikulum dan 
      kegiatan belajar mengajar 

4 Kepala sekolah sebagai 
Administrator 

11. Mengelola ketatausahaan dan   keuangan 
       Sekolah 

5 Kepala sekolah sebagai 
Wirausahawan 

12. Menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 
13.Menerapkan pemanfaatan kemajuan IPTEK  

dalam pendidikan 

6 Kepala sekolah sebagai 
Pencipta iklim kerja 

14.  Menciptakan budaya dan iklim kerja yang   
        Kondusif 

7 Kepala sekolah sebagai 
Penyelia 

15. Melakukan supervisi 
16. Melakukan evaluasi 

Sumber : Depdiknas : 2000 
 
3. Hakikat Motivasi Kerja Guru 

Kata motivasi berasal dari kata ―motive‖ yang berarti gerakan, motif juga 
diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 
Motivasi adalah dorongan seseorang untuk melaksanakan suatu hal, dorongan 
tersebut timbul dari dalam diri maupun dari lingkungan tempat tinggal seseorang.  

    Kata motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau 
yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. 
Motivasi dapat pula berarti sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak 
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dengan cara tertentu.  Menurut Hasibuan (1996), motivasi mempersoalkan  bagaimana 
caranya mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan 
memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan 
organisasi.25 Berendoom dan Stainer dalam Sedarmayanti (2001), mendefinisikan 
motivasi adalah kondisi mental yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang 
mengarah kepada pencapaian kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak 
seimbangan.26 Menurut Nimran (1997), motivasi mengajar adalah keadaan diman 
usaha dan kemauan keras seorang guru diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil. 
Hasil-hasil yang dimaksud  

    Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi merupakan dorongan dari dalam diri 
untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi menimbulkan semangat pencapaian tersebut 
yang dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, penyajian materi dengan metode yang 
lebih baik, serta penguunaan media ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 
 Untuk memotivasi para guru kepala sekolah harus mengetahui motif dan 
motivasi yang diinginkan guru. Orang mau bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan 
baik kebutuhan yang disadari (conscious needs) maupun kebutuhan yang tidak 
disadarai (unsconscious needs), berbentuk materi atau nonmateri,  kebutuhan fisik 
maupun rohani. 
 Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena faktor-
faktor berikut : 
a. TheDesire to Live (keinginan untuk hidup). Keinginan untuk hidup merupakan 

keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat makan dan 
makan untuk dapat melanjutkan hidupnya. 

b. The Desire for Position (keinginan untuk suatu posisi), Keinginan untuk suatu 
posisi dengan memiliki sesuatu merupakan keinginan manusia yang kedua dan 
ini salah satu sebab mengapa manusia mau bekerja. 

c. The Desire for Power (keinginan akan kekuasaan). Keinginan akan kekuasaan 
merupakan keinginan selangkah diatas keinginan untuk memiliki, yang 
mendorong orang mau bekerja 

d. The Desire for Recognation (keinginan akan pengakuan). Keinginan akan 
pengakuan, penghormatan, dan status sosial, merupakan jenis terakhir dari 
kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. Dengan demikian, setiap 
pekerja mempunayai motiv keinginan (want) dan kebutuhan (needs) tertentu 
dan mengharapkan kepuasan dari hasil kinerjanya.27 

 Teori motivasi berhubungan dengan pengusahaan pemuasan kebutuhan 
manusia. Teori yang paling terkenal antara lain sebagai berikut  
Hierarki kebutuhan Maslow. Suatu teori motivasi manusia yang telah mendapat banyak 
perhatian pad masa lalu dikembangkan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow 
dalam Soewarno Handayaningrat membagi kebutuhan manusia dalam hirarki 
kebutuhan, bahwa motivasi manusia berhubungan dengan lima kebutuhan,  yaitu   (1) 
kebutuhan fisik  ( Physiological need ),   (2) kebutuhan untuk memperoleh  keamanan  
dan  keselamatan (Security of  Safety Need), (3) kebutuhan bermasyarakat (Social 
Need), (4)  kebutuhan untuk memperoleh kehormatan (esteem need) (5) kebutuhan 
untuk memperoleh kebanggaan (Self Actualization need).28 
  Menurut Abraham Maslow, proses motivasi seseorang secara bertahap 
mengikuti pemenuhan kebutuhan, dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan 
yang paling kompleks.  Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar, yang 
bersifat primer dan vital, yang menyangkut fungsi-fungsi biologis seperti kebutuhan 
pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, seks, dan lain-lain.  Kebutuhan rasa 

                                                 

25
 Malayu S.P. Hasibuan, 1999. Organisasi dan Motivasi, Bumi Aksara, Jakarta, h. 102 

26
 Sedarmayanti, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta, h. 70 

27
 Malayu Hasibuan, Op Cit, hal. 142 

28
 Soewarno Handayaningrat, 1982, Pengantar Studi Administrasi dan Management, Jakarta : 

Gunung Agung, h. 99 
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aman dan perlindungan, seperti terjaminnya keamanan, terlindung dari bahaya dan 
ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan lain 
sebagainya.  Kebutuhan sosial, meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan 
sebagai pribadi, diakui sebagai anggota kelompok dan lain sebagainya. Kebutuhan 
akan penghargaan, termasuk kebutuhan dihargai karena prestasi, kemampuan, 
kedudukan, pangkat, dan sebagainya.  Kebutuhan akan aktualisasi diri, seperti 
kebutuhan mempertinggi potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara maksimum, 
kreatifitas, ekspresi diri, dan sebagainya.  Kebutuhan tertinggi menurut Maslow adalah 
kebutuhan transenden, yaitu kebutuhan yang meliputi untuk berperilaku mulia, 
memberi arti bagi orang lain, terhadap sesama, terhadap alam dan seabagainya. 

As‘ad, mengemukakan bahwa motivasi ialah segala sesuatu yang 
menggerakkan organisme baik itu sumbernya dari faktor internal ataupun eksternal. 
Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi kerja adalah lingkungan tempat 
kerja antara lain kondisi individu atau rekan kerja, iklim organisasi serta pola 
manajemen yang berlaku. Sedangkan faktor internal adalah kondisi internal individu 
seperti sikap, minat dan potensi yang dimiliki.29 
  E. J. Donal dalam Komaruddin membagi motivasi dalam dua jenis yaitu :  1) 
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Motivasi ini 
sering disebut ―motivasi murni‖ misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan 
akan perasaan diterima; 2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar 
diri seseorang. Misalnya, kenaikan pangkat, pujian, hadiah dan sebagainya.30 
   Menurut Hunt tentang motivasi (Petri, 1981) dalam kutipan Djalali (2001) 
penyebab timbulnya perilaku adalah dari faktor eksternal dan faktor internal dan semua 
faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku adalah motivasi. Selanjutnya Djalali 
(2001)  mengemukakan, motivasi yang timbul karena faktor internal disebut dengan 
motivasi intrinsik. Misalnya individu yang melakukan suatu pekerjaan karena memang 
menyenangi pekerjaan yang dilakukan sehingga dengan demikian aktivitas dalam 
pekerjaan tadi dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang 
bersangkutan. Motivasi yang timbul karena faktor eksternal disebut motivasi ekstrinsik. 
Misalnya individu yang melakukan pekerjaan Karena mengharapkan gaji dan upah 
yang bisa di dapat dibalik pekerjaan itu. Individu melakukan tugas-tugasnya bisa 
karena dorongan untuk mendapatkan sesuatu seperti gaji, pangkat dan insentif-insentif 
lain yang datangnya dari dunia eksternal dan bisa pula karena yang bersangkutan 
memang menyukai pekerjaan yang menjadi tugas kewajibannya karena sesuai dengan 
minat dan kemampuan yang dimiliki. Dapat pula justru karena kedua-duanya, yaitu 
individu termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan karena memang menyenangi 
pekerjaan tersebut sekaligus bertujuan untuk mendapatkan insentif eksternal dibalik 
pekerjaan yang dilakukan. 31 
 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen Bab I pasal 1 ayat 1 mengemukakan yang dimaksud dengan Guru adalah 
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 
usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Selanjutnya pada Bab III Pasal 7 ayat (1) Profesi guru dan profesi dosen 
merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai 
berikut:  

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  
b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan akhlak mulia;  
c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas;  

                                                 

29
 Djalali, M. As‘ad. 2001. Psikologi Motivasi. Minat Jabatan, Inteligensi, Bakat dan Motivasi 

Kerja, Malang: Wineka Media, h. 102 
30

  Komaruddin, 1983. Ensiklopedia Manajemen, Alumni, Bandung, h. 89 
31

  Djalali, M. As‘ad. 2001, Op cit, h. 102 
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d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;  
e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;  
f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;  
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;  
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan; dan  
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.  
Dengan demikian motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas guru yaitu suatu 

keadaan atau kondisi yang mendorong dan mengarahkan individu dalam 
melaksanakan tugasnya secara tekun dan kontinyu. Dalam penelitian ini akan 
mengungkap seberapa besarnya intensitas dorongan seorang guru dalam 
melaksanakan tugasnya tanpa banyak mempertimbangkan berapa imbalan materi 
yang akan diperoleh atas kinerjanya. Jadi penekanan penelitian ini adalah pada 
motivasi intrinsik. Sebagaimana dikemukakan Sigit (1992), peranan motivasi intrinsik 
sangat penting dalam dunia pendidikan, mengingat proses pendidikan bukanlah proses 
transaksi pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses pendidikan merupakan 
proses moral yang idak dilanndasi oleh kepentingan untuk mendapatkan keuntungan 
materi atau profit margin semata, melainkan dilandasai oleh tujuan sosial.   

Motivasi intrinsik  dosen yang juga layak digunakan untuk guru bisa dilihat dari 
teori Winter (1973) dan Ames dan Ames (1984) sebagaimana dikutip oleh Djalali 
(2001).32 Menurut Winter motivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan bisa dilihat 
dari respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas-tugasnya. 
Menurut Ames dan Ames. Indikator motivasi ada tiga macam. Pertama motivasi yang 
berhubungan  dengan evaluasi terhadap kemampuannya. Dalam hal ini berusaha 
untuk meningkatkan kemampuan dirinya dan selalu berupaya untuk menampilkan 
perilaku yang mengekspresikan kemampuan yang tinggi dalam mengajar. Dalam 
rangka menampilkan perilaku yang dapat mengekspresikan kemampuan tinggi ini yang 
bersangkutan selalu berupaya untuk terus menerus meningkatkan kemampuan 
akdemik dengan cara terus belajar dan kemampuan berkomunikasinya. Upaya 
tersebut menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan kompetensi dan berhubungan 
dengan minat keilmuan, minat persuasif dan bakat berkomunikasi. Kedua yaitu 
motivasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas secara sempurna khususnya 
menyangkut anak didik. Dalam hal ini aktivitas dosen (guru) memberikan pelayanan 
yang optimal kepada mahasiswa (siswa). Ketiga ialah motivasi yang berhubungan 
dengan tanggungjawab moral, sehingga dengan demikian yang bersangkutan dalam 
melakukan aktivitas mengajarnya selalu didasari oleh kaidah-kaidah atau tuntutan 
moral. Atas dasar hal demikian guru akan merasa berdosa/bersalah jika tidak 
melakukan tugasnya. Oleh karena yang bersangkutan akan meningkatkan 
kemampuan secara optimal dengan persiapan peningkatan ilmu yang akan 
dikomunikasikan kepada siswanya.  

Jadi motivasi kerja dalam penelitian ini mengukur motivasi kerja adalah 
motivasi instrinsik dikembangkan skala motivasi kerja guru disusun berdasarkan pada 
teori  Woodworth dalam Petri (1996),  Winter (1973) dan Ames dan Ames 
sebagaimana dikutip Djalali (2001) sebagai berikut 1). Intensitas (kesungguhan dan 
ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, 2). Respon individu 
yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, 3). Peningkatan 
kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik dalam 
mengajar, 4). Tanggung jawab moral 
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B. Kerangka Berpikir 
 

1. Hubungan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) dengan kepuasan Kerja 
Guru (Y) 

 Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang dalam menggerakkan bawahan 
agar mereka mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan. Sedang kepuasan 
adalah perasaan senang atau tidak senang berkenaan dengan pekerjaannya. 
Kepuasan kerja merupakan variabel sikap (attitude), yang berkaitan dengan perasaan 
guru terhadap pekerjaannya sebagai seorang guru. Kepuasan  kerja    guru   
ditunjukkan oleh  sikapnya  dalam bekerja/mengajar. Jika guru puas akan 
keadaan yang mempengaruhi dia maka  dia  akan bekerja dengan baik/mengajar 
dengan baik. Tetapi jika guru kurang puas maka dia akan mengajar sesuai 
kehendaknya 
 Kepala sekolah sebagai pemimpin formal dalam lingkungan pendidikan di 
sekolah hendaknya punya pandangan luas dan wawasan ke depan untuk mengemban 
visi dan misi sekolah. Oleh Karena Kepala Sekolah dituntut untuk mengembangkan 
kemampuan dan pengetahuan manajerial. 
 Dari uraian tersebut diduga terdapat hubungan yang positif antara 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja guru. Atau dengan kata lain 
semakin baik kepemimpinan kepala sekolah akan semakin tinggi kepuasan kerja guru. 
 
2. Hubungan Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan kerja guru (Y) 
 Motivasi   merupakan unsur psikologis bagi seorang guru dalam rangka   
untuk  keberhasilan  dalam  mengajar.  Guru  yang  tidak  punya motivasi  mengajar  
maka  ia  tidak  akan  berhasil  dalam  mengajar.  Guru mempunyai  motivasi karena 
terpenuhi kebutuhan - kebutuhannya  yang timbul akibat dari hubungannya dengan 
organisasi (Kepemimpinan Kepala Sekolah), sebagaimana dijelaskan  oleh  Buchari   
Zainun  bahwa beraneka  ragam kebutuhan  timbul  akibat  adanya  beberapa  
macam hubungan  dengan  organisasi. Selain  kebutuhan - kebutuhan  yang 
bercorak fisik biologis dan sosial ekonomis, yang lebih adalah terdapatnya kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat sosial psikis33 

Dengan tingkat penghargaan yang diberikan oleh Sekolah kepada guru-guru 
dalam menjalankan tugasnya secara memadai sesuai tingkat profesionalisme yang 
dimiliki akan menjamin ketenangan guru sebagai pendidik dan pengajar. Imbalan yang 
diterima guru tidak harus bersifat ekonomois belaka, tetapi juga dalam bentuk lain 
misalnya ucapan, piagam atau yang lainnya. Dengan adanya penghargaan baik dalam 
bentuk prestasi, terutama dalam menjalankan tugasnya akan dapat meningkatkan 
motivasi kerja. Motivasi kerja guru adalah motivasi yang menyebabkan seorang guru 
bersemangat dalam mengajar karena telah terpenuhi kebutuhannnya.  

Motivasi instrinsik guru berupa Intensitas (kesungguhan dan ketekunan)  yang 
tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, Respon individu yang sifatnya otonom 
dalam mengantisipasi tugas  mengajar. Peningkatan kemampuan diri untuk selalu  
menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik dalam mengajar, dan tanggung jawab 
moral sebagai seorang pendidik  sangat berpengaruh pada kepuasan kerja guru. Guru 
yang termotivasi akan timbul kepuasan dalam bekerja. 

Dari uraian tersebut diduga ada hubungan yang positif antara  motivasi kerja guru 
dengan kepuasan kerja 

 
3. Hubungan secara bersama - sama antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan 

Motivasi Kerja (X2) dengan kepuasan kerja guru (Y). 
 Seseorang bekerja melakukan sesuatu karena adanya motivasi tertentu, dalam 
rangka untuk pemenuhan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Ketika kebutuhan 
dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai maka sesorang tersebut akan merasa puas. 
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Isi teori motivasi berhubungan dengan pengusahaan pemuasan kebutuhan 
manusia. Teori yang paling terkenal antara lain sebagai berikut: 
 Motivasi dalam hal ini adalah motivasi instrinsik guru berupa Intensitas 
(kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, 
respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, 
peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik 
dalam mengajar, dan tanggung jawab moral sebagai seorang pendidik. 

Pemahaman Kepala Sekolah terhadap kepuasan dan motivasi guru dalam 
melaksanakan tugasnya berkaitan dengan cara kepala  sekolah dalam memimpin 
sebuah organisasi sekolah.  
Dari uraian tersebut diduga ada hubungan yang positif secara berma-sama antara 
kepemimpinan kepala sekolah dan moivasi kerja dengan  kepuasan guru. 
 
C. Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah: 
1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan kepuasan kerja guru SMK se kabupaten Kutai Timur. 
2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi kerja guru dengan 

kepuasan kerja guru SMK se kabupaten Kutai Timur. 
3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan motivasi kerja guru secara bersama-sama dengan kepuasan kerja 
guru SMK se kabupaten Kutai Timur. 
 

 
III. METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian pada SMK Negeri se Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 4 
(empat) Kecamatan yakni: Kecamatan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Selatan, 
Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Bengalon di sekolah masing-masing, yaitu : 
SMK Negeri 1 Sangatta Utara, SMK Negeri 1 Bengalon dan SMK Negeri 2 Bengalon, 
SMK Negeri Karangan, SMK Negeri Telen dan SMK Negeri Muara Wahau. 

Waktu penelitian yang akan digunakan khususnya untuk pengumpulan data 
adalah mulai bulan Februari – Juni 2011. 
B. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional, yaitu 
penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel-variabel yang 
berbeda dalam suatu populasi. Consuello G Savilla, mengemukakan bahwa melalui 
penelitian deskriptif korelasional dapat digunakan untuk memastikan kuat lemahnya 
hubungan variasi yang disebabkan oleh satu variabel  dengan variabel yang lain.34 
Penelitian ini menggunakan teknik korelasional karena penelitian ini berusaha 
menyelidiki hubungan antara beberapa variabel penelitian yaitu variabel kepemimpinan 
Kepala Sekolah sebagai variabel independen pertama (X1), Motivasi Kerja sebagai 
variabel independent ke dua (X2) dan kepuasan kerja (Y) sebagai variabel dependen  

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan maka dapat dibuat secara 
skematis kerangka konseptual dalam penelitian, sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

34
 Consuello G  Savilla et el, 1993. Pengantar Metode Penelitian, Terjemahan Alimudin Tuwu, 

Jakarta : Universitas Indonesia, h. 87 - 88 
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Gambar 1 : Konstelasi Hubungan Antara Variable Penelitian 
 
Keterangan : 
X1     = Kepemimpinan Kepala sekolah 
X2           = Motivasi Kerja Guru 
Y     = Kepuasan Kerja Guru 
 
C. Populasi Dan Sampling 
1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se Kabupaten 
Kutai Timur total 108 guru dari 6 SMK Negeri yaitu SMK Negeri Sangatta Utara,  SMK 
Negeri 1 Bengalon, SMK Negeri 2 Bengalon, SMK Negeri  Karangan, SMK Negeri 
Telen, SMK Negeri Muara Wahau. 

 
Tabel 2 : Jumlah  Pupulasi Guru SMK  Negeri se Kabupaten Kutai Timur 

Tahun Pelajaran 2010/2011 
 

No. NAMA SEKOLAH JUMLAH GURU 

1 SMK Negeri Sangatta Utara 23 

2 SMK Negeri 1 Bengalon 26 

3 SMK Negeri 2 Bengalon 10 

4 SMK Negeri Karangan 10 

5 SMK Negeri Telen 22 

6 SMK Negeri Muara Wahau 17 

JUMLAH 108 

 
2. Sampling 
 Populasi guru SMK Negeri se kabupaten Kutai Timur yang  berjumlah 108 dari 
6  sekolah. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan: ―Apabila subyeknya 
kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya penelitian populasi. 
Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau 20-25% atau lebih‖. 35 
 Dengan jumlah populasi guru sebesar N=108, berdasarkan  teknik 
proportionate random sampling. Dalam penelitian ini penulis mengambil 75% dari 
jumlah populasi, yaitu 80 orang. Adapun teknik pengambilan sampel sejumlah 80 
orang tersebut penulis menggunakan teknik random sampling proportional. 

                                                 

35
 Arikunto, Suharsimi. 1988. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta : Rajawali 

Pers, h. 110 
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Dari jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing 
sampel menurut proporsi jumlah guru per sekolah dengan rumus : 

ni = Ni/N.n 
 
Dimana : 
ni = jumlah sampel menurut stratum 
n  = jumlah sampel seluruhnya 
Ni = jumlah populasi menurut stratum 
N  = jumlah populasi seluruhnya36 
 Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil sampel adalah sebagai 
berikut : 1) Menetapkan populasi yaitu seluruh guru pada 6 SMK   Negeri se 
Kabupaten Kutai Timur, 2) Membuat nomor untuk  jumlah guru sebanyak 108 orang, 
yaitu dengan cara menulis nomor urut 1 sampai 108; 3) Memilih 80 orang sampel 
penelitian yang ditetapkan secara acak  dari 108 orang yang ada. 

Tabel 3: Jumlah Sampel Guru SMK se Kabupaten Kutai Timur 
Tahun Pelajaran 2010/2011 

 

No. 
 

NAMA SEKOLAH JUMLAH GURU 

1 SMK Negeri Sangatta Utara 17 

2 SMK Negeri 1 Bengalon 19 

3 SMK Negeri 2 Bengalon 7 

4 SMK Negeri Karangan 7 

5 SMK Negeri Telen 16 

6 SMK Negeri Muara Wahau 14 

JUMLAH 80 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang  kepemimpinan Kepala Sekolah, kepuasan 
kerja dan prestasi kerja, maka disusun instrumen penelitian melalui beberapa tahap 
yaitu : 1)  mengkaji semua teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan 
diteliti, 2) menyusun indikator dari setiap variabel, 3) menyusun kisi-kisi, 4) menyusun 
butir-butir pernyataan dan menetapkan skala pengukuran, 5) uji coba instrumen, 6) 
kalibrasi dengan melakukan analisis butir soal dengan menguji validitas dan reliabilitas. 
1. Variabel Kepuasan Kerja 
a. Definisi Konseptual 
 Kepuasan kerja guru adalah perasaan yang berupa rasa senang maupun tidak 
senang berdasarkan imbalan yang diterima, kondisi kerja, peroleh penghargaan,  
dukungan dari rekan sekerja, dan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan.  
b. Definisi Operasional  

Kepuasan Kerja merupakan perasaan senang mengenai pekerjaan 
berdasarkan atas harapan guru di satu pihak dengan imbalan yang diberikan oleh 
sekolah/organisasi di lain pihak. Kepuasan kerja diperoleh  total skor yang diperoleh 
dari jawaban responden terhadap instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut 
: 1) Perasaan senang atas imbalan yang diterima, 2) Perasaan senang  atas kondisi 
kerja , 3) Perasaan senang atas penghargaan dari pimpinan 4). Perasaan senang atas 
dukungan dari rekan sekerja  5). Perasaan  bangga atas keberhasilan menyelesaikan 
pekerjaan 
c. Kisi-Kisi Instrumen Kepuasan Kerja 

Konsep kepuasan kerja guru dalam hubungannya dalam penelitian ini sesuai 
konsep Gibson et all (2000), mengemukakan lima hal yang terutama mempunyai 
karakteristik penting berkaitan dengan pengukuran kepuasan kerja yaitu : 1) 
Pembayaran : suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari 

                                                 

36
 Nazir, Moch. 1999. Metode Penelitian, Bandung: Ghalia Indonesia, h. 334 
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pembayaran; 2) Pekerjaan : sampai sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan 
memberikan kesempatan untuk belajar dan untuk menerima tanggung jawab; 3) 
Kesempatan Promosi : adanya kesempatan untuk maju; 4) Penyelia : kemampuan 
penyelia untuk memperlihatkan ketertarikan dan perhatian kepada pekerja.; 5) Rekan 
sekerja : sampai sejauh mana rekan sekerja bersahabat, kompeten dan mendukung. 
Dimensi tersebut juga telah dikembangkan oleh para peneliti dari Cornel University 
dalam Job Descriptive Index (JDI) untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan 
dimensi kerja berikut: pekerjaan, upah, promosi, rekan sekerja dan pengawasan.37   

Data penelitian untuk kepuasan kerja dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner yang diberikan kepada guru. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala 
Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Pilihan jawaban tersebut meliputi Sangat 
Puas (SP), Puas (P), Cukup Puas (CP), Kurang Puas (KP), dan Tidak Puas (TP). 
Penskoran masing-masing item untuk pilihan jawaban Sangat Puas (SP) mendapat 
skor 5, Puas (P) mendapat skor 4, Cukup Puas (CP) mendapat skor 3, Kurang Puas 
(KP) mendapat skor 2, dan Tidak Puas (TP) mendapat skor 1. 

Tabel 4 : Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepuasan Kerja 

No. Indikator No. Butir Jumlah 

1 Pekerjaan itu sendiri 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 

2 Gaji yang diterima 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 

3 Kesempatan untuk berpromosi 
dan berkarir 

13, 14, 15, 16, 17, 18 6 

4 Kualitas Pengawasan oleh Kepala 
Sekolah  

19, 20, 21, 22, 23, 24 6 

5 Hubungan dengan rekan sekerja 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 

Jumlah 30 

 
d. Kalibrasi 
1. Validitas 

Uji coba dari 30 butir instrumen kepuasan kerja guru terhadap 20 responden  
dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang 
digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunkan korelasi 
skor butir dengan skor total ―Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap 
semua instrumen dengan komputer program SPSS (Statistical Package for Social 
Science)  versi 17.00, dimana batas angka kritis 0,05 (lima perseratus). Kriteria 
pengujian dengan membandingkan antara r hitung  dengan  r tabel, jika r hitung > r tabel, maka 
instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r table maka dianggap tidak valid 
(drop), sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.  

Menggunakan komputer program SPSS versi 17.00 dengan perintah [Analyze] 
[Scale] [Reliablity Analysis] maka akan muncul hasil analisis validitas dan reliabilitas 
yang dapat dirangkum sebagai berikut :  

Tabel 5 : Rangkuman Validitas Instrumen Kepuasan Kerja 
 

No. Item Korelasi Skor Item 
dengan Skor Total 

 

  kritis 

 
Keterangan 

1 .591 0,444 Valid 

2 .777 0,444 Valid 

3 .714 0,444 Valid 

4 .752 0,444 Valid 

5 .066 0,444 Drop 

6 .664 0,444 Valid 

7 .834 0,444 Valid 

                                                 

37
 Gibson, James L, et . all., 2000. Organisasi Perilaku, Struktur, Proses, Alih bahasa : 

Djarkasih, Jakarta : Erlangga, hal. 105 
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8 .183 0,444 Drop 

9 .768 0,444 Valid 

10 .122  0,444 Drop 

11 .770 0,444 Valid 

12 .664 0,444 Valid 

13 .770 0,444 Valid 

14 .660 0,444 Valid 

15 .708 0,444 Valid 

16 .546 0,444 Valid 

17 .866 0,444 Valid 

18 .551 0,444 Valid 

19 .773 0,444 Valid 

20 .571 0,444 Valid 

21 .591 0,444 Valid 

22 .752 0,444 Valid 

23 .591 0,444 Valid 

24 .756 0,444 Valid 

25 .680 0,444 Valid 

26 .671 0,444 Valid 

27 .659 0,444 Valid 

28 .645 0,444 Valid 

29 .621 0,444 Valid 

30 .669 0,444 Valid 

 
Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 30 butir 

pernyataan terdapat 27 butir yang valid, sehingga 3 butir invalid (drop), pada taraf 
signifikasi 0,05, n=20 dengan r table = 0,444. Butir yang invalid (drop) adalah nomor 5, 8 
dan 10. 
Tabel 6 : Penyebaran Butir-Butir Kuesioner Kepuasan Kerja  Setelah dilakukan Analisis 

Butir 
 

No. Indikator Nomor Butir Yang 
Valid 

Nomor Butir Yang 
Invalid 

1 Pekerjaan itu sendiri 1, 2,  3, 4, 6 5 

2 Gaji yang diterima 7, 9, 11, 12 8, 10 

3 Kesempatan untuk 
berpromosi dan 
berkarir 

13, 14, 15, 16, 17, 
18 

 

4 Kualitas Pengawasan 
oleh Kepala Sekolah  

19, 20, 21, 22, 23, 
24 

 

5 Hubungan dengan 
rekan sekerja 

25, 26, 27, 28, 29, 
30 

 

Jumlah 27 3 

 
2. Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus ― Guttman Split-
half‖. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS versi 17.00. 
Hasil koefisien reliabilitas instrumen kepuasan guru adalah sebesar rII = 0,954 dan 
memiliki nilai ― Guttman Split-half‖ lebih besar sama denngan  0,70 yang berarti reliable 
atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada 
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umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 
dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) 
Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki 
reliabilitas kurang (un-reliable).38 Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut 
: 

rII ≥ 0,70   reliabel   
rII < 0,70   tidak reliabel   

 
2. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah  
a. Definisi Konseptual 

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah tanggapan guru terhadap kegiatan 
kepala sekolah dalam usahanya untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing, 
mengarahkan dan menggerak kan guru untuk mencapai tujuan organisasi.  
b. Definisi Operasional  

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah total skor penilaian  guru terhadap 
kualitas kepemimpinan kepala sekolah dalam membina guru untuk mencapai tujuan 
sekolah. 
 Mengenai dimensi-dimensi untuk mengukur terhadap kepemimpinan Kepala 
Sekolah sebagai berikut :  1) Pemimpin, 2) Manajer, 3) Pendidik, 4) Administrator , 5) 
Wirausahawan,  6) Pencipta Iklim Kerja , 7) Penyelia.  
c. Kisi-Kisi Instrumen Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan  Kepala Sekolah dalam  penelitian ini diukur menggunakan 
angket berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, 
Pasal 9 ayat (2) yang diadaptasi. 

Data penelitian untuk kepemimpinan Kepala Sekolah dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner yang diberikan kepada guru. Kuesioner penelitian ini 
menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Pilihan jawaban 
tersebut meliputi Selalu (SL), Sering (SR), Jarang (JR), Pernah (P), dan Tidak Pernah 
(TP). Penskoran masing-masing item untuk pilihan jawaban Selalu (SL) mendapat skor 
5, Sering (SR) mendapat skor 4, Jarang (JR) mendapat skor 3, Pernah (P) mendapat 
skor 2, dan Tidak Pernah (TP) mendapat skor 1. 

Tabel 7 : Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah 

No. Indikator Butir Item Jumlah 

1 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai Pemimpin 

1, 2, 3, 4, 5  5 

2 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai manajer 

6, 7, 8, 9, 10 5 

3 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai pendidik 

11, 12, 13, 14 4 

4 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai administrator 

15, 16, 17, 18 4 

5 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai wirausahawan 

19, 20, 21, 22 4 

6 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai pencipta iklim kerja 

23, 24, 25, 26 4 

7 Kepala Sekolah yang berperan 
sebagai penyelia 

27, 28, 29, 30 4 

Jumlah 30 
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d. Kalibrasi 
1. Validitas 

Uji coba dari 30 butir instrumen terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah 
terhadap 20 responden  dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-
butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan 
menggunakan korelasi skor butir dengan skor total ―Product Moment (Pearson)”. 
Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan komputer program SPSS 
(Statistical Package for Social Science)  versi 17.00, dimana batas angka kritis 0,05 
(lima perseratus). Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r hitung  dengan  r 

tabel, jika r hitung > r tabel, maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r table 
maka dianggap tidak valid (drop), sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam 
penelitian.  

Menggunakan komputer program SPSS versi 17.00 dengan perintah [Analyze] 
[Scale] [Reliablity Analysis] maka akan muncul hasil analisis validitas dan reliabilitas 
yang dapat dirangkum sebagai berikut :  

Tabel 8 : Rangkuman validitas Instrumen Kepemimpinan Kepala  Sekolah 
 

No. Item Korelasi Skor Item 
dengan Skor Total 

 

  kritis 

 
Keterangan 

1 .485 0,444 Valid 

2 .621 0,444 Valid 

3 .688 0,444 Valid 

4 .623 0,444 Valid 

5 .622 0,444 Valid 

6 .591 0,444 Valid 

7 .450 0,444 Valid 

8 .757 0,444 Valid 

9 .450 0,444 Valid 

10 .729 0,444 Valid 

11  567 0,444 Valid 

12 .535 0,444 Valid 

13 .583 0,444 Valid 

14 .691 0,444 Valid 

15 .729 0,444 Valid 

16 .450 0,444 Valid 

17 .287 0,444 Drop 

18 .504 0,444 Valid 

19 .261 0,444 Drop 

20 .598 0,444 Valid 

21 .825 0,444 Valid 

22 .828 0,444 Valid 

23 .598 0,444 Valid 

24 .508 0,444 Valid 

25 .504 0,444 Valid 

26 .596 0,444 Valid 

27 .594 0,444 Valid 

28 .280 0,444 Drop 

29 .828 0,444 Valid 

30 .598 0,444 Valid 

 
Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 30 butir 

pernyataan terdapat 27 butir yang valid, sehingga 3 butir invalid (drop), pada taraf 
signifikasi 0,05, n=20 dengan r table = 0,444. Butir yang invalid (drop) adalah nomor 17, 
19 dan 28 
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Tabel 9 : Penyebaran Butir-Butir Kuesioner Kepemimpinan Kepala  Sekolah  Setelah 
dilakukan Analisis Butir 

No. Indikator Nomor Butir Yang 
Valid 

Nomor Butir Yang 
Invalid 

1 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
Pemimpin 

1, 2, 3, 4, 5  - 

2 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
manajer 

6, 7, 8, 9, 10 - 

3 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
pendidik 

11, 12, 13, 14 - 

4 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
administrator 

15, 16, 17, 18 17 

5 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
wirausahawan 

19, 20, 21, 22 19 

6 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
pencipta iklim kerja 

23, 24, 25, 26 - 

7 Kepala Sekolah yang 
berperan sebagai 
penyelia 

27, 28, 29, 30 28 

Jumlah 27 3 

 
2. Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus ― Guttman Split-
half‖. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS versi 17.00. 
Hasil koefisien reliabilitas instrumen kinerja guru adalah sebesar rII = 0,941 dan 
memiliki nilai ― Guttman Split-half‖ lebih besar sama dengan  0,70 yang berarti reliable 
atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpelasi terhadap reliabilitas (rII) pada 
umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 
dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) 
Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki 
reliabilitas kurang (un-reliable).39 Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai berikut 
: 

rII ≥ 0,70   reliabel   
rII < 0,70   tidak reliabel   
 

3.  Variabel Motivasi Kerja 
a. Definisi Konseptual 
 Motivasi kerja guru adalah suatu keadaan atau kondisi yang mendorong dan 
mengarahkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya secara tekun dan kontinyu.  
b. Definisi Operasional  
 Motivasi kerja guru adalah seberapa besarnya intensitas dorongan seorang 
guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa banyak mempertimbangkan berapa 
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imbalan materi yang akan diperoleh atas kinerjanya. Jadi penekanan penelitian ini 
adalah pada motivasi intrinsik.  Motivasi kerja diperoleh  total skor yang diperoleh dari 
jawaban responden terhadap instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut : 1). 
Intensitas (kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas 
mengajar, 2). Respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  
mengajar, 3). Peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  
yang  lebih baik dalam mengajar, 4). Tanggung jawab moral 
c. Kisi-Kisi Instrumen Motivasi Kerja 

Untuk mengukur motivasi kerja guru dikembangkan skala motivasi kerja guru 
disusun oleh peneliti berdasarkan pada teori  Woodworth dalam Petri (1996),  Winter 
(1973) dan Ames dan Ames sebagaimana dikutip Djalali (2001) sebagai berikut 1). 
Intensitas (kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas 
mengajar, 2). Respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  
mengajar, 3). Peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  
yang  lebih baik dalam mengajar, 4). Tanggung jawab 40 

Data penelitian untuk motivasi kerja dikumpulkan dengan menggunakan 
kuesioner yang diberikan kepada guru. Kuesioner penelitian ini menggunakan skala 
Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban. Pilihan jawaban tersebut meliputi Selalu 
(SL), Sering (SR), Jarang (JR), Pernah (P), dan Tidak Pernah (TP). Penskoran 
masing-masing item untuk pilihan jawaban Selalu (SL) mendapat skor 5, Sering (SR) 
mendapat skor 4, Jarang (JR) mendapat skor 3, Pernah (P) mendapat skor 2, dan 
Tidak Pernah (TP) mendapat skor 1. 

Tabel 10: Kisi-Kisi Instrumen Variabel Motivasi Kerja 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1 Intensitas (kesungguhan dan 
ketekunan) yang tinggi dalam 
melaksana kan tugas mengajar 
 

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

8 

2 Respon individu yang sifatnya 
otonom dalam mengantisipasi 
tugas mengajar 
 

9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

8 

3 Peningkatan kemampu an diri 
untuk selalu menampilkan 
pelayanan yang lebih baik dalam 
mengajar    
 

17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 

7 

4 Tanggung jawab moral 
 

25, 26, 27, 28, 29, 
30 

7 

Jumlah 30 

 
d. Kalibrasi 
1. Validitas 

Uji coba dari 30 butir instrumen motivasi kerja guru terhadap 20 responden  
dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang 
digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunkan korelasi 
skor butir dengan skor total ―Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap 
semua instrumen dengan komputer program SPSS (Statistical Package for Social 
Science)  versi 17.00, dimana batas angka kritis 0,05 (lima perseratus). Kriteria 
pengujian dengan membandingkan antara r hitung  dengan  r tabel, jika r hitung > r tabel, maka 
instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r table maka dianggap tidak valid 
(drop), sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.  

                                                 

40
 Djalali, M. As‘ad. 2001. Psikologi Motivasi. Minat Jabatan, Inteligensi, Bakat dan Motivasi 

Kerja, Malang: Wineka Media, h. 102 
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Menggunakan komputer program SPSS versi 17.00 dengan perintah [Analyze] 
[Scale] [Reliablity Analysis] maka  muncul hasil analisis validitas dan reliabilitas yang 
dapat dirangkum sebagai berikut :  

Tabel 11:  Rangkuman validitas Instrumen Motivasi Kerja 

No. Item Korelasi Skor Item 
dengan Skor Total 

 

  kritis 

 
Keterangan 

1 .451 0,444 Valid 

2 .653 0,444 Valid 

3 .595 0,444 Valid 

4 .503 0,444 Valid 

5 .502 0,444 Valid 

6 .676 0,444 Valid 

7 .723 0,444 Valid 

8 .535 0,444 Valid 

9 .468 0,444 Valid 

10 .500 0,444 Valid 

11 .611 0,444 Valid 

12 .590 0,444 Valid 

13 .772 0,444 Valid 

14 .676 0,444 Valid 

15 .577 0,444 Valid 

16 .603 0,444 Valid 

17 .587 0,444 Valid 

18 .611 0,444 Valid 

19 .590 0,444 Valid 

20 .772 0,444 Valid 

21 .277 0,444 Drop 

22 .658 0,444 Valid 

23 .601 0,444 Valid 

24 .676 0,444 Valid 

25 .757 0,444 Valid 

26 .611 0,444 Valid 

27 .590 0,444 Valid 

28 .772 0,444 Valid 

29 .676 0,444 Valid 

30 .534 0,444 Valid 

 
Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 30 butir 

pernyataan terdapat 29 butir yang valid, sehingga 1 butir invalid (drop), pada taraf 
signifikasi 0,05, n=20 dengan r table = 0,444. Butir yang invalid (drop) adalah nomor 21. 
Tabel 12: Penyebaran Butir-Butir Kuesioner Motivasi Kerja  Setelah dilakukan Analisis 

Butir 
 

No. Indikator Nomor Butir Yang 
Valid 

Nomor Butir Yang 
Invalid 

1 Intensitas 
(kesungguhan dan 
ketekunan) yang tinggi 
dalam melaksana kan 
tugas mengajar 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 
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2 Respon individu yang 
sifatnya otonom dalam 
mengantisipasi tugas 
mengajar 
 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16 

- 

3 Peningkatan kemampu 
an diri untuk selalu 
menampilkan 
pelayanan yang lebih 
baik dalam mengajar    
 

17, 18, 19, 20,  22, 
23, 24 

21 

4 Tanggung jawab moral 
 

25, 26, 27, 28, 29, 
30 

- 

Jumlah 29 1 

 
2. Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus ― Guttman Split-
half‖. Perhitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS versi 17.00. 
Hasil koefisien reliabilitas instrumen kinerja guru adalah sebesar rII = 0,876 dan 
memiliki nilai ― Guttman Split-half‖ lebih besar sama dengan  0,70 yang berarti reliable 
atau memenuhi persyaratan. 

Menurut Sugiyono, pemberian interpretasi terhadap reliabilitas (rII) pada 
umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rII) uji coba sama 
dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) 
Reliabilitas (rII) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki 
reliabilitas kurang (un-reliable).41 Secara statistik reliabilitas ditunjukkan sebagai 
berikut:  

rII ≥ 0,70   reliabel   
rII < 0,70   tidak reliabel   

F. Teknik Analisis Data 
 Untuk menganalisis data menggunakan uji statistik korelasi dan regresi 
berganda. Analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah analisis tentang hubungan 
antara satu dependent variabel dengan dua atau lebih independent variabel. Penelitian 
ini menggunakan tiga buah instrumen yang berasal dari kajian teoritis dan instrumen 
tersebut telah diadakan uji cobakan untuk mengetahui validitasnya.   
1. Statistik Deskriptif 
 Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan bentuk distribusi 
frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, varians, skor maksimum 
dan skor minimum. 

Menentukan luas penyebaran nilai dari Anas Sudijono untuk membuat kategori 
dan interpretasi data, rumusnya sebagai berikut :   
Total range : 
 R = H – L + 1 
dimana: 
 R = Total range 
 H = Skor maksimum 
 L = Skor minimum 
 1 = Bilangan konstan 

Banyaknya interval = 
I

R
 

                                                 

41
 Sugiyono, op. cit ,  h. 201 
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Dimana : 
 R = Total range 
 i  = Interval 42 
2. Uji Persyaratan Data 
       Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan data 
yaitu : 
a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 
berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang 
diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian 
normal, maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas dilakukan menggunakan komputer program SPSS versi 17.00 
Dalam penelitian ini uji normalitas dapat digunakan uji Kolmogorov-smirnov, kriterianya 
adalah signifikansi untuk uji dua sisi hasil perhitungan lebih besar dari > 0, 05  berarti 
berdistribusi normal. 43 
b. Uji Homogenitas 

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 
berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Harley. Menurut Agus Irianto, 
uji harley merupakan uji homogenitas variansi yang sangat sederhana karena cukup 
membandingkan variansi terbesar dengan variansi terkecil. 44 

Adapun kriteria pengujian adalah terima Ho jika F (max) hitung < F (max) table yang 
bererti varians (variance) ketiga kelompok homogen.  
3. Uji Hipotesis 

Untuk menganalisis hipotesis, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai 
berikut : 
a. Uji Regresi dan Korelasi Sederhana 

Uji regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel 
bebas bila nilai variabel terikat berubah. Uji korelasi digunakan untuk menganalisis 
kuatnya hubungan antar variabel.  

Uji korelasi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama dan 
hipotesis kedua. Teknik korelasi sederhana yang digunakan adalah korelasi product 
moment dari Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara 
variabel-variabel bebas dengan terikatnya.   

Uji regresi dan korelasi sederhana dilakukan menggunakan komputer program 
SPSS versi 17.00, adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel X 
dengan Y (variabel bebas dengan variabel terikat), digunakan tabel interpretasi 
koefisien korelasi dalam Sugiyono, sebagai berikut:45 

Tabel 13 : Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 
0,20 – 0,399 
0,40 – 0,599 
0,60 – 0,799 
0,80 – 1,00 

Sangat rendah 
Rendah 
Sedang 

Kuat 
Sangat kuat 

 
 
 

                                                 

42
 Anas Sudjono, 1992. Pengantar Statistik, Jakarta: Rineka Cipta,  h. 50 

43
 Singgih Santoso, 2000. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional,  Jakarta: Elex 

Media Komputindo, h. 80 
 
44

 Agus Irianto, 2007. Statistik Konsep dasar dan Aplikasinya,  Jakarta : Kencana,  h. 276 
45

 Sugiyono, op. cit, h. 149 
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b. Uji  Regresi dan Korelasi Ganda 
Uji korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga. Teknik korelasi 

ganda yang digunakan adalah korelasi product moment dari Pearson. Hal ini 
dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat korelasi yang berarti apabila kedua 
variabel bebas secara bersama-sama dikorelasikan dengan variabel terikatnya. Uji 
regresi dan korelasi ganda dilakukan menggunakan komputer program SPSS for 
windows  versi 17.00 
c. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Perhitungan terhadap koefisien determinasi dimaksudkan untuk menganalisis 
seberapa besar (dinyatakan dalam prosentase) kontribusi variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 
d. Uji Keberartian Korelasi Parsial 

Uji ini dimaksudkan untuk melihat keberartian antara variabel terikat dengan 
salah satu variabel bebas jika variabel bebas lainnya dikontrol. 
G. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  
1. H0  : ρ y1  =  0     tidak  ada hubungan  signifikan  antara    kepemimpin    
                              an Kepala  Sekolah dengan kepuasan kerja 
     H1  : ρ y1  >  0    ada   hubungan   signifikan   antara    kepemimpinan       
                               Kepala  Sekolah dengan kepuasan kerja 

   2.    H0 : ρ y2  =  0   tidak   ada   hubungan   signifikan   antara    motivasi  
                                 kerja  dengan kepuasan kerja guru 
          H1 : ρ y2  >  0   ada  hubungan  signifikan   antara   motivasi  kerja  
                                dengan kepuasan kerja guru 
  3.    H0 : ρ y.1 2  = 0    tidak   ada   hubungan   signifikan   antara   kepe- 
                                  mimpinan  Kepala  Sekolah   dan   motivasi kerja  
                                  dengan kepuasan   kerja guru. 
         H1 : ρ y.1 2  >  0  ada   hubungan   signifikan   antara  kepemimpin- 
                                 an  Kepala  Sekolah  dan  motivasi  kerja  dengan  
                                 kepuasan   kerja guru. 

 
 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variabel kepuasan 
kerja (Y), kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan motivasi kerja (X2), berdasarkan 
hasil perhitungan komputer program SPSS for  Windows Versi 17.00,  pada perintah 
[Analyze] [descriptive statistics] [frequencies]  menghasilkan output (keluaran) sebagai 
berikut : 

Tabel 14 : Descriptive Statistics 

Statistics 

  Kemimp_KS Motivasi_Kerja Kepuasan_K 

N Valid 80 80 80 

Missing 0 0 0 

Mean 107.86 108.13 105.91 

Std. Deviation 6.447 6.047 7.121 

Variance 41.563 36.566 50.714 

Range 33 30 30 

Minimum 99 100 89 

Maximum 132 130 119 

Sum 8629 8650 8473 
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1. Kepuasan Kerja  
Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel terikat yaitu Kepuasan Kerja 

Guru (Y) yang merupakan kuesioner yang harus djawab guru itu sendiri, dengan 
jumlah kuesioner sebanyak 27 dengan penggunaan pilihan item jawaban sebanyak 5 
(lima) opsion. Mempunyai skor teoretik antara 27 sampai 135. Sedangkan skor empirik 
menyebar dari skor terendah 89 sampai dengan skor tertinggi 119 dengan skor total 
yaitu 8473 rata-rata (M) yaitu 105,91, simpangan baku (SD) yaitu 7,121 dan varians 
yaitu 50,714.  
 Sebaran data variabel Kepuasan Kerja Guru (Y) dapat diperhatikan pada daftar 
distribusi frekuensi di bawah ini : 

Tabel 15 : Distribusi Frekuensi Skor Kepuasan Kerja Guru (Y) 

Interval Kategori F % 

89-94  Amat Puas  7 9 

95-100  Puas  11 14 

102-106  Cukup Puas  21 26 

107-112  Kurang Puas 27 34 

113-119  Tidak Puas 14 18 

Jumlah 80 100 

 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pasang surutnya skor jawaban 

kepuasan kerja guru, terdapat distribusi frekuensi yaitu 27 (34%) guru dengan  skor 
kepuasan kerja antara 107-112, 21 (26%) guru dengan skor kepuasan kerja antara 
101-06, 14 (16%) guru dengan skor kepuasan kerja antara 113-119, 11 (14%) guru 
dengan skor kepuasan kerja antara 95-100, dan 7 (9%) guru dengan skor kepuasan 
antara 89-94. Sedang rata-rata (mean) kepuasan kerja sebesar 105,91 berarti 
kepuasan kerja termasuk cukup puas. 
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah   

Mengenai data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama  yaitu 
kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) yang dijaring melalui penyebaran angket 
kuesioner tentang pendapat guru pada kepemimpinan Kepala Sekolah dengan jumlah 
pertanyaan sebanyak 27 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban 
skala 5 (lima). Mempunyai skor teoretik antara 27 sampai 135 dengan skor empirik 
menyebar dari skor terendah 99 sampai dengan skor tertinggi 132, dengan skor total 
yaitu 8629, rata-rata (M) yaitu 107,86,  simpangan baku (SD) yaitu  6,447 dan dan 
varians yaitu 41,563. Sebaran data variabel kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dapat 
dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini:  

 
Tabel 16 : Distribusi Frekuensi Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

Interval Kategori F % 

99-105  Amat Baik  32 40 

106-112  Baik 31 39 

113-119  Cukup 14 18 

120-127  Kurang  2 3 

128-134  Tidak Baik 1 1 

Jumlah 80 100 

 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pasang surutnya skor jawaban 
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kepimpinan Kepala Sekolah, terdapat distribusi frekuensi yaitu 32 (40%) guru dengan  
skor kepimpinan Kepala Sekolah antara 99-105, 31 (39%) guru dengan skor 
kepimpinan Kepala Sekolah antara 106-112,  14 (18%) guru dengan skor 
kepemimpinan Kepala Sekolah antara 113-119, 2 (3%) guru dengan skor kepimpinan 
Kepala Sekolah antara 120-127 dan 1 (1%) guru dengan skor kepimpinan Kepala 
Sekolah 128-134. Sedang rata-rata (mean) kepimpinan Kepala Sekolah sebesar 
107,86 berarti kepimpinan Kepala Sekolah termasuk baik 
3. Motivasi Kerja  

Mengenai data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua  yaitu 
motivasi kerja (X2) melalui penyebaran kuesioner kepada guru dengan jumlah 
penyataan sebanyak 29 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban 
skala 5 (lima). Mempunyai skor teoretik antara 29 sampai 145. Sedangkan dengan 
skor empirik menyebar dari skor terendah 100 sampai dengan skor tertinggi 130 
dengan skor total yaitu 8650 rata-rata (M) yaitu 108,13, simpangan baku (SD) yaitu 
6,046 dan varians yaitu 36,566. Sebaran data variabel motivasi kerja (X2) dapat dilihat 
pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini : 

Tabel 17 : Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja (X2) 

Interval Kategori F % 

100-105  Sangat Termotivasi 27 34 

106-111  Termotivasi 34 43 

112-117  Cukup Termotivasi 13 16 

118-123  Kurang  Termotivasi 4 5 

124-130  Tidak Termotivasi  2 3 

Jumlah 80 100 

 
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pasang surutnya skor motivasi kerja 

guru, terdapat distribusi frekuensi yaitu 34 (43%) guru dengan skor antara 106-111, 27 
(34%) guru dengan skor antara 100-105, 13 (16%) guru dengan skor antara 112-117, 4 
(5%) guru dengan skor antara 118-123 dan 2 (3%)  guru dengan skor 124-130. 
Sedang rata-rata (mean) motivasi kerja sebesar 108,13 berarti motivasi kerja termasuk 
baik (termotivasi) 
B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang berarti maka perlu diadakan 
analisis data. Analisis data dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis dan 
menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Untuk melakukan analisis regresi, 
korelasi maupun pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan pengujian persyaratan 
analisis variabel kepuasan kerja (Y), kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan motivasi 
kerja (X2).  

Karena instrumen penelitian ini menggunakan skala interval maka persyaratan 
analisis yang dimaksud tersebut adalah melalui  uji normalitas data dan uji 
homogenitas. 
1. Uji Normalitas Data 

Data dalam penelitian harus normal artinya data yang dihubungkan 
berdistribusi normal, maka perlu uji normalitas. Uji normalitas data pada penelitian ini 
menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, dengan taraf signifikansi yang digunakan 
sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau ada tidaknya 
suatu distribusi data adalah α = 0,05. Adapun kaidah keputusan :  

Jika, D hitung >  D tabel, maka distribusi data tidak normal 
Jika, D hitung < D tabel, maka distribusi data normal 

a. Uji Normalitas Data Kepuasan kerja 
Perhitungan uji normalitas untuk kepuasan kerja menggunakan komputer 

program SPSS for windows versi 17.00.  Berdasarkan perhitungan normalitas pada 
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variabel kepuasan kerja (Y) pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] [Sample 
K-K] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

 
Tabel 18 :  Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

untuk Kepuasan kerja (Y) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kepuasan_K 

N 80 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 105.91 

Std. Deviation 7.121 

Most Extreme Differences Absolute .144 

Positive .132 

Negative -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z   1.289 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 1,289. 
Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumlah n=80 diperoleh 
D tabel1,36, berati  D hitung (1,289) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.  
 
b. Uji Normalitas Data Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Perhitungan normalitas menggunakan komputer program SPSS for windows 
versi 17.00. Berdasarkan perhitungan normalitas pada variabel                 
kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] 
[Sample K-S] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

 
Tabel 19 : Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

untuk Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Kemimp_KS 

N 80 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 107.86 

Std. Deviation 6.447 

Most Extreme Differences Absolute .095 

Positive .095 

Negative -.085 

Kolmogorov-Smirnov Z .851 

Asymp. Sig. (2-tailed) .464 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 0,851. 

Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumlah n=80 diperoleh 
D tabel1,36, berati  D hitung (0,851) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.  

 
c. Uji Normalitas Data Motivasi kerja 
 Perhitungan normalitas menggunakan komputer program SPSS 
for windows versi 17.00.  Berdasarkan perhitungan normalitas pada variabel 
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Motivasi kerja (X2) pada perintah [Analyze] [Non Parametric Tests] [Sample K-S] 
diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 
 
 

 
Tabel 20 : Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov  

untuk Variabel Motivasi kerja (X2) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Motivasi_Kerja 

N 80 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 108.13 

Std. Deviation 6.047 

Most Extreme Differences Absolute .149 

Positive .149 

Negative -.090 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.331 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Hasil uji dapat dilihat pada nilai Kolmogorov –Smirnov Z, dengan hasil 1,331. 
Langkah selanjutnya membandingkan dengan tabel Kolmogorov-Smirnov. Apabila kita 

menoleransi tingkat kesalahan () sebesar 0,05, maka dengan jumah n=80 diperoleh 
Dhitung 1,331 berati  D hitung (1,331) < D tabel (1,36) maka distribusi data normal.        . 
  

Tabel 21 : Rangkuman Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Tests 

                  
Nomor 

 
Variabel 

Harga Dhitung 

Tertinggi 
Harga  
D tabel 

 
Keterangan 

1 Y 1,289 1,36 Normal 

2 X1 0,851 1,36 Normal 

3 X2 1,331 1,36 Normal 

 
2. Uji Homogenitas 

Homogen artinya data yang dibandingkan (dikomparasikan) sejenis (bersifat 
homogen), maka perlu uji homogenitas. Uji homogenitas yang dilaksanakan dalam 
penelitian ini yaitu uji Harley.  Uji Harley merupakan uji homogenitas variansi yang 
sangat sederhana karena cukup membandingkan variansi terbesar dengan variansi 
terkecil. Adapun kriteria pengujian adalah terima Ho jika F (Max) hitung < F (Max) tabel 
yang berarti varians (variance) ketiga kelompok homogen. 

Berdasarkan data penelitian ini diperoleh Varians untuk  kepemimpinan Kepala 
Sekolah (Sd X1

2 ) = 41,563,  Varians untuk Motivasi Kerja  (Sd X2
2 ) = 36,566, Varians 

untuk Kepuasan Kerja  (Sd y
2 ) = 50,714. 

F (Max) hitung = 50,714/36,566 = 1,387 
F (Max) tabel  = 15,50 (n-1=3, k=3) 
Dapat disimpulkan bahwa menerima Ho karena F (Max) hitung 1,387 < F (Max) 

tabel 15,50 yang berarti varians (variance) ketiga kelompok adalah homogen. 
 
C. Uji Hipotesis 
 Hasil pengujian persyaratan analisis melalui uji normalitas dan uji homogenitas 
tersebut menunjukkan bahwa skor setiap variabel penelitian telah memenuhi syarat 
untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, yaitu pengujian hipotesis.  
 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara 
variabel-variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan 
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regresi, baik secara sederhana dan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji 
besarnya hubungan dari variabel (X) terhadap variabel (Y). 
1. Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) dengan  Kepuasan Kerja 

(Y)  
 Hipotesis pertama menyatakan : Ada hubungan yang signifikan antara 
kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja. Untuk  pengujian hipotesis 
menggunakan analisis regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel 
kepemimpinan Kepala Sekolah  atas kepuasan kerja. 
a. Persamaan Regresi 
 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 17.00 pada perintah 
[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 

Tabel 22 : Persamaan regresi dan kelineran regresi antara Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dengan Kepuasan kerja  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 66.885 12.769  5.238 .000 

Kemimp_KS .362 .118 .328 3.062 .003 

a. Dependent Variable: Kepuasan_K 

 Berdasarkan tabel di atas ditemukan konstanta atau a sebesar 66,885 (nilai Y) 
dan kepemimpinan Kepala Sekolah atau b sebesar  0,362 (sebagai tingkat kemiringan 
garis X1). Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut 

dengan persaman regresi 
1X 0,362    885,66 Ŷ  , adalah signifikansi positif dan linier. 

Persamaan tersebut dapat ditunjukkan melalui diagram grafik sebagai berikut : 

10

100

Y

35 75 90 110 130

30

80

90

1X 0,362    66,885 Ŷ 

110

 
 

Gambar 5 : Garis Regresi Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan kerja (Y) 

 
Persamaan regresi   tersebut dapat untuk menjelaskan ramalan (forecasting). 

Dengan hasil pengujian tersebut, maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 

1X 0,362    885,66 Ŷ   sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan satu 

skor Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan Kepuasan kerja (Y) 
sebesar 0,362 dan pada konstanta 66,885. Misalnya nilai Kepemimpinan Kepala 

Sekolah = 50, maka nilai rata-rata Kepuasan kerja adalah : (50) 0,362    885,66 Ŷ  = 

84,985 
Jadi diperkirakan nilai rata-rata kepuasan kerja sebesar 84,985. Dari 

persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai Kepemimpinan Kepala 
Sekolah bertambah 1, maka nilai rata-rata Kepuasan kerja akan bertambah 0,362 

X1 
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atau setiap nilai Kepemimpinan Kepala Sekolah bertambah 10 maka nilai rata-rata 
Kepuasan kerja akan bertambah 3,62. 
b. Uji Signifikansi  

Uji t untuk menguji signfikansi konstanta dan variabel dependen (kepuasan kerja). 
Kriteria uji signifikansi  regresi dari variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) 
dengan kepuasan kerja (Y)  dengan hipotesis dalam bentuk kalimat : 
Ha :  Kepemimpinan Kepala Sekolah berhubungan secara signifikan dengan 

kepuasan kerja  
Ho : Kepemimpinan Kepala Sekolah tidak berhubungan secara signifikan dengan 

kepuasan kerja  
Hipotesis dalam bentuk statistik : 
Ha : rx1y ≠ 0 
Ho : rx1y = 0 

Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel, 
sebagai berikut : 
Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak artinya koefisien regresi signifikan 
Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima artinya koefisien regresi tidak signifikan46 
Ternyata dari tabel Coeffcient diperolah nilai t hitung untuk variabel X1 =3,062 dengan 

taraf signifikansi   = 0,05. dk (derajat kebebasan) = jumlah data (n)-2 = 80-2 = 78. Uji 
dilakukan satu sisi, sehingga nilai t tabel = 1,658.  
Keputusan : Karena nilai t hitung > nilai t tabel atau 3,062 > 1,671, maka Ho ditolak. 
Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikan) pada Tabel Cofficients terdapat nilai 0,003 
atau probabilitas jauh di bawah 0,05. Maka Ho ditolak artinya koefisien regresi 
signifikan atau kepemimpinan Kepala Sekolah benar-benar   berhubungan secara 
signifikan dengan kepuasan kerja. Hal ini terbukti bahwa kepemimpinan Kepala 
Sekolah berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja.  
c. Uji Signifikansi Persamaan Regresi 
 Selanjutnya untuk mengetahui derajat signifikansi dilakukan Uji F, 
penghitungan menggunakan SPSS versi 17.00 pada perintah [Analyze] [Compare 
Means] [One Way ANOVA] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

Tabel 23 : Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi 
1X 0,362    885,66 Ŷ   

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 429.858 1 429.858 9.375 .003
a
 

Residual 3576.530 78 45.853   

Total 4006.388 79    

a. Predictors: (Constant), Kemimp_KS 

b. Dependent Variable: Kepuasan_K 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji signifikansi regresi, dari 
tabel ANOVA harga Fhitung = 9,375 > harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,05 dengan dk 
pembilang 1 dan penyebut  (n-2)= 79. Dengan demikian regresi Y atas X1 disimpulkan 
―koefisien arah regresi berarti‖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

46
 Riduwan, 2005, Aplikasi Statistik, Bandung : Alfbeta, h. 232  
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d. Uji Linieritas 

Tabel 24 : Daftar ANOVA untuk Linieritas Regresi 
1X 0,362    885,66 Ŷ   

ANOVA 

Kemimp_KS 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between 
Groups 

(Combined) 1201.070 21 57.194 1.593 .083 

Linear Term Weighted 352.296 1 352.296 9.812 .003 

Deviation 848.774 20 42.439 1.182 .302 

Within Groups 2082.417 58 35.904   

Total 3283.488 79    

 
Berdasarkan tabel  dapat disimpulkan bahwa  uji linieritas dari tabel ANOVA 

harga Fhitung = 1,182 < Ftabel = 1,75 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang (k-2) = 20 dan 
penyebut (n-k)= 58. Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X1 
adalah ―regresi linier‖  
e. Koefisien Korelasi antara X1 dengan Y 

Tabel 25 : Koefisien Korelasi antara  Kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan 
Kepuasan kerja  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .328
a
 .107 .096 6.771 

a. Predictors: (Constant), Kemimp_KS 

 
 Berdasarkan tabel di atas ditemukan Koefisien Korelasi Kepemimpinan Kepala 

Sekolah (X1) dengan Kepuasan kerja (Y) adalah y1 = 0,328. Dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan yang signifikan positif antara Kepemimpinan Kepala Sekolah 
dengan Kepuasan kerja. Berarti semakin guru puas dapat ditentukan oleh 
Kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai pemicunya. 

 Koefisien Determinasi ( y1
2) = 0,107, mempunyai arti bahwa bahwa 10,7% 

variasi Kepuasan kerja  (Y) dapat dijelaskan oleh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

melalui regresi 
1X 0,362    885,66 Ŷ  . Sedang 89,3% variasi Kepuasan kerja (Y) 

disebabkan oleh faktor lain. 
f. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 
 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan aplikasi SPSS 
versi 17.000 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 26 : Uji    signifikansi    Koefisien    Parsial   Kepemimpinan Kepala Sekolah 
(X1)dengan Kepuasan kerja (Y)  dengan  mengontrol  Motivasi kerja (X2) 

 

Correlations 

Control Variables Kemimp_KS Kepuasan_K 

Motivasi_Kerja Kemimp_KS Correlation 1.000 .084 

Significance (2-tailed) . .463 

Df 0 77 

Kepuasan_K Correlation .084 1.000 

Significance (2-tailed) .463 . 

Df 77 0 

 
 Kekuatan hubungan antara variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
dengan Kepuasan kerja (Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap Motivasi kerja 
(X2), diperoleh koefisien korelasi parsial antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) 
dengan Kepuasan kerja (Y) sebesar 0,084 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(X1) dengan Kepuasan kerja (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y1 = 0,328 
dengan adanya variabel pengontrol berupa Motivasi kerja (X2) turun menjadi 0,084 
sedang tanda korelasi masih positif. Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya 
Motivasi kerja (X2), masih ada korelasi yang positif antara  Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X1) dengan Kepuasan kerja (Y). Sehingga semakin tinggi Motivasi kerja (X2), 
jika Kepuasan Kerja  (Y) meningkat, maka ada kecenderungan Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X1) akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa dengan 
mengontrol Motivasi kerja (X2) ternyata juga terdapat Hubungan positif antara 
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan kerja (Y). Bisa dikatakan ada 
Hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan 
Kepuasan kerja  (Y) apabila Motivasi kerja (X2) tetap. 
2. Hubungan Antara Motivasi Kerja (X2) dengan  Kepuasan Kerja (Y)  
 Hipotesis kedua berbunyi : Ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja 
dengan kepuasan kerja. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan 
korelasi sederhana terhadap dua variabel kepemimpinan Kepala Sekolah  atas 
kepuasan kerja. 
a. Persamaan Regresi 
 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 17.00 pada perintah 
[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 

Tabel 27 : Persamaan regresi dan kelineran regresi antara Motivasi kerja dengan 
Kepuasan kerja  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49.174 12.927  3.804 .000 

Motivasi_Kerja .525 .119 .446 4.396 .000 

a. Dependent Variable: Kepuasan_K 

 
 Berdasarkan tabel di atas ditemukan konstanta atau a sebesar 
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49,174 (nilai Y) dan Motivasi kerja atau b sebesar  0,525 (sebagai tingkat kemiringan 
garis X2). Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut 

dengan persaman regresi 
2X 0,525    174,49 Ŷ  , adalah signifikansi positif dan linier. 

Persamaan tersebut dapat ditunjukkan melalui diagram grafik sebagai berikut : 
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110

 
Gambar 6 : Garis Regresi Motivasi kerja  (X2) dengan Kepuasan kerja (Y) 
 
Persamaan regresi   tersebut dapat untuk menjelaskan ramalan (forecasting). 

Dengan hasil pengujian tersebut, maka dinyatakan bahwa persamaan regresi 

2X 0,525    174,49 Ŷ   sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan satu 

skor Motivasi kerja (X2) akan diikuti oleh kenaikan Kepuasan kerja (Y) sebesar 0,525 
dan pada konstanta 49,174. Misalnya nilai Motivasi kerja = 50, maka nilai rata-rata 

Kepuasan kerja adalah : (50) 0,525    174,49 Ŷ  = 75,424 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata kepuasan kerja sebesar 75,424. Dari 
persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai Motivasi kerja bertambah 1, 
maka nilai rata-rata Kepuasan kerja akan bertambah 0,525 atau setiap nilai 
Kepemimpinan Kepala Sekolah bertambah 10 maka nilai rata-rata Kepuasan kerja 
akan bertambah 5,25. 

 
b. Uji Signifikansi  

Uji t untuk menguji signfikansi konstanta dan variabel dependen (kepuasan kerja). 
Kriteria uji signifikansi  regresi dari variabel motivasi kerja guru (X2) dengan 
kepuasan kerja (Y)  dengan hipotesis dalam bentuk kalimat : 
Ha :  Motivasi kerja berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja  
Ho :  Motivasi kerja tidak berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja  
Hipotesis dalam bentuk statistik : 
Ha : rx1y ≠ 0 
Ho : rx1y = 0 

Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel, sebagai berikut : 
Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak artinya koefisien regresi signifikan 
Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima artinya koefisien regresi tidak signifikan47 
Ternyata dari tabel Coeffcient diperolah nilai t hitung untuk variable X1 =4,396 dengan 

taraf signifikansi   = 0,05 . dk (derajat kebebasan) = jumlah data (n)-2 = 80-2 = 78. Uji 
dilakukan satu sisi, sehingga nilai t tabel = 1,658.  
Keputusan : Karena nilai t hitung > nilai t tabell atau 4,396 > 1,671, maka Ho ditolak. 
Terlihat bahwa pada kolom Sig (signifikan) pada Tabel Cofficients terdapat nilai 0,003 

                                                 

47
 Riduwan, 2005, Aplikasi Statistik, Bandung : Alfbeta, h. 232  
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atau probabilitas jauh di bawah 0,05. Maka Ho ditolak artinya koefisien regresi 
signifikan atau motivasi kerja benar-benar   berhubungan secara signifikan dengan 
kepuasan kerja. Hal ini terbukti bahwa motivasi kerja berhubungan secara signifikan 
dengan kepuasan kerja.  
 
c. Uji Signifikansi Persamaan Regresi 
 Selanjutnya untuk mengetahui derajat signifikansi dilakukan Uji F, 
penghitungan menggunakan SPSS versi 17.00 pada perintah [Analyze] [Compare 
Means] [One Way ANOVA] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut : 

Tabel 28 : Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi 
2X 0,525    174,49 Ŷ   

ANOVA
b 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 795.457 1 795.457 19.323 .000
a
 

Residual 3210.930 78 41.166   

Total 4006.388 79    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja 

b. Dependent Variable: Kepuasan_K 

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa uji signifikansi regresi, dari 
tabel ANOVA harga Fhitung = 19,323 > harga Ftabel = 3,96 pada taraf 0,01 dengan dk 
pembilang 1 dan penyebut  (n-2)= 78. Dengan demikian regresi Y atas X2 disimpulkan 
―koefisien arah regresi berarti‖ 
d. Uji Linieritas 

Tabel 29 : Daftar ANOVA untuk Linieritas Regresi 
2X 0,525    174,49 Ŷ   

ANOVA 

Motivasi_Kerja 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups (Combined) 1268.991 21 60.428 2.164 .011 

Linear Term Weighted 573.553 1 573.553 20.538 .000 

Deviation 695.438 20 34.772 1.245 .254 

Within Groups 1619.759 58 27.927   

Total 2888.750 79    

Berdasarkan tabel  dapat disimpulkan bahwa  uji linieritas dari tabel ANOVA 
harga Fhitung = 1,245 < Ftabel = 1,75 pada taraf 0,05 dengan dk pembilang (k-2) = 20 dan 
penyebut (n-k)= 58. Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk regresi Y atas X1 
adalah ―regresi linier‖  
e. Koefisien Korelasi antara X2 dengan Y 

Tabel 30: Koefisien Korelasi antara  Motivasi kerja dengan Kepuasan kerja  

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .446
a
 .199 .188 6.416 

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja 

 

 Berdasarkan tabel di atas ditemukan Koefisien Korelasi Motivasi kerja (X2) 

dengan Kepuasan kerja (Y) adalah y2 = 0,446. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan yang signifikan posistif antara Motivasi kerja dengan Kepuasan kerja. Berarti 
semakin puas kerja guru maka dapat ditentukan oleh Motivasi kerja sebagai 
pemicunya. 

 Koefisien Determinasi (y2
2) = 0,199, mempunyai arti bahwa bahwa 
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19,9% variasi Kepuasan kerja  (Y) dapat dijelaskan oleh Motivasi kerja (X2) melalui 

regresi 
2X 0,525    174,49 Ŷ  . Sedang 80,1% variasi Kepuasan kerja (Y) disebabkan 

oleh faktor lain. 
 
f. Uji Signifikansi Korelasi Parsial 
 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial menggunakan aplikasi SPSS 
versi 17.000 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 31 : Uji    signifikansi    Koefisien    Parsial   Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan 

kerja (Y)  dengan  mengontrol  Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) 
 

Correlations 

Control Variables Motivasi_Kerja Kepuasan_K 

Kemimp_KS Motivasi_Kerja Correlation 1.000 .329 

Significance (2-tailed) . .003 

Df 0 77 

Kepuasan_K Correlation .329 1.000 

Significance (2-tailed) .003 . 

Df 77 0 

 Kekuatan hubungan antara variabel Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan kerja 
(Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1), 
diperoleh koefisien korelasi parsial antara Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan kerja 
(Y) sebesar 0,329. 

Dibandingkan dengan korelasi antara antara Motivasi kerja (X2) dengan 

Kepuasan kerja (Y) tanpa variabel pengontrol diperoleh y2 = 0,446 dengan adanya 
variabel pengontrol berupa Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) turun menjadi 0,329 
sedang tanda korelasi masih positif. Hal ini berarti dengan memperhitungkan besarnya 
Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1), masih ada korelasi yang positif antara  Motivasi 
kerja (X2) dengan Kepuasan kerja (Y). Sehingga semakin tinggi Kepemimpinan Kepala 
Sekolah (X1), jika motivasi Kerja (Y) meningkat, maka ada kecenderungan Motivasi 
kerja (X2) akan semakin meningkat, demikian sebaliknya.  

Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkan bahwa dengan 
mengontrol Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) ternyata juga terdapat Hubungan 
positif antara Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan kerja (Y). Bisa dikatakan ada 
Hubungan yang signifikan antara Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan kerja  (Y) 
apabila Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) tetap. 
3. Hubungan Secara Bersama-Sama Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

dan Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y) 
    Hipotesis ketiga berbunyi : Ada hubungan yang signifikan secara bersama-sama 

antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  dan Motivasi kerja  dengan Kepuasan kerja. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin positif Kepemimpinan Kepala Sekolah 
dan makin tinggi Motivasi kerja, maka akan semakin meningkat pula Kepuasan kerja 
guru. 

 
a. Persamaan Regresi Ganda  
 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 17.00 pada perintah 
[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 
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Tabel 32 : Persamaan regresi dan kelinieran regresi antara Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan Motivasi kerja dengan Kepuasan kerja 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 45.169 14.055  3.214 .002 

Kemimp_KS .104 .140 .094 .738 .463 

Motivasi_Kerja .458 .150 .389 3.062 .003 

a. Dependent Variable: Kepuasan_K 

 
 Dari hasil penghitungan disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda 

21 0,458XX104,0169,45ˆ Y  adalah signifikan, artinya terdapat hubungan positif 

antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  dan Motivasi kerja secara bersama-sama 
dengan kepuasan kerja. 

Dari persamaan ini berarti Kepuasan kerja akan naik bila Kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan Motivasi kerja ditingkatkan. Koefisien regresi Kepemimpinan 
Kepala Sekolah (0,328) ternyata lebih kecil dari pada koefisien regresi Motivasi kerja 
(0,446), jadi misalnya Kepemimpinan Kepala Sekolah ditingkatkan sehingga mendapat 
skor 10, dan juga tingkat Motivasi kerja sampai mendapat skor 10, maka Kepuasan 

kerja menjadi 0,458(10))10(104,0169,45ˆ Y =50,789, diperkirakan kepuasan kerja 

= 50,789 
b. Uji Signifikansi  

Uji t untuk menguji signfikansi konstanta dan variabel dependen (kepuasan 
kerja). Kriteria uji signifikansi  regresi dari variabel kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
dan motivasi kerja guru (X2) secara bersama-sama dengan kepuasan kerja (Y)  
dengan hipotesis dalam bentuk kalimat : 

Ha :  Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi kerja berhubungan secara 
signifikan secara bersama-sama dengan kepuasan kerja  

Ho : Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi kerja tidak berhubungan secara 
signifikan secara bersama-sama dengan kepuasan kerja  

Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel, sebagai berikut : 
Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka Ho ditolak artinya koefisien regresi signifikan 
Jika nilai t hitung < nilai t tabel, maka Ho diterima artinya koefisien regresi tidak signifikan48 
Ternyata dari tabel Coeffcient diperolah nilai t hitung untuk variable X1 =3,214 dengan 

taraf signifikansi   = 0,05 . dk (derajat kebebasan) = jumlah data (n)-2 = 80-2 = 78. Uji 
dilakukan satu sisi, sehingga nilai t tabel = 1,658.  
Keputusan : Karena nilai t hitung > nilai t tabell atau 3,214 > 1,658, maka Ho ditolak artinya 
koefisien regresi signifikan atau kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja 
kerja benar-benar   berhubungan secara signifikan dengan kepuasan kerja.  
c. Uji Signifikansi Persamaan Regresi Ganda 

Untuk mengetahui derajat signifikansi persamaan regresi ganda, dilakukan uji F 
yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

 
 

                                                 

48
 Riduwan, 2005, Aplikasi Statistik, Bandung : Alfbeta, h. 232  
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Tabel 33 : Daftar ANOVA Uji Signifikansi Regresi Linear Ganda 

                          
21 0,458XX104,0169,45ˆ Y  

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 818.005 2 409.002 9.877 .000
a
 

Residual 3188.383 77 41.408   

Total 4006.388 79    

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Kemimp_KS 

b. Dependent Variable: Kepuasan_K 

Dari tabel ANOVA harga Fhitung = 9,877 > harga Ftabel = 3,11 pada taraf α = 0,05 
dengan dk pembilang 2 dan penyebut  (n-2)= 77. Dengan demikian regresi Y atas X1 
dan X2 disimpulkan ―koefisien arah regresi berarti‖ 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi persamaan regresi ganda 
sebagaimana dicantumkan dalam tabel tersebut di atas, regresi sangat signifikan F 

hitung (9,877) > F tabel (3,11) pada α =0,05 dengan pembilang 2 dan dk =77. Maka dapat 

disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda 
21 0,458XX104,0169,45ˆ Y  sangat 

signifikan, berarti terdapat hubungan positif antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
dan Motivasi kerja (X2) secara bersama-sama dengan Kepuasan kerja (Y).  
d. Koefisien Korelasi Ganda 
 Penghitungan menggunakan SPSS for windows versi 17.00 pada perintah 
[Analyze] [Regression] [Linear] diperoleh output (keluaran) sebagai berikut: 
Tabel 34 : Koefisien Korelasi antara Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi kerja 

dengan Kepuasan kerja 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .452
a
 .204 .184 6.435 

a. Predictors: (Constant), Motivasi_Kerja, Kemimp_KS 

 
Korelasi ganda antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) dan Motivasi kerja 

(X2) secara bersama-sama dengan Kepuasan kerja (Y), diperoleh harga koefisien 

korelasi sebesar y.12 = 0,452 

Besarnya koefisien determinasi adalah y1.2
2=0,204 ini menunjukkan bahwa 20,4% 

variasi Kepuasan kerja (Y) dapat dijelaskan oleh Kepemimpinan Kepala Sekolah 
(X1), dan Motivasi kerja (X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 

21 0,458XX104,0169,45ˆ Y , sedang sisanya 70,6% oleh faktor lain. 

 
e. Uji Signifikasi Koefisien Korelasi Ganda 

Uji Signifikansi koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F diperoleh 
sebesar F hitung =9,877.  Ternyata uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung (9,877) 
> F tabel (3,11) pada  α =0,05 (3,11) pada α =0,01 dengan pembilang 2 dan dk =77, 
maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien korelasi antara Kepemimpinan Kepala 
Sekolah  (X1), dan Motivasi kerja (X2) secara bersama-bersama dengan Kepuasan 

kerja (Y) sangat signifikan, dengan y1.2 =0,452. 
 Mengenai peringkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 
variabel terikat dapat dilihat berdasarkan urutan besarnya koefisien korelasi parsial, 
seperti berikut : 
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Tabel 35 : Urutan Peringkat Menurut Besarnya Koefisien Korelasi Parsial 

 

Nomor Koefisien Korelasi Parsial Peringkat 

 
1 
2 

 

y2.1 =0,329 

y1.2 = 0,084 

 
Pertama 
Kedua 

 
Berdasarkan tabel tersebut ternyata koefisien korelasi parsial variabel variabel 

Motivasi Kerja (X2) dengan r y2.1 =0,329 merupakan peringkat pertama, sedangkan 
koefisien korelasi parsial Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dengan r y1.2 =0,084 
merupakan peringkat kedua. Dengan demikian korelasi parsial motivasi kerja (X2) lebih 
kuat  hubungannya dari pada korelasi korelasi parsial kepemimpinan Kepala Sekolah 
(X1). 

 
D. Pembahasan 

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru adalah sasaran penting dalam 
manajemen sumber daya manusia, karena secara langsung maupun tidak langsung 
akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat rusaknya 
kondisi organisasi sekolah adalah rendahnya kepuasan kerja guru dimana timbul 
gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya 
prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif 
lainnya.  Sebaliknya kepuasan yang tinggi dinginkan oleh kepala sekolah karena dapat 
dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan kerja yang tinggi 
menandakan bahwa sebuah organisasi sekolah telah dikelola dengan baik dengan 
manajemen yang efektif.  

Berdasarkan data mengenai kepuasan kerja tersebut dapat dilihat pasang 
surutnya terdapat distribusi frekuensi skor kepuasan,  secara rata-rata  kepuasan kerja 
sebesar 105,91 berarti kepuasan kerja termasuk cukup puas. 

Berdasarkan data mengenai kepemimpinan Kepala Sekolah tersebut dapat 
dilihat pasang surutnya skor jawaban guru,  secara rata-rata kepimpinan Kepala 
Sekolah sebesar 107,86 berarti kepimpinan Kepala Sekolah termasuk baik 

Berdasarkan data mengenai motivasi kerja tersebut dapat dilihat pasang 
surutnya skor motivasi kerja guru, secara rata-rata motivasi kerja sebesar 108,13 
berarti motivasi kerja termasuk baik (termotivasi) 
1. Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah  (X1) dengan  Kepuasan kerja 

(Y)  
  

Hasil penelitian ini jelas menunjukkan peran Kepala Sekolah yang penting dalam 
pencapaian tujuan pendidikan. Guru tentu memiliki persepsi yang positif maupun 
negative terhadap Kepala Sekolah dalam memimpin berupa kegiatan mempengaruhi, 
mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan warga sekolah untuk bersama-sama 
bekerja mencapai tujuan sekolah/tujuan pendidikan.  

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru baik secara langsung maupun tidak 
langsung akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat 
kondisi sekolah tidak menguntungkan dikarenakan rendahnya kepuasan kerja guru 
dimana timbul gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, 
rendahnya prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala 
negatif lainnya.  Kepala Sekolah  tentu memerlukan kepuasan yang tinggi untuk guru-
gurunya karena dapat dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan 
kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi telah dikelola dengan baik 
dengan manajemen yang efektif. Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian 
antara harapan guru dengan imbalan yang disediakan oleh pekerjaan. 

Meningkatkan kepuasan kerja bagi guru merupakan hal yang sangat penting, 
karena menyangkut masalah hasil kerja guru yang merupakan salah satu cara 
untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa.  
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Hasil analisis data dalam penelitian ini telah  menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan menunjukkan adanya persepsi yang baik oleh guru terhadap 
kepemimpinan Kepala Sekolah yang meliputi peran Kepala Sekolah atas dasar tugas 
dan tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai pemimpin, manajer, pendidik, 
administrator,  wirausahawan, pencipta iklim kerja dan sebagai penyelia /pengawas 
dapat memprediksi kepuasan kerja. Artinya semakin tinggi guru mempunyai persepsi 
yang baik terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah maka akan diiringi dengan semakin 
tinggi pula kepuasan kerja guru yaitu berupa sikap dan perasaan puas atau tidak puas 
seorang guru terhadap pekerjaan yang merupakan hasil penilaian yang bersifat 
subyektif terhadap aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan 
untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas kepala sekolah sebagai supervisor, 
dan hubungan dengan rekan sekerja.   

Sejalan dengan pendapat Ghiselli & Brown dalam As‘ad (2000) merinci faktor-
faktor yang mempengaruhi kepuasan, yaitu: 

a.  Kedudukan (posisi). Seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi 
akan merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada 
pekerjaan yang lebih rendah. 

b. Pangkat (golongan). Pekerjaan  yang mendasarkan  pada     perbedaan 
pangkat atau golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan 
tertentu pada orang yang melakukannya. Jika ada kenaikan upah maka 
sedikit atau banyaknya upah yang dianggap sebagai kenaikan pangkat dan 
kebanggaan terhadp kedudukan yang baru akan berubah perilaku dan 
perasaan. 

c.  Umur. Umur memilki hubungan dengan kepuasan kerja karyawan. Umur 
diantara 25 tahun sampi 34 tahun dan umur 45 sampai 45 tahun adalah 
merupakan umur-umur yang bisa menimbulkan perasaan puas terhadap 
pekerjaan. 

d. Jaminan Finansial dan Jaminan Sosial. Masalah finansial dan jaminan sosial 
kebanyakan berpengarih terhadap kepuasan kerja. Seorang karyawan yang 
mendapatkan gaji atau mendapatkan tunjangan tinggi maka akan 
memeperoleh kepuasan. 

e.   Mutu pengawasan. Kepuasan karyawan ditentukan oleh perhatian dan 
hubungan yang baik dari pimpinan kepada bawahan, sehingga karyawan 
akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang penting dari organisasi 
kerja.49 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan kepuasan kerja guru. 
Interpretasi koefisien korelasi adalah rendah artinya tingkat keeratan hubungan 
kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan kepuasan kerja guru adalah rendah. Di SMK 
rata-rata Kepala Sekolah masih baru menjabat, sehingga hubungan antara Kepala 
Sekolah dan guru belum terjalin dengan baik. Selanjutnya koefisien determinasi  
menunjukkan sumbangan relative kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan 
kerja sebesar 1,04%, sedang sisanya sebesar 98,96% ditentukan oleh faktor lain yang 
tidak diungkap dalam penelitian ini. Diduga faktor finansial berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja guru. Di Sangatta guru mendapat tunjangan perbaikan penghasilan 
(TPP) yang besarannya rata-rata Rp 1.500.000,- 
 Dalam penelitian telah ditemukan bentuk hubungan antara kepemimpinan 
Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja melalui persaman regresi 

1X 0,362    885,66 Ŷ  . Persamaan regresi   tersebut dapat untuk menjelaskan 

ramalan (forecasting) bahwa setiap peningkatan satu skor Kepemimpinan Kepala 

                                                 

49
 Djalali, M. As‘ad. 2001. Psikologi Motivasi. Minat Jabatan, Inteligensi, Bakat dan Motivasi 

Kerja, Malang: Wineka Media, h. 102 
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Sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan Kepuasan kerja (Y) sebesar 0,362 dan pada 
konstanta 66,885.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  
antara kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan  kerja. Kepemimpinan Kepala 
Sekolah meliputi dimensi 1) Pemimpin, 2) Manajer, 3) Pendidik, 4) Administrator , 5) 
Wirausahawan,  6) Pencipta Iklim Kerja, 7) Penyelia.  
 
2. Hubungan Antara Motivasi kerja (X2) dengan Kepuasan kerja (Y)  

Hasil penelitian ini jelas menunjukkan motivasi kerja yang penting dalam 
menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Guru tentu memiliki motivasi yang pasang 
surut  

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru baik secara langsung maupun tidak 
langsung akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat 
kondisi sekolah tidak menguntungkan dikarenakan rendahnya kepuasan kerja guru 
dimana timbul gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, 
rendahnya prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala 
negatif lainnya.  Sekolah  tentu memerlukan kepuasan yang tinggi untuk guru-gurunya 
karena dapat dikaitkan dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan kerja 
yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi telah dikelola dengan baik dengan 
manajemen yang efektif. Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan guru memiliki 
motovasi yang tinggi dimana ada kesesuaian antara harapan guru dengan imbalan 
yang disediakan oleh pekerjaan. 

Meningkatkan kepuasan kerja bagi guru merupakan hal yang sangat penting, 
karena menyangkut masalah hasil kerja guru yang merupakan salah satu cara untuk 
meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa.  

Hasil analisis data dalam penelitian ini telah  menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan menunjukkan adanya motivasi guru yang meliputi  Intensitas 
(kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, 
respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, 
peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik 
dalam mengajar, dan tanggung jawab moral dapat memprediksi kepuasan kerja. 
Artinya semakin tinggi motivasi kerja guru maka akan diiringi dengan semakin tinggi 
pula kepuasan kerja guru yaitu berupa sikap dan perasaan puas atau tidak puas 
seorang guru terhadap pekerjaan yang merupakan hasil penilaian yang bersifat 
subyektif terhadap aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan 
untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas kepala sekolah sebagai supervisor, 
dan hubungan dengan rekan sekerja.   

Temuan ini sejalan Gouzaly (2000), dalam bukunya ―Manajemen Sumber Daya 
Manusia‖ mengelompokkan faktor-faktor motivasi kedalam kedalam dua kelompok 
yang dapat menimbulkan kepuasan kerja yaitu, faktor external (karakteristik organisasi) 
dan faktor internal (karakteristik pribadi).50 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja guru. Interpretasi dari koefisien 
korelasi adalah sedang artinya tingkat keeratan hubungan motivasi kerja dengan 
kepuasan kerja guru adalah sedang. Hal ini bisa disebabkan rata-rata guru adalah 
PNS yang baru diangkat, sehingga masih dalam proses penyesuaian dengan tugasnya 
yang baru menjadi baru. Koefisien determinasi menunjukkan sumbangan relative 
motivasi kerja dengan kepuasan kerja sebesar 1,99%, sedang sisanya sebesar 
98,01% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diungkap dalam penelitian ini. Di duga 
faktor  lain tersebut adalah bisa karena kedudukan/jabatan  tambahan yang diperoleh 
guru di sekolah. 

                                                 

50
 Gouzaly, Saydam, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia , Gunung Agung, Jakarta, h. 

257 
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 Dalam penelitian telah ditemukan bentuk hubungan motivasi kerja dengan 

kepuasan kerja melalui persaman regresi 
1X 0,525    174,49 Ŷ  . Persamaan regresi 

tersebut dapat untuk menjelas kan ramalan (forecasting) bahwa setiap peningkatan 
satu skor Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) akan diikuti oleh kenaikan Kepuasan 
kerja (Y) sebesar 0,525 dan pada konstanta 49,174.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  
antara motivasi kerja dengan kepuasan  kerja. Motivasi kerja meliputi intensitas 
(kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, 
respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, 
peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik 
dalam mengajar, dan tanggung jawab moral. 
 
3. Hubungan Secara Bersama-sama Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

dan Motivasi kerja (X2) dengan  Kepuasan kerja (Y)  
Temuan dari penelitian ini menunjukkan peranan kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan motivasi kerja dalam kaitannya naik turunnya kepuasan kerja. Fenomena 
hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi 
kerja bersama-sama ada hubungan yang positif dan signifikan dengan kepuasan kerja.  

Dalam penelitian ini terdapat dua faktor  yang mempunyai kontribusi yang 
positif dengan Kepuasan kerja, baik secara sendiri-sendiri (korelasi sederhana) 
maupun secara bersama-sama (korelasi ganda). Kedua faktor tersebut adalah 
kepemimpinan Kepala Sekolah guru (X1) dan motivasi kerja (X2). Besarnya korelasi 
ganda diperoleh harga koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara 
kepemimpinan Kepala Sekolah guru dan motivasi kerja dengan kepuasan kerja positif 
dan signifikan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja sekitar 20,4% sedang 
sisanya sebesar 79,6% variasi kepuasan kerja disebabkan oleh faktor lain. Diduga 
bahwa sarana pendukung di SMK turut menyumbang pada kepuasan kerja, rata-rata 
sarana pendukung seperti perpustakaan, sarana praktik di SMK masih kurang. 
Walaupun sarana pendukung masih kurang tetapi tetap ikut menyumbang kepuasan 
kerja guru.   

Persamaan regresi 
21 458,0164,0169,45ˆ XXY   berarti kepuasan kerja 

akan naik namun tidak besar, bila kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja 
ditingkatkan. Koefisien regresi kepemimpinan Kepala Sekolah (0,328) ternyata lebih 
kecil dari pada koefisien regresi motivasi kerja (0,446), Ini perlu dilakukan tindakan 
oleh guru yang bersangkutan untuk berupaya menaikkan kepuasan kerja guru melalui 
kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja. Jika kepemimpinan Kepala Sekolah 
terasa mustahil untuk ditingkatkan oleh guru maka motivasi kerjalah yang harus 
ditingkatkan dimana guru dapat melakukan dorongan kepada guru dirinya sendiri 
(motivasi intrinsik) untuk meningkatkan motivasi berupa intensitas (kesungguhan dan 
ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, memiliki respon 
individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, meningkatkan 
kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik dalam 
mengajar, memiliki  tanggung jawab moral sebagai seorang pendidik. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan  
antara kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama 
dengan kepuasan  kerja. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi kerja meskipun 
kepemimpinan Kepala Sekolah belum tentu baik, cenderung kepuasan  kerjanya guru 
baik pula. 
 
E. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan 
kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai 
usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna.  Penulis berharap 
agar hasil penelitian ini dapat di teliti kembali oleh peneliti lain dengan sampel 
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yang lebih besar, kajian teori yang lebih lengkap dan instrumen penelitian yang lebih 
akurat. Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain : 
1. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor positif yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja yaitu kepemimpinan Kepala Sekolah dan  motivasi kerja. 
Sedangkan secara obyektif masih banyak faktor lain yang mendukung kepuasan 
kerja seperti motivasi,  sarana dan prasarana, kompetensi guru 

2. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan serangkaian uji coba untuk 
mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, namun demikian pengumpulan 
melalui angket ini masih ada kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang kurang 
cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan 
yang kurang lengkap. 

3. Penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, 
pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga serta biaya 
dalam penelitian. Hal ini merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan 
penyusunan yang mendekati sempurna.   

4. Terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah memberikan 
informasi yang sangat penting bagi perkembangan guru yaitu ternyata terdapat 
hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 
dan motivasi kerja (X2) secara bersama-sama dengan kepuasan kerja (Y). 

 
 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
Temuan yang diperoleh dalam kajian   penelitian tentang hubungan  antara 

kepemimpinan Kepala Sekolah dan motivasi kerja dengan kepuasan kerja pada guru  
SMK Negeri se Kabupaten Kutai Timur adalah:  

Pertama, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara kepemimpinan 
Kepala Sekolah dengan kepuasan  kerja. Kepemimpinan Kepala Sekolah meliputi 
dimensi 1) Pemimpin, 2) Manajer, 3) Pendidik, 4) Administrator , 5) Wirausahawan,  6) 
Pencipta Iklim Kerja, 7) Penyelia.  

Kedua, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara motivasi kerja 
dengan kepuasan  kerja. Motivasi kerja meliputi intensitas (kesungguhan dan 
ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, respon individu yang 
sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, peningkatan kemampuan diri 
untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik dalam mengajar, dan 
tanggung jawab moral. 

Ketiga, Terdapat hubungan yang positif dan signifikan  antara kepemimpinan 
Kepala Sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kepuasan  kerja. Hal 
ini berarti semakin tinggi motivasi kerja meskipun kepemimpinan Kepala Sekolah 
belum tentu baik, cenderung kepuasan  kerjanya guru baik pula. 

 
B. Implikasi 

Implikasi hasil penelitian pada masalah kepemimpinan Kepala Sekolah dan 
motivasi kerja dalam korelasinya dengan  kepuasan  kerja dimana kedua variabel 
tersebut ternyata berkontribusi dengan kepuasan  kerja, kedua variabel memberi 
sumbangan yang signifikan terhadap hasil belajar  
1. Upaya meningkatkan Kepemimpinan Kepala Sekolah yang positif bagi guru 

Temuan ini menegaskan temuan dari Grassie dan Carss (1973) yang 
menemukan kepemimpinan kepala sekolah mendukung dan secara positif 
berhubungan dengan kepuasan kerja guru.51 Vail (2005) telah menunjukkan bahwa 

                                                 

51
 Azhar Mahmood Chaudhary, 2011, Hubungan antara Perilaku Prinsipal 'dan Kepuasan Kerja 

Guru Sekolah Menengah , diakses dari http://www.academicleadership.org 
/article/relationship-between-principals-behavior-and-job-satisfaction-of-secondary-

school-teachers, pada tanggal 10/10/2011 
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seorang pemimpin sekolah harus mengilhami staf dengan mengharapkan dan 
pemodelan kerjasama dalam mencapai tujuan sekolah. Para peneliti telah menemukan 
bahwa kepala sekolah yang sukses memiliki "semangat untuk kolaborasi" mereka 
membuat sekolah mereka lebih baik dengan aktif mendorong kerja sama tim, jaringan, 
dan kolaborasi melalui iklim kepercayaan, saling menghormati, dan keyakinan 
bersama bahwa standar tinggi dapat dicapai oleh kedua guru dan siswa (misalnya, 
MacBeath, 1998; Leithwood dan Duke, 1999; Southworth, 2002; Hari, 2004). 52 

Kepemimpinan Kepala Sekolah adalah tanggapan guru terhadap kegiatan 
kepala sekolah dalam usahanya untuk mempengaruhi, mendorong, membimbing, 
mengarahkan dan menggerak kan guru untuk mencapai tujuan organisasi. 
Kepemimpinan Kepala Sekolah  ditunjukkan melalui kualitas kepemimpinan kepala 
sekolah dalam membina guru untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini Kepala 
Sekolah dapat berperan sebagai   : 1) Pemimpin,   2) Manajer,  3) Pendidik,  4) 
Administrator , 5) Wirausahawan,  6) Pencipta Iklim Kerja ,  7). Penyelia. Hal-hal yang 
perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan Kepemimpinan Kepala Sekolah 
adalah :  
 Pertama : Kepala Sekolah dalam melaksanakan kepemimpinan dalam rangka 
meningkatkan mutu pendidikan melalui peran sebagai pemimpin yang harus punya 
kemampuan untuk menyusun perencanaan sekolah, mengelola kelembagaan sekolah 
dan menerapkan kepemimpinan dalam memimpin.  
 Kedua : Kepala sekolah yang berperan sebagai manajer harus mempunyai 
kemampuan mengelola tenaga kependidikan, mengelola kesiswaan, mengeloala saran 
dan prasarana, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat.  
 Ketiga : Kepala Sekolah yang berperan sebagai pendidik harus mempunyai 
kemampuan untuk mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar 
mengajar.  
 Keempat : Kepala sekolah yang berperan sebagai administrator harus 
mempunyai kemampuan untuk mengelola ketatausahaan dan keuaangan sekolah.  
 Kelima : Kepala Sekolah yang berperan sebagai wirausahawan harus 
mempunyai kemampuan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan menerapkan 
pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam pendidikan.  
 Keenam : Kepala Sekolah yang berperan sebagai penyelia (pengawas) yang 
harus mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi dan melakukan evaluasi. 
Dalam kaitan ini Kepala Sekolah berupaya untuk melaksanakan fungsi dan perannya 
memimpin dengan memberikan ketauladanan agar guru dapat memberikan persepsi 
yang baik terhadapnya sehingga guru merasa termotivasi dan puas.   
 
2. Upaya Mengembangkan Motivasi kerja Guru 

Temuan ini menegaskan temuan dari Rao (2005) dalam studinya dibahas 
bahwa kepuasan pada pekerjaan untuk seseorang bertindak sebagai motivasi untuk 
bekerja. Selain motivasi menyebabkan orang untuk kepuasan kerja mereka.53 Menurut 
As‘ad (1995),  dengan seringnya para pegawai/karyawan termotivasi untuk melakukan 
pekerjaannya dengan baik, akan meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja yang 
diinginkan, karena kuat lemahnya dorongan atau motivasi kerja seseorang akan 
menentukan besar kecilnya kepuasan kerja.54  

Mengembangkan motivasi kerja  guru sebenarnya dimulai dari dalam guru itu 
sendiri, sebab keinginan dan dorongan dalam diri guru untuk untuk : 1). Memiliki 
intensitas (kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas 
mengajar, 2). Memiliki respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi 
tugas  mengajar, 3). Meningkatkan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  

                                                 

52
 ibid 

53
 Rizwan Saleem, 2011, Effect of Work Motivation on Job Satisfaction, dipublikasikan Canadian 

Center of Science and Education diakses dari www.ccsenet.org / ijbm 
54

 Moch. As‘ad, 1995. Psikologi Industri. Jakarta: Liberty, hal. 45 
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pelayanan,  yang  lebih baik dalam mengajar, 4). Memilki tanggung jawab moral.  Hal-
hal yang perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi kerja  guru adalah 
:  

Pertama.  Guru yang termotivasi pasti akan memilki intensitas (kesungguhan 
dan ketekunan) yang tinggi dalam mengajar. Maka sekolahnya hendaknya jelas dalam 
membagi tugas mengajar kepada guru, dimengerti, dipahami dan dapat dilaksanakan 
oleh guru, sehingga guru dapat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya. Guru yang 
mempunyai termotivasi akan melakukan pekerjaan yang mempunyai tujuan jelas dan 
nyata. Jika pekerjaan tidak jelas di mata mereka maka ia tidak akan terdorong untuk 
melakukan pekerjaan. 

Kedua. Guru yang mempunyai motivasi kerja mempunyai kebanggaan kepada 
pekerjaan dan mempunyai keinginan untuk selalu berprestasi. Oleh karena itu 
organiasi sekolah hendaknya dapat mendorong guru untuk meningkatkan karirnya. 
Guru dapat berkarir sampai  puncak prestasi merupakan suatu kebutuhan asasi bagi 
guru.  Memberi keleluasaan dan kepercayaan kepada guru untuk berinovasi dan 
berkreasi dalam menjalankan tugasnya merupakan langkah yang efektif untuk 
membangkitkan motivasi berprestasi guru. 

Ketiga.  Memberikan penghargaan dan pengakuan  kepada guru telah 
menunuukkan kompetensinya (kemampuannya) dalam keberhasilan proses belajar 
mengajar.  Penghargaan dan pengakuan kepada guru akan menimbulkan keyakinan 
guru menjadi tinggi, guru juga punya perasaan merasa berharga di depan pimpinan. 
Penghargaan dan pengakuan bisa berupa pujian atas keberhasilan, pemberian 
honor/uang transportasi, dana insentif, memperoleh simpati dan penghormatan dari 
siswa maupun sesama guru merupakan suatu penghargaan yang penting bagi guru 
untuk memicu motivasi kerjanya.  

Keempat.  Orang yang mempunyai motivasi berprestasi akan menyukai 
tantangan dan mau menyumbangkan pikiran dan tenaganya bagi organisasi sekolah. 
Oleh karena upaya untuk melibatkan guru dalam menentukan tujuan dan target apa 
yang akan dicapai oleh sekolah akan memotivasi guru berprestasi. Guru perlu diserahi 
wewenang tanggungjawab untuk melakukan tugas tanpa harus dicurigai. Berilah 
kepercayaan kepada guru untuk bekerja sebaik mungkin tetapi Kepala Sekolah tidak 
lupa untuk melakukan fungsi control. 
C. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, simpulan, dan implikasi hasil penelitian di atas, 
dapat diberikan saran sebagai berikut : 

Pertama, Kepuasan kerja guru dapat berdampak kepada peningkatan kinerja 
guru. Dimana guru yang puas dalam bekerja akan berusaha untuk bekerja sebaik-
baiknya. Oleh karena itu kepuasan kerja harus selalu diupayakan oleh organisasi 
kepada guru melalui upaya untuk membuat perasaan senang atas imbalan yang 
diterima, kondisi kerja, penghargaan dari pimpinan, dukungan dari rekan sekerja  dan 
atas kesenangan dalam keberhasilan menyelesaikan pekerjaan.. 
 Kedua. Diharapkan gaya kepemimpinan SMK adalah yang berorientasi pada 
hubungan manusia yaitu menjalin hubungan yang akrab, menghargai anggota, 
bersikap hangat, dan menaruh kepercayaan kepada anggota. Kepala Sekolah dapat 
memberikan perhargaan maupun hukuman kepada guru dengan cara yang bijak. 
Untuk itu kepala sekolah diharapkan untuk selalu menjalin komunikasi yang baik 
kepada guru dengan memperhatikan keinginan/aspirasi  guru.  

Ketiga. Motivasi kerja guru merupakan motivasi yang didasarkan pada 
kekuatan yang ada dalam diri sendiri seorang guru. Upayakan agar guru termotivasi 
selalu meningkatkan motivasi dan memotivasi dirinya sendiri untuk berkarya sebaik-
baiknya. Untuk mencapai tujuan organisasi dengan sebaik-baiknya dan berusaha 
mementingkan organisasi daripada kepentingan diri pribadi 

Keempat : Guru dapat meningkatkan kerjasama dengan Kepala Sekolah agar 
dapat menjadi bagian motivasi kerjanya dapat dijadikan sebagai sarana untuk 
memperoleh kepuasan kerja. Motivasi yang paling penting bagi guru adalah 
motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk 
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terdorong mengajar dimana guru mempunyai kesadaran diri dalam intensitas, arah dan 
persistan untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Kelima : Untuk peneliti berikutnya yang akan meneliti setara dengan penelitian 
ini disarankan agar menelaah lebih dalam tentang aspek kepemimpinan Kepala 
Sekolah, Motivasi dan Kepuasan Kerja dengan variable yang lebih luas dan populasi 
yang lebih banyak. 
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Lampiran 1 
 
 

INSTRUMEN PENELITIAN 
HUBUNGAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  DAN MOTIVASI KERJA 

DENGAN KEPUASAN KERJA    
 

 
A.  PETUNJUK 
 
      Jawaban instrumen ini tidak ada yang benar dan salah, tidak berpengaruh 

terhadap konduite Bapak/Ibu sebagai pegawai. Ini semata-mata untuk tujuan 
penelitian, oleh karena mohon jawablah dengan jujur dan apa adanya, agar 
jawaban yang Bapak/Ibu berikan dapat  memberikan informasi yang akurat dalam 
rangka penelitian ilmiah.  

 
Atas kesedian Bapak/Ibu  untuk mengisi instrumen penelitian  ini penulis 
sampaikan terima kasih 

 
 
         Sangatta,     Maret 2011        

 
Peneliti, 

  
 
      Jamhari 
 
 
 
 
B. IDENTITAS RESPONDEN 
 

Mohon untuk mengisi identitas terebih dahulu sebelum menjawab pernyataan.  
 

1. Jenis Kelamin  : ……………………………. 
2. Unit Kerja         : ……………………………. 
3. Pangkat/Gol  : ……………………………. 
4. Masa Kerja  : ……………………………. 
5. Umur   : ……………………………. 
6. Alamat                         : …………………………………………………… 
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III. PERNYATAAN 
 
1. KEPUASAN KERJA GURU  
 

      Berilah tanda tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai sesuai dengan apa 
Bapak/Ibu alami/rasakan, pilih : 
TP : Tidak Puas            skor : 1 
KP       : Kurang Puas         skor : 2 
CP       : Cukup Puas          skor  : 3 
  P        : Puas                      skor : 4 
SP       : Sangat Puas          skor  : 5 
 

NO PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

TP KP CP P SP 

1 Berkarir menjadi guru      

2 Gaji yang saya terima      

3 Jabatan yang saya miliki sekarang      

4 Bimbingan Kepala Sekolah pada KBM      

5 Dalam memberi pelajaran kepada siswa      

6 Insentif yang saya terima dari Pemerintah Daerah      

7 Kepala Sekolah membantu memecahkan kesulitan 
mengajar saya  

     

8 Kesesuaian antara harapan dengan karir saya      

9 Besaran tunjangan tugas tambahan yang saya terima      

10 Kenaikan pangkat sistem kredit bagi guru      

11 Advis kepala Sekolah pada supervisi guru      

12 Persaingan diantara teman-teman guru      

13 Menjadi guru dibanding pegawai yang lain      

14 Besaran honor tugas tambahan yang saya terima      

15 Tugas kepanitiaan yang saya kerjakan      

16 Cara Kepala Sekolah menegur ketika saya melakukan 
kesalahan 

     

17 Dukungan rekan guru kepada saya      

18 Kenikmatan yang saya rasakan ketika menjadi guru      

19 Secara umum penghasilan guru mengecewakan      

20 Kemudahan dalam mengurus pangkat di sekolah ini      

21 Nilai hasil pengawasan oleh Kepala Sekolah yang saya 
terima 

     

22 Cara menyelesaikan perselisihan diantara rekan 
sekerja  

     

23 Menjadi guru adalah panggilan hati nuraini saya      

24 Tunjangan kesehatan (askes) untuk keluarga saya 
ketika berobat 

     

25 Pelaksanaan penggantian jabatan ketika masa jabatan 
membantu Kepala Sekolah selesai 

     

26 Daftar pertanyaan/pernyataan  pengawasan Kepala 
Sekolah 

     

 27 Secara umum rekan sekerja di sekolah ini 
mengecewa- 
Kan 

     

 TOTAL :      

 TOTAL KESELURUHAN :  
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2.   KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 
       

      Berilah tanda tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai sesuai dengan apa 
Bapak/Ibu alami/rasakan, pilih : 
TP : Tidak Pernah    skor  : 1 
P         : Pernah             skor       : 2 
JR         : Jarang              skor : 3 
SR        : Sering              skor : 4 
SL         : Selalu              skor : 5 
 

NO PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

TP P JR SR SL 

1 Kepala Sekolah melibatkan guru dalam menyusun 
renstra  

     

2 Kepala sekolah memberdayakan guru secara optimal      

3 Kepala Sekolah mengadakan pembinaan untuk 
mengembangkan kurikulum 

     

4 Kepala Sekolah melakukan ketatausahaan sekolah 
dengan tertib 

     

5 Kepala Sekolah menciptakan peluang usaha untuk 
kesejahteraan warga sekolah 

     

6 Kepala Sekolah membuat suasana hubungan kerja yang 
kondusif 

     

7 Kepala Sekolah melakukan supervisi dengan prosedur 
yang tepat 

     

8 Kepala Sekolah menyelenggarakan sekolah 
berdasarkan renstra 

     

9 Kepala Sekolah  memberdayakan siswa secara optimal 
melalui berbagai kegiatan 

     

10 Kepala Sekolah  menggunakan tekonologi informasi (TI) 
bagi peningkatan pembelajaran 

     

11 Kepala Sekolah mengelola keuangan sekolah secara 
efisien 

     

12 Kepala Sekolah memfasilitasi kegiatan kewirausaaan 
siswa 

     

13 Kepala Sekolah membuat sekolah menjadi rapi, indah 
dan sejuk 

     

14 Kepala Sekolah melakukan evaluasi kegiatan sekolah 
untuk dikomunikasikan dengan guru 

     

15 Kepala Sekolah berusaha meningkatkan kompetensi 
guru 

     

16 Kepala Sekolah mengelola sarana prasarana penunjang 
kegiatan belajar mengajar 

     

17 Kepala Sekolah mengelola keuangan secara transparan      

18 Kepala Sekolah memiliki hubungan yang baik degan 
guru 

     

19 Kepala Sekolah menindak lanjuti hasil evaluasi kinerja 
sekolah  

     

20 Kepala Sekolah mampu memecahkan masalah yang 
terjadi di sekolah  

     

21 Kepala Sekolah menggunakan tekonologi informasi (TI) 
bagi peningkatan manajemen sekolah 
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22 Kepala Sekolah mendorong guru mengikuti diklat untuk 
mengembangkan kompetensinya 

     

23 Kepala Sekolah mengalokasikan anggaran untuk 
peningkatan kompetensi guru 

     

24 Kepala Sekolah melakukan terobosan untuk 
mendapatkan bantuan pendidikan  

     

25 Kepala Sekolah memiliki hubungan yang baik dengan 
siswa 

     

26 Kepala Sekolah memimpin dengan jujur      

27 Kepala Sekolah membina hubungan yang baik dengan 
masyarakat 

     

 TOTAL :      

 TOTAL KESELURUHAN :  

 
   3.  MOTIVASI KERJA GURU  
       

      Berilah tanda tanda cek (  ) pada kolom yang sesuai sesuai dengan apa 
Bapak/Ibu alami/rasakan, pilih : 
TP : Tidak Pernah    skor  : 1 
P         : Pernah             skor       : 2 
JR         : Jarang              skor : 3 
SR        : Sering              skor : 4 
SL         : Selalu              skor : 5 
 

NO PERNYATAAN SKALA PENILAIAN 

TP P JR SR SL 

1 Sebelum mengajar saya pelajari terlebih dahulu 
kurikulum  

     

2 Memberikan bimbingan secara individu adalah sebagian 
tugas mengajar saya 

     

3 Saya berusaha memberikan penjelasan sejelas-jelasnya      

4 Saya malu kalau saya terlambat masuk kelas      

5 Saya membuat suasana kelas menjadi belajar aktif, 
dimana siswa yang aktif belajar 

     

6 Saya membantu siswa memperolehl nilai sesuai dengan 
KKM melalui belajar kembali (remidial) 

     

7 Saya belajar untuk mingkatkan kompetensi       

8 Saya menyelipkan nasihat dalam pelajaran saya      

9 Saya menyusun Silabus, RPP dan program semester 
sebelum mengajar 

     

10 Saya selalu koreksi hasil ulangan kemudian hasilnya 
dibagikan kepada siswa untuk dibahas bersama 

     

11 Saya mengembangkan kemampuan saya dalam 
mengajar berbasis IT 

     

12 Saya peduli pada keadaan siswa saya      

13 Saya berusaha memberikan tugas kepada siswa ketika 
saya ijin tidak masuk kelas 

     

14 Saya perhatikan lingkungan kelas yang bersih, indah 
dan rapi agar siswa berminat belajar 

     

15 Saya berusaha untuk menggunakan variasi metode 
belajar sesuai dengan kompetensi dasar  

     

16 Saya bertanggung jawab pada kegagalan siswa dalam 
belajar 
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17 Jika tidak ada halangan saya berusaha untuk selalu 
masuk kerja sesuai jam kerja kantor 

     

18 Saya memberikan tugas kepada siswa tetapi saya juga 
membimbingnya 

     

19 Saya berusaha tampil rapi dalam mengajar       

20 Pada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di 
sekolah saya tidak peduli 

     

21 Saya menghargai pendapat dan kritikan siswa       

22 Saya susun bahan ajar sendiri untuk membantu siswa 
dalam belajar 

     

23 Saya habis mengajar langsung pulang, tidak peduli pada 
keadaan sekolah krena sudah ada Kepala Sekolah 

     

24 Saya selalu menindaklanjuti hasil supervisi Kepala 
Sekolah agar saya lebih baik lagi dalam bekerja 

     

25 Saya diskusikan bersama masalah belajar mengajar  
pada guru 

     

26 Saya selalu mengikuti kegiatan dalam upaya 
pengembangan mengajar misalnya melalui MGMP, 
diklat dan rapat  

     

27 Saya merasa menyesal jika ada siswa saya yang gagal 
dalam belajar 

     

28 Saya sebenarnya sudah bosan mengajar      

29 Jika terjadi maslah yang serius mengenai dalam 
kegiatan belajar mengajar  saya selalu melibatkan orang 
tua untuk membantu memecahkan maslah 

     

 TOTAL :      

 TOTAL KESELURUHAN :  

 

 

 

 

 

 

 

Terima Kasih 

 
 
 

 


