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SUMMARY 

 

Correlation Between the leadhership, motivation and the job performance of staff at SMK 

Negeri in Samarinda. This background of research is phenomenon that that there is him 

degradation of performance employee capacity officer at SMK Negeri in Samarinda. The 

aim if this research to to know correlation leadership, motivation and job performance of  

officer SMK Negeri in Samarinda.  Method Research the used is survey method. 

Research responden is officer of  SMK Negeri in Samarinda counted 114 people as 

population, and that is sample of research is 40. Technique data collecting use instrument 

which in form  of enquette, for the variable of leadership, motivation and job 

performance. Instrument calibrated by using item validity and coefficient of reliablitas. 

Item validity tested by using correlation of product moment, while coefficient of 

reliabilitas instrument tested with systems of split half and calculated to use formula of 

Alpha Cronbach. Data Research analysed to use simple correlation technique, double 

(plural), and also use equation of double and simple linear regression ( plural). The 

results of the research are as follows : (1) there is a positive correlation between the 

leadership with the job performance off staff, (2) there is a positive correlation between 

motivation  with the job performance of staff , (3) there is a positive correlation between 

those two independent variables (the leadership and  motivation) with the job 

performance of  staff. The result of research are follows : (1) there are positive correlation 

between the leadership (X1) with the job performance ( Y) the value of ry1 = 0,813 and 

equation of regresi = 11,634+p,651X1; ( 2) there are positive correlation between  the 

motivation (X2) with the job performance (Y) the value of ry2 = 0,899 and equation of 

regresi = 6,876+0,791X2; (3) there are positive correlation between the leadership (X1) 

and the  motivation ( X2) by together with the job performance ( Y) the value  of ry1.2 = 

0,839 and equation of regresi = 5,894+0,225X1+0,598X2. Become progressively 

leadership goodness and motivation hence officer performance excelsior will at SMK 

Negeri in Samarinda 

 

 

RINGKASAN 

Penelitian ini dilatar belakangi suatu fenomena bahwa adanya penurunan 

kinerja/prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri di kota Samarinda.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha SMK Negeri se kota   

Samarinda 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Responden penelitian 

adalah pegawai tatausaha bestatus PNS pada SMK Negeri se kota Samarinda sebanyak 

114 orang sebagai populasi, diambil 40 orang sebagai sampel dari pegawai tatausaha 

SMK Negeri 1, 2 dan 3 di Samarinda. 
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Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen yang berbentuk angket, untuk 

variabel kepemimpinan, motivasi kerja dan prestasi kerja. Instrumen dikalibrasi dengan 

menggunakan validitas butir dan koefisien reliabilitas. Validitas butir diuji dengan 

menggunakan korelasi product moment, sedangkan koefisien reliabilitas instrumen diuji 

dengan sistim split half dan dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. Data 

penelitian dianalisis menggunakan teknik korelasi sederhana, ganda (jamak), serta  

menggunakan  persamaan regresi  liniear sederhana dan ganda (jamak). 

 Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) terdapat hubungan yang positif antara 

kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja (Y) dengan koefisien ry1 = 0,813 dan 

persamaan regresi Ŷ = 11,634+p,651X1; (2) terdapat hubungan yang positif antara 

motivasi kerja (X2) terhadap prestasi kerja (Y) dengan koefisien ry2 = 0,899 dan 

persamaan regresi Ŷ = 6,876+0,791X2; (3) terdapat hubungan yang  positif antara 

kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2) secara bersama–sama terhadap prestasi kerja 

(Y) dengan koefisien ry1.2 = 0,839 dan persamaan regresi Ŷ =5,894+0,225X1+0,598X2. 

 Dengan demikian semakin baik tanggapan pegawai terhadap kepemimpinan 

kepala bagian tatausaha  dan semakin tinggi motivasi kerja pegawai maka akan semakin 

meningkat pula prestasi  kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri se kota Samarinda. 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pada bab II pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945. Sedang pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Sebagai usaha mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas berbagai kegiatan 

telah dilakukan antara lain : 

a. Pemantapan pelaksanaan kurikulum yang saat ini mengacu pada kurikulum 2004 

yang  mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi; 

b. Peningkatan jumlah prasarana dan sarana pendidikan dalam rangka usaha 

pelayanan yang lebih merata; 

c. Peningkatan jumlah, jenis dan mutu guru dalam rangka usaha peningkatan, 

pemerataan pelayanan serta peningkatan mutu pendidikan; 

d. Peningkatan jenis mutu sarana dan prasarana pendidikan; 

e. Pengakomodasian dan implementasi berbagai kegiatan ekstrakurikuler untuk 

mengikutsertakan peserta didik pada berbagai kegiatan yang bersifat 

kemasyarakatan, seperti Palang Merah Remaja, Kepramukaan, Kesenian, olah 

raga, ketrampilan dan lain-lain. 

Agar usaha di atas dapat terlaksana dengan baik maka kegiatan-kegiatan tersebut 

harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terarah dan berencana. 

Pelayanan administrasi sekolah yang baik akan menunjang pada terlaksananya proses 

belajar dan mengajar yang baik pula. Penyelenggaraan proses belajar yang baik akan 
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berdampak pada peningkatan hasil/prestasi belajar siswa seperti yang diharapkan oleh 

tujuan pendidikan nasional akan tercapai. 

Pelayanan administrasi sekolah dilaksanakan oleh pegawai administrasi atau pegawai 

tata usaha. Pegawai tata usaha didalam melaksanakan tugas sehari-hari diatur, diawasi 

oleh kepala bagian tatausaha. Sedang peranan pegawai tata usaha adalah membantu 

kepala sekolah, guru, siswa dan masyarakat di dalam kegiatan administrasi sekolah. 

Pada Sekolah Menengah Kejuruan, pegawai tatausaha pada umumnya berstatus 

sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dimana Undang-Undang No. 43 tahun 1999 berlaku 

bagi mereka. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No, 43 tahun 1999 (sebagai 

pengganti Undang-Undang Nomor 18 tahun 1974) tentang pokok-pokok kepegawaian 

pada Pasal 3, ayat (1) menyebutkan : "Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur 

aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, 

dan pembangunan". 

Sedang mengenai tujuan manajemen pegawai negeri sipil, sebagaimana diungkapkan 

pada pasal 12 ayat (1) : "Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan 

untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara 

berdayaguna dan berhasilguna". Pasal 12 ayat (2): "Untuk mewujudkan penyelenggaraan 

tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperlukan 

Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui 

pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang 

dititik beratkan pada sistem prestasi kerja”. 

Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa pegawai tata usaha sekolah 

selaku pegawai negeri sipil (PNS) hendaknya dapat bekerja secara efektif dan efisien, 

selanjutnya pegawai tersebut juga dituntut untuk melaksanakan kerja secara profesional 

dan mencapai prestasi kerja. 

Untuk mendapatkan pegawai tata usaha yang berprestasi disamping diperlukan 

kemampuan dan ketrampilan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi 

sekolah tentu perlu juga ditunjang oleh faktor-faktor lain, terutama faktor dari adanya 

kepemimpinan dari kepala bagian tata usaha yang langsung menangani pegawai dan 

motivasi pegawai untuk bekerja. 

Di dalam dunia pendidikan untuk sekolah, dalam hal ini Sekolah Menengah 

Kejuruan peranan pegawai tatau saha sangat penting dalam mensukseskan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Sekolah tidak hanya memerlukan siswa dan guru saja, 

namun kegiatan tata usaha dapat menunjang pelaksanaan kegiatan siswa dalam belajar 

dan kegiatan guru dalam mengajar. Guru bertugas mendidik mengajar dan melatih siswa 

agar siswa dapat terdidik, sedang pegawai tata usaha yang melakukan kegiatan 

administrasi yang meliputi kegiatan administrasi siswa, administrasi kantor sekolah, 

administrasi kepegawaian, administrasi keuangan sekolah dan administrasi perlengkapan. 

Kegiatan ini untuk memperlancar tugas-tugas guru dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga bisa dikatakan bahwa pekerjaan tata usaha di suatu sekolah bukan pekerjaan 

tidak penting sebagaiman pekerjaan guru. Justru dengan adanya ketatausahaan ini maka 

guru banyak terbantu, organisasi sekolah akan berjalan lancar. 

Pegawai tatausaha di sekolah merupakan sumber daya manusia yang juga menjadi 

perencana, pelaku dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Untuk itu kinerja atau 

prestasi kerja pegawai tatausaha harus selalu ditingkatkan. Kinerja atau prestasi kerja 

(performance) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan 

standar yang berlaku pada masing-masing organisasi dalam hal ini sekolah.  

1 
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Penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian kepada pegawai tatausaha di 

SMK Negeri se kota Samarinda karena dalam pengamatan penulis terdapat fenomena 

yang muncul pada pegawai tata usaha ini, antara lain : 

a. Kecenderungan pegawai tata usaha mengalami kemerosotan dalam prestasi 

kerjanya, diantaranya terlihat adanya kemangkiran kerja, datang ke kantor 

terlambat dan pulang kantor lebih cepat; 

b. Kecenderungan pegawai tata usaha kurang profesional dalam menjalankan 

tugasnya terutama pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan alat bantu. komputer, 

internet,  mereka enggan untuk belajar menggunakan dan memakainya 

c. Menurunnya motivasi kerja pegawai tata usaha sehingga banyak pekerjaan yang 

ditunda atau tidak dapat ditangani dengan baik 

d. Adanya kepemimpinan kepala bagian tata usaha yang kurang dapat dianut oleh 

bawahannya 

Dengan adanya fenomena yang muncul tersebut perlu dikaji mengenai prestasi kerja 

pegawai dilihat dari faktor kepemimpinan dari kepala bagian tatausaha dan faktor 

motivasi pegawai dalam bekerja. 

Menurut Wexley dan YukI (1992:189) menyatakan bahwa kepemimpinan yang 

efektif merupakan tuntutan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup dan 

keberhasilan organisasi. Kriteria efektifitas kepemimpinan yang umum adalah 

pelaksanaan kerja jangka panjang dari kelompok atau sub kelompok yang dipimpinnya. 

Pemimpin atau manajer yang efektif tidak hanya mempengaruhi bawahannya, tetapi juga 

mampu menjamin bahwa bawahannya mencapai pelaksanaan kerjanya yang terbaik 

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan mempunyai andil 

terhadap keberhasilan bawahan dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan. Hal ini 

mengingat pemimpin organisasi dalam hal ini kepala bagian tata usaha suatu sekolah 

selalu berinteraksi dengan mengendalikan, mengarahkan dan mengawasi bawahannya. 

Kepala sub bagian tatau saha dalam kepemimpinannya berlaku sebagai edukator, 

supervisor, motivator yang harus melaksanakan pembinaan kepada para karyawan 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. Dalam fungsinya sebagai pendidik, kepala bagian 

tatausaha harus mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan nilai mental, 

moral, fisik dan artistik kepada tenaga administrasi (staf). Dalam fungsinya sebagai 

penggerak, kepala bagian tatausaha harus mampu menggerakkan bawahannya agar 

prestasi kerja/kinerjanya menjadi meningkat sehingga dapat membantu sekolah mencapai 

tujuannnya. 

Bekerja tanpa motivasi akan cepat bosan, karena tidak adanya unsur pendorong. 

Pegawai mau bekerja karena adanya motivasi untuk bekerja, bila tidak punya motivasi 

maka ia tidak akan berhasil didalam pekerjaanya karena hanya dilakukan terpaksa yang 

bukan kemauan dari dalam dirinya. 

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja pegawai, agar pegawai 

mau bekerja keras dengan menyumbangkan segenap kemampuan, pikiran, ketrampilan 

untuk mewujudkan tujuan organisasi. Menurut Winardi (2001:100), menyatakan bahwa 

motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang manusia, 

yang dapat dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar 

yang pada intinya sekitar imbalan moneter, dan imbalan non moneter, yang dapat 

mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau negatif, hal mana tergantung pada 

situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan. 
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Pegawai tatausaha di sekolah sebagai aparatur negara tidak hanya dituntut 

pengabdiannya, kernampuan, keahlian ketrampilan serta dapat bekerja secara optimal, 

tetapi hal ini juga harus dibarengi dengan pemberian motivasi oleh lembaga dengan 

memperhatikan kebutuhan mereka seperti kebutuhan akan penghargaan atas jasa atau 

prestasi, pemberian insentif dan peningkatan karir melalui kenaikan pangkat maupun 

kenaikan jabatan. 

Berdasarkan alur pikiran di atas penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam 

mengenai kepemimpinan dan motivasi kerja mengenai hubungannya terhadap prestasi 

kerja di SMK Negeri Se Kota Samarinda. Relevansi dengan permasalahn maka penulis 

mengambil judul : “hubungan kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai tata usaha SMK Negeri se kota Samarinda”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah tersebut maka permasalahan 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan terhadap prestasi 

kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se kota  Samarinda?. 

2. Apakah terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se kota  Samarinda?. 

3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja 

terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se kota Samarinda?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan terhadap prestasi kerja 

pegawai tatausaha  pada SMK Negeri se kota Samarinda 

2. Untuk mengetahui hubungan antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

pegawai tatausaha  pada SMK Negeri se kota Samarinda. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai tatausaha pada SMK Negeri se kota Samarinda. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di bidang akademik 

maupun bidang praktis, yaitu 

1. Bidang Akademis 

a. Dapat memberikan sumbangan keilmuan mengenai konsep prestasi kerja 

dikaitkan dengan kemimpinan dan motivasi kerja. 

b. Sebagai bahan referensi dan bahan pembanding bagi peneliti selanjutnya yang 

berniat dalam melakukan penelitian dengan masalah yang sama 

2. Bidang praktis 

a. Bagi manajer pendidikan (kepala sekolah) agar dapat memperoleh informasi 

dari hasil penelitian ini sebagai alat untuk instrospeksi dalam melaksanakan 

kepemimpinan. 

b. Bagi kepala bagian tatausaha agar dapat memperoleh informasi dari hasil 

penelitian ini sebagai alat untuk introspeksi diri dalam melaksanakan 

kepemimpinan kepada pegawai tatauasaha yang dibawahinya. 

c. Bagi pegawai tatausaha dari hasil penelitian ini sebagai masukkan  agar dapat 

meningkatkan prestasi kerja untuk menjadi pegawai yang profesional. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pembahasan  Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Penelitian yang dilakukan Suryadi (1995): berjudul korelasi motivasi pegawai 

dengan prestasi kerja pegawai di kantor Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Danau 

Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai negeri sipil 

(PNS) dalam suatu unit kerja memberikan sumbangan yang cukup memadai dalam usaha 

meningkatan prestasi kerja pegawai. Selain itu motivasi pegawai khususnya pada level 

bawah terhadap petugas dan tanggung jawab relatif kurang. Walaupun motivasi kerja ini 

penting tapi harapan dan keinginan pegawai untuk meningkatakan prestasi kerja perlu 

dipacu dengan suatu harapan yang mendorong seseorang untuk lebih giat bekerja. 

2.1.2. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Hidayat (2003): berjudul hubungan motivasi 

pegawai dan efektivitas kerja terhadap prestasi kerja pegawai di kantor Sekretariat 

Daerah Propinsi Kalimantan Timur. Dari hasil penelitian terhadap 63 orang pegawai ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara motivasi pegawai dengan prestasi kerja. 

Perolehan koefisien korelasi (r) sebesar 0,84 menunjukkan hubungan positif yang sangat 

kuat. Ini berarti bahwa dalam rangka untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai perlu 

adanya motivasi yang diperoleh dari motivasi materiil dan motivasi immateriil. 

Sementara itu nilai koefisien determinasi (r
2
) diperoleh =0,711 atau 71,0 persen 

menunjukkan pengaruh motivasi pegawai terhadap prestasi kerja adalah besar 

pengaruhnya dibanding variabel efektivitas kerja pegawai. Dilaporkan dari penelitian ini 

bahwa tidak selamanya motivasi kerja pegawai didorong oleh kebutuhan bersifat 

mendasar (fisiologis), ternyata ada sebagian pegawai tingkat motivasinya tinggi didorong 

oleh kebutuhan akan kesempatan mengikuti kediklatan, kesempatan promosi jabatan, 

penghargaan dan suasana tempat kerja yang menyenangkan. 

2.1.3. E. Mulyana (2000), memberikan kesimpulan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan yang diambil dari hasil penelitian Sutermeister (1980), bahwa ada 

beberapa faktor determinan terhadap produktivitas kerja antara lain: iklim kepemimpinan 

(leadership climate), tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin (leader), 

dari 33 faktor lain yang berpengaruh. Lebih lanjut dikemukakan enam faktor yang turut 

menentukan tingkat produktifitas, yaitu: pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim kerja, 

derajat kesehatan, dan tingkat upah minimal. Keenam. faktor tersebut mengandung 

produktivitas tenaga kerja. Kesimpulannya adalah: bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam 

mencapai tujuan. 

 

2.2. Kepemimpinan 

2.2.1. Pengertian Kepemimpinan 

Makna kata "kepemimpinan" erat kaitannya dengan makna kata "memimpin". 

Kata memimpin mengandung makna yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala 

sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris biasa disebut leadership. Beberapa definisi 

tentang kepemimpinan dikemukakan oleh George R. Terry (1971:458): "Leadership is 

the relationship in which one person, or the leader, influences others to work together 

willingly on related tasks to attain that which the leader desires "(Kepemimpinan adalah 

hubungan yang ada dalam diri orang seorang atau pemimpin, mempengaruhi orang-orang 

10 
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lain untuk bekerjasarna secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang 

diiginkan pemimpin). James L. Gibson, (1988:334), kepemimpinan adalah suatu upaya 

penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan (concoersive) untuk memotivasi orang-orang 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Wahjosumidjo (1996:349), dalam praktek organisasi, 

kata "memimpin" mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, 

melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan 

bantuan, dan sebagainya. Betapa banyak variabel arti yang terkandung dalam kata 

memimpin, memberikan indikasi betapa luas tugas dan peranan seorang pemimpin 

organisasi. 

Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, pada dasarnya 

mengandung kesaman asumsi yang bersifat umum seperti: (1) di dalam satu fenomena 

kelompok melibatkan interaksi antara dua orang atau lebih, (2) di dalam melibatkan 

proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang sengaja (intentional influence) digunakan 

oleh pemimpin terhadap bawahan. Disamping kesamaan asumsi yang umum, di dalam 

definisi tersebut juga memiliki perbedaan 

yang bersifat umum pula seperti: (1) siapa yang mempergunakan pengaruh, (2) tujuan 

daripada usaha untuk mempengaruhi, dan (3) cara pengaruh itu digunakan. 

Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa unsur 

kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki seseorang dan pada gilirannya akibat 

pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi. Peranan penting dalam 

kepemimpinan.adalah upaya seseorang yang memainkan peran sebagai pemimpin guna 

mempengaruhi orang lain dalam organisasi/lembaga tertentu untuk mencapai tujuan. 

Bertolak dari pengertian kepemimpinan tersebut, terdapat tiga unsur yang saling 

berkaitan, yaitu unsur manusia, sarana, dan tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga 

unsur tersebut secara seimbang, seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan, 

kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalarn melaksanakan kepemimpinannya. 

Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh dari pengalaman belajar secara teori 

ataupun dari pengalamannya dalam praktek selama menjadi pemimpin. Namun secara 

tidak disadari seorang pemimpin dalam memperlakukan kepemimpinannya menurut 

caranya sendiri, dan cara-cara yang digunakan itu merupakan pencerminan dari sifat-sifat 

dasar kepemimpinannya. 

Dari beberapa difinisi tersebut dapat ditarik kesimpulan: (1) kepemimpinan itu 

mengacu pada suatu proses yang menggerakkan seseorang atau kelompok untuk 

melakukan sesuatu secara sukarela; (2) Kepemimpinan merupakan suatu sikap atau 

perilaku seseorang yang mampu menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu; (3) 

kepemimpinan itu merupakan suatu nilai lebih yang dipunyai oleh seseorang yang 

selanjutnya disebut sebagai pemimpin; (4) kepemimpinan itu berkaitan dengan upaya 

seseorang untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. 

Dalam konteks penelitian ini kepemimpinan yang dimaksud adalah 

kepemimpinan kepala bagian tatausaha yang memimpin langsung pegawai tatausaha 

dalam melaksanakan kegiatan administrasi di sekolah. Jadi dapat disimpulkan yang 

dimaksud dengan kepemimpinan kepala bagian tatausaha adalah cara. atau usaha kepala 

bagian tatausaha dalam. mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan 

menggerakkan para pegawai tatausaha untuk bekerja, berperan serta guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

2.2.2. Fungsi Kepemimpinan 

Wahjosumidjo (1996:349), mengemukakan fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu: 

membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan, mengkomunikasikan gagasan 

kepada orang lain, dengan berbagai cara mempengaruhi orang lain, menciptakan 
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perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok, dan menggerakkan orang lain, 

sehingga secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki. 

Sementara itu Sondang P. Siagian (1999:47), mengemukakan lima fungsi-fungsi 

kepemimpinan yaitu : (1). Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam 

usaha pencapaian tujuan, (2) wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan 

pihak-pihak di luar organisasi, (3) pimpinan selaku komunikator yang efektif, (4) 

mediator yang handal. Khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama menangani situasi 

konflik, (5) pimpinan selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan netral. 

2.2.3. Syarat-Syarat Menjadi Pemimpin 

Kunci keberhasilan suatu organisasi pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan 

efektivitas penampilan pemimpinnya, dalam hal ini kepala bagian tatausaha. Kepala 

bagian tatausaha dituntut memiliki persyaratan kualitas kepemimpinan yang kuat, sebab 

keberhasilan sekolah hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan kepala bagian tatausaha 

yang berkualitas. Kepala bagian tatausaha yang berkualitas yaitu kepala bagian tata usaha 

yang memiliki kemampuan dasar, kualifikasi pribadi, serta pengetahuan dan keterampilan 

profesional. 

Menurut Tracey (1974:53-55), keahlian atau kemampuan dasar, yaitu sekelompok 

kemampuan yang harus dimiliki oleh tingkat pemimpin apapun, yang mencakup: 

conceptual skills, human skill dan technical skills. 

Berikut uraian kemampuan dasar yang dikemukakan oleh Tracey:  

 a) Technical skills, yaitu: kecakapan spesifik tentang proses, prosedur atau teknik-teknik, 

atau merupakan kecakapan khusus dalam menganalisis hal-hal khusus dan penggunaan 

fasilitas, peralatan, serta teknik pengetahuan yang spesifik. 

b) Human skills, yaitu: kecakapan pemimpin untuk bekerja secara efektif sebagai anggota 

kelompok dan untuk menciptakan usaha kerjasama di lingkungan kelompok yang 

dipimpinnya. 

c) Conceptual skills, yaitu kemampuan seorang pemimpin melihat organisasi sebagai satu 

keseluruhan. 

Menurut Suradinata (1979:75) mengemukakan, seorang pemimpin harus pula 

memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional. Pengetahuan profesional meliputi: 

(1) pengetahuan terhadap tugas, dimana seorang pemimpin atau kepala sekolah harus 

mampu secara menyeluruh mengetahui banyak tentang lingkungan organisasi atau 

sekolah dimqna organisasi tersebut berada, (2) seorang pemimpin harus memahami 

hubungan kerja antar berbagai unit, pendelegasian wewenang, sikap bawahan, serta bakat 

dan kekurangan dari bawahan, (3) seorang pemimpin harus tahu wawasan organisasi dan 

kebijaksanaan khusus, perundang-undangan dan prosedur, (4) seorang pemimpin harus 

memiliki satu perasaan rill untuk semangat dan suasana aktivitas diri orang lain dan staf 

yang harus dihadapi, (5) seorang pemimpin harus mengetahui layout secara fisik 

bangunan, kondisi operasional, berbagai macam keganjilan dan problema yang biasa 

terjadi, dan (6) seorang pemimpin harus mengetahui pelayanan yang tersedia untuk 

dirinya dan bawahan, serta kontrol yang dipakai oleh manajemen tingkat yang lebih 

tinggi. Sedangkan keterampilan profesional, meliputi: (1) mampu berfungsi sebagai 

seorang pendidik, (2) mampu menampilkan analisis tinggi untuk mengumpulkan, 

mencatat dan menguraikan tugas pekerjaan, (3) mampu mengembangkan sylabus 

rangkaian mata pelajaran dan program-program pengajaran, (4) mampu menjadi mahkota 

dari berbagai macam teknik mengajar, (5) mampu merencanakan dan melaksanakan 

penelitian dalam pendidikan dan mempergunakan temuan riset, (6) mampu mengadakan 

supervisi dan evaluasi pengajaran, fasilitas, kelengkapan, dan materi pelajaran, (7) 
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mengetahui kejadian di luar sekolah yang berhubungan dengan paket dan pelayanan 

pendidikan, dan (8) mampu menjadi pemimpin yang baik dan komunikator yang efektif 

Berkaitan dengan uraian di atas, Suradinata menyatakan bahwa 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 kuat. 

2.2.4. Gaya Kepemimpinan 

Seorang pemimpin dapat melakukan berbagai cara dalam kegiatan mempengaruhi 

atau memberi motivasi orang lain atau bawahan agar melakukan tindakan-tindakan yang 

selalu terarah terhadap pencapaian tujuan organisasi. Cara ini mencerminkan sikap dan 

pandangan pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya, dan merupakan gambaran gaya 

kepemimpinannya. 

Menurut Purwanto (1997:48), gaya kepemimpinan adalah suatu cara atau teknik 

seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Selanjutnya dikemukakan bahwa 

gaya kepemimpinan dapat pula diartikan sebagai norma perilaku yang digunakan 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti 

yang ia lihat. Dalam hal ini usaha menselaraskan persepsi diantara orang yang akan 

mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi menjadi amat penting 

kedudukannya. 

Kepala bagian tatausaha dalam melakukan tugas kepemimpinannya mempunyai 

karakteristik dan gaya kepemimpinan untuk mencapai tujuan yang diharapkannya. 

Sebagai seorang pemimpin, kepala bagian tatausaha mempunyai sifat, kebiasaan, 

temperamen, watak dan kebiasaan sendiri yang khas, sehingga dengan tingkah laku dan 

gayanya sendiri yang membedakan dirinya dengan orang lain. Gaya atau tipe hidupnya 

ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya. 

Wahjosumidjo (1996:449-450) mengemukakan empat pola perilaku 

kepemimpinan yang lazim disebut gaya kepemimpinan yaitu perilaku instruktif, 

konsultatif, partisipatif, dan delegatif Perilaku kepemimpinan tersebut masing-masing 

memiliki ciri-ciri pokok, yaitu: (1) perilaku instruktif, komunikasi satu arah, pimpinan 

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 pengarnbilan keputusan, 

komunikasi dua arah makin meningkat, pemimpin makin mendengarkan secara intensif 

terhadap bawahannya, keikutsertaan bawahan dalarn pemecahan dan pengarnbilan 

keputusan makin bertambah, (4) perilaku delegatif, pemimpin mendiskusikan masalah 

yang dihadapi dengan bawahan dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan 

seluruhnya. 
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Robert House dengan teori disebut The Path goal theory dalam Abi Sujak 

(1996:100) mengemukakan pada teori "pengharapan" dalam motivasi yang mengatakan 

bahwa orang akan termotivasi oleh dua harapan berupa kemampuannya untuk 

mengerjakan suatu tugas dan rasa percayanya bahwa jika pegawai tersebut dapat 

mengerjakan tugas dengan baik akan memperoleh hadiah yang berharga bagi dirinya. 

Menurut House, bila pemimpin memberi dorongan yang lebih besar terhadap pemenuhan 

harapan tersebut, maka semakin besar pula prestasi yang akan diperoleh para 

pegawainya. House mengemukakan empat gaya kepemimpinan yang menjadi perilaku 

seorang pemimpin yaitu : 1) kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, 2) 

kepemimpinan direktif, 3) kepemimpinan partisipatif, 4) kepemimpinan suportif. 

Implikasi manajerial terhadap gaya-gaya tersebut adalah : 

1). Gaya suportif efektif diterapkan ketika bawahan sedang melaksanakan tugas-tugas 

rutin dan tugas yang sederhana, juga efektif digunakan ketika pegawai menghadapi 

tugas-tugas yang sulit dikerjakan, melalui pemberian dorongan semangat dan penanaman 

rasa percaya diri. 

2). Gaya direktif, efektif diterapkan ketika bawahan menghadapi tugas yang tidak rutin 

dan bersifat kompleks. Dengan menerapkan gaya ini, pemimpin dapat mengurangi 

ambivalensi terhadap tugas-tugas yang sedang dihadapi pegawainya. Melalui perintah 

berupa petunjuk kerja, akan dapat membantu para pegawai mencapai tujuan yang 

menjadi tuntutan penyelesaian tugas-tugas yang ada padanya. 

3). Gaya partisipatif, efektif digunakan ketika pemimpin membutuhkan informasi yang 

diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan, maupun pada saat para bawahan 

menghadapi tugas-tugas yang tidak rutin dan bersifat rutin. 

4). Gaya yang berorientasi pada prestasi, efektif digunakan ketika bawahan tinggal 

menerima paket kerja, dan bawahan bersifat reseptif terhadap keputusan-keputusan yang 

datang dari atas ke bawah, serta tidak diikutsertakan dalam penentuan kegiatan. 

Dengan teori yang dikemukakan oleh Robert House ini bahwa antara pemimpin 

dengan bawahan dituntut komunikasi yang efektif, berupa dorongan dari pemimpin 

kepada pegawainya dalam mempertemukan antara tugas-tugas yang akan dikerjakan 

bawahan dengan harapan-harapan yang ada pada pemimpin. 

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala 

bagian tatausaha merupakan kemampuan dari seorang kepala bagian tatausaha dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu organisasi atau lembaga sekolah 

guna tercapainya tujuan sekolah. Fungsi dari kepemimpinan secara garis besar yaitu 

mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dalam suatu. organisasi agar mau 

melakukan apa yang dikehendaki seorang pemimpin guna tercapainya tujuan. Sedangkan 

syarat seorang pemimpin yaitu harus memiliki kemampuan dasar berupa technical skills, 

human skil, dan conceptual skill, serta pengetahuan dan keterampilan profesional. 

Sementara itu empat pola perilaku kepemimpinan yang lazim disebut gaya 

kepemimpinan meliputi perilaku instruktif, konsultatif, dan partisipatif, dan delegatif 

serta kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, kepemimpinan direktif, 

kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan suportif. 

 

2.3. Motivasi Kerja  

2.3.1. Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakkkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber 

daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Bernard Berendoom dan Gary A 

Stainer dalam Sedarmayanti (2000:20), mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental 
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yang mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian 

kebutuhan memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan. Sedang Gibson dkk 

(1996:185), mendefinisikan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang 

karyawan yang menimbulkan dan mengarahkan perilaku. Sedangkan motivasi diri 

menurut Hidayat (2001: 2), adalah suatu usaha yang dapat menyebabkan seseorang 

tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaki atau 

mendapat kepuasan atas perbuatan tersebut. Motivasi merupakan penggerak yang 

mengarahkan pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Kata butuh, ingin, hasrat 

dan penggerak semua sama dengan motive yang asalnya dari kata motivasi. 

 Untuk memotivasi para pegawai pimpinan harus mengetahui motif dan motivasi 

yang diinginkan pegawai. 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 dalam Malayu Hasibuan (2000:27) mengatakan bahwa 

orang mau bekerja karena faktor-faktor berikut : 

a. The Desire 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. 

 

 

2.3.2. Teori Motivasi 

Pendekatan teori motivasi berhubungan dengan pengusahaan pemuasan 

kebutuhan manusia. Teori yang paling terkenal antara lain sebagai berikut : 

1. Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow. 

Menurut Stephen P. Robbin (1998:168) mengemukakan, teori ini mula-mula 

dipelopori oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Ia menyatakan bahwa manusia 

mempunyai pelbagai keperluan dan mencoba mendorong untuk bergerak memenuhi 

keperluan tersebut. Keperluan itu wujud dalam beberapa tahap kepentingan. Setiap 

manusia mempunyai keperluan untuk memenuhi kepuasan diri dan bergerak memenuhi 

keperluan tersebut. Lima hierarki keperluan mengikut Maslow (1954) adalah kebutuhan: 

(1) Faali (fisiologis): antara lain rasa lapar, haus, perlindungan (pakaian dan perumahan), 

sex dan kebutuhan ragawi lain, (2) Keamanan : antara lain keselamatan dan perlindungan 

terhadap kerugian fisik dan emosional, (3) Sosial: mencakup kasih sayang, rasa dimiliki, 

diterima baik, dan persahabatan, (4) Penghargaan : mencakup faktor rasa hormat internal 

seperti harga-diri, otonomi, dan prestasi; dan faktor hormat ekstemal seperti status, 

pegakuan, dan perhatian.(5) Aktualisasi-diri: dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu 

menjadi; mencakup pertumbuhan, mencapai potensialnya, dan pemenuhan diri. 
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Maslow memisahkan kelima kebutuhan sebagai order tinggi dan order rendah, 

Kebutuhan faali dan. kebutuhan keamanan digambarkan sengai kebutuhan order-rendah 

dan kebutuhan sosial. kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri sebagai 

kebutuhan order tinggi. Pembedaan antara kedua order ini berdasarkan alasan bahwa 

kebutuhan order tinggi dipenuhi secara internal (di dalam diri orang itu). Sedangkan 

kebutuhan order rendah terutama dipenuhi secara eksternal (dengan upah, kontrak serikat 

buruh, dan masa kerja, misalnya). Memang, kesimpulan yang wajar yang ditarik dari 

klasifikasi Maslow adalah dalam masa-masa kemakmuran ekonomi, hampir semua 

pekerja yang dipekerjakan secara permanen telah dipenuhi sebagian besar kebutuhan 

order rendahnya. 
 

 
 

Sumber: Stephen P. Robbins, Organizational Behaviour. Alih bahasa: Hadyana 

Pujaatmaka, 1998, Jakarta: Prenhallindo 

 

Gambar 2.1. Gambar Hierarki Kebutuhan Menurut Maslow 

2. Motivasi Frederich Herzberg/Teori Hygiene. 

         Dalam Sedarmayanti (2000:195), Frederich Herberg menyatakan pada manusia 

berlaku faktor motivasi dan faktor pemeliharaan dilingkungan Pekerjaanya. Dari hasil 

penelitiannya menyimpulkan adanya enam faktor motivasi 

yaitu (1) prestasi; (2) pengakuan; (3) kemajuan kenaikan pangkat; (4) pekerjaan itu 

sendiri; (5) kemungkinan untuk tumbub; (6) tanggung jawab. Sedangkan untuk 

pemeliharaan terdapat sepuluh faktor yang perlu diperhatikan, yaitu (1) kebijaksanaa; (2) 

supervisi teknis; (3) hubungan antar manusia dengan atasan (4) hubungan manusia, 

dengan pembinanya; (5) hubungan antar manusia dengan bawahannya; (6) gaji dan upah; 

(7) kestabilan kerja; (8) kehidupan pribadi; (9) kondisi tempat kerja; (10) status 

3. Teori Mc. Cleland 

Kebutuhan akan prestasi, walaupun tidak dikemukan secara tegas dalam hierarki 

kebutuhan Maslow, namun mendasari kebutuhan pengharapan dan aktualisai diri. Begitu 

pula motivator Herzberg menekankan pengakuan akan prestasi itu penting bagi 

kekuasaan. 
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Dalam Malayu, Hasibuan (2000: 162-163), Mc. Clelland mengemukkan teorinya 

yaitu Mc. Clelland's Achievement Motivation Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc. 

Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. 

Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan 

motivasi-seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan dimanfaatkan 

oleh karyawan karena dorongan oleh : (1) kekuatan motif dan kekuatan dasar yang 

terlibat, (2) harapan keberhasilannya, dan (3) nilai insentif yang terlekat pada tujuan. 

Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah : 

1. Kebutuhan, akan prestasi (needfor achievement=n Ach), merupakan daya, penggerak 

yang memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n Ach akan mendorong 

seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta 

energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan 

antusias untuk berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. 

Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan 

dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya 

memiliki serta memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

2. Kebutuhan akan affliasi (need for Affiliation=n. Af) menjadi daya penggerak yang akan 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, n. Af ini merangsang gairah 

bekerja karyawan karena setiap orang menginginkan hal-hal : kebutuhan akan perasaan 

diterima oleh orang lain dilingkungan ia tinggal dan bekerja (sense of belonging), 

kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya penting (sense 

of importance), kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement), 

dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

Seseorang karena kebutuhan n Af akan memotivasi dan mengembangkan dirinya serta 

memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3. Kebutuban akan kekuasaan ( needfor Power = n Pow). Merupakan daya penggerak 

yang memotivasi semangat kerja karyawan. N Pow akan merangsang dan memotivasi 

gairah kerja karyawan serta mengarahkan semua kemampuannya demi mencapai 

kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia 

lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh 

manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat, 

Jadi teori Mc. Clelland menyatakan bahwa ada tiga type dasar kebutuhan motivasi 

yaitu kebutuhan untuk prestasi (need for Achievement), kebutuhan akan afliasi (need for 

affiliation), dan kebutuhan akan kekuasaan (need for power). Kepala sekolah maupun 

kepala bagian tata usaha dalarn memotivasi para pegawai tata usaha hendaknya dapat 

menyediakan peralatan, menciptakan lingkungan kerja yang baik, memberikan 

kesempatan pegawai untuk mengembangkan karir, sehingga memungkinkan pegawai 

untuk meningkatkan semangat kerjanya untuk mencapai n Ach, n Af, dan n Pow yang 

diinginkan, yang merupakan daya penggerak untuk memotivasi pegawai tatusaha dalam 

mengarahakn sernua potensi yang dimilikinya. 

Pegawai tatausaha sebagai manusia pekerja juga memerlukan pernenuhan 

kebutuhan-kebutuhan sebagairnana dikembangkan oleh Maslow, Herzberg dan Mc. 

Clelland, sebagai sumber motivasi dalam rangka meningkatkan semangat kerjanya. 

Namun yang paling penting bagi seorang pegawai adalah motivasi yang dimulai dari 

dalam dirinya sendiri ( motivasi instrinsik ), sesuai dengan pendapat G.R Terry dalarn 

Winardi (1971:167) bahwa "Motivasi yang paling berhasil adalah pengarahan diri sendiri 

oleh pekerja yang bersangkutan. Keinginan atau dorongan tersebut harus datang dari 

individu itu sendiri dan bukanlah dari orang lain dalam bentuk kekuatan dari luar. 
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Berdasarkan kajian teori yang berkaitan dengan motivasi, peneliti mendefinisikan 

motivasi adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan 

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dorongan ini 

muncul dikarenakan adanya kebutuhan, dan peneliti sependapat dengan kebutuhan dan 

tingkatan kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham H. Maslow, Frederich Herzberg, 

dan David Mc. Clelland dengan  memperhatikan sumber motivasi yang berasal dari 

faktor internal ataupun faktor eksternal. 

 

2.4. Prestasi Kerja 

2.4.1. Pengertian Prestasi Kerja 

Kata Prestasi merupakan tedemahan dari bahasa Inggris, performance atau job 

performance tetapi dalam bahasa, Inggrisnya sering disingkat menjadi performance saja. 

Dalam bahasa Indonesia istilah prestasi kerja sering diganti dengan kata kinerja. 

Kinerja atau prestasi kerja (performance) diartikan sebagai ungkapan kemampuan 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi dalam menghasilkan 

sesuatu. Simamora (2000:423) menyatakan bahwa prestasi kerja (performance) diartikan 

sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhimya secara langsung 

dapat tercermin dari output yang diliasilkan baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Pengertian di atas menyoroti kinerja berdasarkan hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan pekerjaan. 

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2001:50) 

mengemukakan, performance diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/unjuk keta/penampilan kerja. Sedang 

August W. Smith dalam. kutipan Sedarmayanti menyatakan bahwa performance atau 

kinerja adalah  Output drive from pricesses, human or otherwise", jadi dikatakannya 

bahwa kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. 

Bernardin dan Rusel dalarn Achmad. S. Rucky (2002:15) memberikan definisi 

tentang performance sebagai berikut : "Performance is defined as the record of autcomes 

produced on a specified job function or activity dur ing a specified time period " (prestasi 

adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu 

atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu). 

Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig memberikan konsep umum tentang 

prestasi adalah : 

Prestasi = f (kesanggupan, usaha dan kesempatan) 

Persamaan ini menampilkan faktor atau variabel pokok yang menghasilkan prestasi,  

mereka adalah masukan (input) yang jika digabung, akan menentukan hasil usaha 

perorangan dan kelompok. Kesanggupan (ability) adalah fungsi dari pengetahuan dan 

skill manusia dan kernampuan teknologi. la memberikan indikasi tentang berbagai 

kemungkinan prestasi. Usaha (effort) adalah fungsi dari kebutuhan. Sasaran, harapan dan 

imbalan. Besar kemampuan terpendam manusia yang dapat direalisir itu bergantung pada 

tingkat motivasi individu dan/atau kelompok untuk mencurahkan usaha fisik dan 

mentalnya. Tetapi tak akan ada yang terjadi sebelum manajer memberikan kesempatan 

(opportunity) kepada kesanggupan dan usaha individu untuk dipakai dengan cara-cara 

yang bermakna. Prestasi organisasi adalah hasil dari sukses individu dan kelompok dalam 

mencapai sasaran yang relevan. 

Prestasi kerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau jasa yang 

dihasilkan olch seseorang atau kelompok, bagaimana kualitas kerja, ketelitian dan 

kerapian kerja, penugasan dan bidang kerja, penggunaan dan pemeliharaan peralatan, 
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inisiatif dan kreativitas, disiplin, dan semangat kerja (kejujuran, loyalitas, rasa kesatuan 

dan tanggung jawab serta hubungan antar pribadi). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi kerja merupakan sejumlah 

output dari outcomes yang dihasilkan suatu kelompok atau organisasi tertentu baik yang 

berbentuk materi (kuantitatif) maupun yang berbentuk nonmateei (kualitatif). Pada 

organisasi atau unit kerja di mana input dapat teridentifikasi secara individu dalam bentuk 

kuantitas misalnya pabrik jamu, indikator kinerja pekerjaannya dapat diukur dengan 

mudah, yaitu banyaknya output yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Namun untuk 

unit kerja kelompok atau tim, kinerja tersebut agak sulit, dalam hubungan ini Simamora 

mengemukakan bahwa kinerja dapat dilihat dari indiktor-indikator sebagai berikut : 1) 

keputusan terhadap segala aturan yang telah ditetapkan organisasi, 2) Dapat 

melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan 

yang paling rendah), 3) Ketepatan dalam menjalankan tugas 

Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian 

perilaku secara mendasar meliputi: (1) kualitas kerja; (2) kuantitas kerja; (3) pengetahuan 

tentang pekerjaan; (4) pendapat atau pemyataan yang disampaikan; (5) keputusan yang 

diambil; (6) perencanaan kerja; (7) daerah organisasi kerja. 

 

2.4.2. Penilaian Prestasi Kerja 

Masalah kinerja seialu mendapat perhatian dalam manajemen karena sangat 

berkaitan dengan produktivitas lembaga atau organisasi. Sehubungan dengan itu maka 

upaya untuk mengadakan penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting. 

Kinerja mempunyai hubungan yang erat dengan masalah produktivitas, karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisi. Hasibuan (1999:126) menyatakan bahwa 

produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). T.R. 

Mitchell dalam Sedarmayanti (2002:120), menyatakan bahwa kinerja meliputi beberapa 

aspek yaitu : 1) Quality of Work, 2) Promptness, 3) Initiative, 4) capability, dan 5) 

communication yang dijadikan ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja 

seseorang. Disamping itu pengukuran kinerja juga ditetapkan : performance = Ability x 

motivation.  

Jadi dari pernyataan tersebut, telah jelas bahwa untuk mendapatkan gambaran 

tentang kinerja seseorang, maka perlu pengkajian khusus tentang kemampuan dan 

motivasi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan 

kemauan. Memang diakui bahwa banyak orang mampu tetapi tidak mau sehingga tetap 

tidak menghasilkan kinerja. Demikian pula halnya banyak orang mau tetapi tidak mampu 

juga tetap tidak menghasilkan kinerja apa-apa. 

Handoko (1992:76) mengemukakan, penilaian kinerja atau prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau menilai 

prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi keputusan-keputusan 

personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan 

kerja mereka. Adapun kegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1 . Mendorong orang ataupun karyawan agar berperilaku positif atau memperbaiki 

tindakan mereka yang di bawah standar; 

2. Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah karyawan tersebut telah bekerja 

dengan baik; dan 

3. Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan organisasi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja adalah proses 

suatu organisasi mengevaluasi atau menilai kerja karyawan. Apabila penilaian prestasi 
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kerja dilaksanakan dengan baik, tertib, dan benar akan dapat membantu meningkatkan 

motivasi kerja sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi yang ada 

di dalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan organisasi itu sendiri. Oleh 

karena itu penilaian kinerja perlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan oleh organisasi secara obyektif. 

Simamora (1992:107) mengemukakan, penilaian kinerja merupakan alat yang 

berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga untuk 

mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. Dalam penilaian kinerja tidak 

hanya semata-mata menilai hasil fisik, tetapi pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan 

yang menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan 

kerja atau hal-hal khusus sesuai bidang tugasnya semuanya layak untuk dinilai. 

Achmad S. Ruky (2000:203), memberikan gambaran tentang factor-faktor 

penilaian prestasi kerja yang berorientasi pada individu yaitu : 1) pengabdian, 2) 

kejujuran, 3) kesetiaan, 4) prakarsa, 5) kemauan bekerja, 6) kerjasama, 7) prestasi kerja, 

8) pengembangan, 9) tanggung jawab, dan 10) disiplin kerja. Unsur-unsur yang dinilai 

oleh manajer terhadap para karyawannya, merujuk Hasibuan (1996:95), yang meliputi: 

1). Kesetiam, Penilai mengukur kesetiaan karyawan terhadap pekerjaannya, jabatannya, 

dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalarn maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak 

bertanggung jawab.2). Prestasi kerja, Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dapat dihasilkan karyawan tersebut dari uraian pekerjaannya, 3). 

Kejujuran, Penilaian menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya memenuhi 

perjanjian baik bagi dirinya maupun terhadap orang lain seperti kepada para bawahannya, 

4). Kedisiplinan, Penilai menilai disiplin karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan 

yang ada dan melakukan pekerjaannya sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya, 

5) Kreativitas. Penilai menilai kemampuan karyawan dalam mengembangkan 

kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bekerja lebih berdaya guna 

dan berhasil guna, 6). Kerjasama. Penilai menilai kesediaan karyawan berpartisipasi dan 

bekerjasama dengan karyawan lainnya secara. vertikal atau horizontal di dalarn maupun 

di luar pekerjaan sehingga hasil pekerjaan akan semakin baik, 7). Kepemimpinan. Penilai 

menilai kemampuan untuk memimpin, berpengaruh, mempunyai pribadi yang kuat, 

dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain atau bawahannya untuk bekerja 

secara efektif, 8). Kepribadian. Penilai menilai karyawan dari sikap perilaku, kesopanan, 

periang, disukai, memberi kesan menyenangkan, memperlihatkan sikap yang baik, serta 

berpenampilan simpatik dan wajar, 9). Prakarsa. Penilai menilai kemampuan berpikir 

yang orisinal dan berdasarkan inisiatif sendiri sendiri untuk menganalisis, menilai, 

menciptakan, memberikan alasan, mendapatkan kesimpulan, dan membuat keputusan 

penyelesaian masalah yang dibadapinya, 10) Kecakapan. Penilai menilai kecakapan 

karyawan dalam menyatukan dan menyelaraskan bermacam-macam elemen yang 

semuanya terlibat di dalam penyusunan kebijaksanaan dan di dalam situasi manajemen, 

11) Tanggung jawab. Penilai menilai kesedian karyawan dalam memper 

tanggungjawabkan kebijaksanaannya, pekerjan, dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana 

yang dipergunakannya, serta perilaku kerjanya. 

Unsur prestasi karyawan yang dinilai oleh setiap organisasi atau perusahan 

tidaklah selalu sama, tetapi pada dasamya unsur-unsur yang dinilai itu mencakup seperti 

hal-hal di atas. Unsur tersebut di atas biasa bagi pegawai yang menjadi pegawai negeri 

sipil digunakan untuk penilaian kepegawaian pegawai oleh atasan yang dituangkan dalam 

DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Dimana setiap tahun pegawai tatausaha 
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dinilai oleh atasan (Kepala Sekolah) sebagai penilaian rutin kepegawaian. Penilaian ini 

hanya berhubungan dengan kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

Sementara itu Bernardin dan Rusel. (1993:340), mengemukakan enam kriteria 

primer yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi kerja karyawan, yaitu: (1) Quality, 

merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan pekerjaan mendekati 

kesernpurnaan atau mendekati tujuan yang diharapkan, (2) Quantity, merupakan jumlah 

yang dihasilkan, misalnya jumlah rupiah, jumlah unit atau jumlaj siklus kegiatan yang 

diselesaikan, (3) Timeliness, merupakan lamanya suatu kegiatan diselesaikan pada waktu, 

yang dikehendaki, dengan memperhatikan jumlah output lain serta waktu yang tersedia 

untuk kegiatan lain. (4) Cost effectiveness, besarnya penggunaan sumber daya organisasi 

guna mencapai hasil yang maksimal atau pengurangan kerugian pada setiap unit 

penggunaan sumberdaya, (5) Need for supervision, kemampuan karyawan untuk dapat 

melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang supervisor untuk 

mencegah tindakan yang tidak diinginkan, (6) Interpersonal impact, kemampuan seorang 

karyawan untuk memelihara harga diri, nama baik dan kernampuan bekerjasama diantara 

rekan kerja dan bawahan. 

2.4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Kerja 

Para pimpinan organisasi sangat menyadari adanya perbedaan prestasi kerja 

antara satu karyawan dengan karyawan, lainnya yang berada di bawah pengawasannya. 

Walaupun karyawan-karyawan bekerja pada tempat yang sama namun produktifitas 

mereka tidaklah sama. Secara garis besar perbedaan kinerja ini disebabkan oleh dua 

faktor (Asad, 1991:49), yaitu : faktor individu dan situasi kerja. 

Menurut Gibson, et al (dalam Srimulyo, 1999:39), ada tiga perangkat variabel 

yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu: 1) Variabel individual, 

terdiri dari: a. Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik b. Latar belakang: 

keluarga, tingkat sosial, penggajian, c. demografis: umur, asal usul, jenis kelamin. (2) 

Variabel organisasional, terdiri dari: a. sumberdaya, b. kepemimpinan, c. imbalan, d. 

Struktur, e. desain pekerjaan. (3) Variabel psikologis, terdiri dari : a. persepsi, b. sikap, c. 

kepribadian, d. belajar dan e. motivasi. 

Menurut Tiffin dan Mc. Cormick (dalam Srimulyo, 1999:40) ada dua variabel 

yang dapat mempengaruhi kinerja, yaitu: (1) Variabel individual, meliputi: sikap, 

karakteristik, sifat-sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, 

pcndidikan, serta faktor individual lainnya. (2) Variabel situasional: a. Faktor fisik dan 

pekerjaan, terdiri dari; metod kerja, kondisi dan desain perlengkapan kerja, penataan 

ruang dan lingkungan fisik (penyinaran, temperatur, dan fentilasi), b. Faktor sosial dan 

organisasi, meliputi: peraturan-peraturan organisasi, sifat organisasi, jenis latihan dan 

pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Namun perlu diingat bahwa dalam organisasi terdapat faktor-faktor yang dapt 

menimbulkan ketidak efektifan kinera. William B. Castetter dalam Sedarmayanti 

(2001:54), menyatakan bahwa beberapa organisasi untuk mengetahui tingkat kinerja 

(personil yang tidak efektif dan sumber utama kinerja yang tidak efektif adalah dengan 

memperhatikan/menilai beberapa faktor, diantaranya seperti tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2. 1. Beberapa Faktor Untuk Mengetahui Tingkat Kinerja (Pegawai yang  

 Yang Tidak Efektif) 

 

Faktor Organisasi Faktor Individu Faktor Sosial 

A. SELAMA BEKERJA Pengaruh karier - Ketidak puasan klien 

- Keterlambatan   

- Kehadiran   
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- Peladhan Pengaruh 

kernampuan 

- Hubungan masyarakat 

- Penurunan Produktivitas  - Kredibilitas & abilitas 

- Perombakan rencana/jadwal   sistem untuk memberi 

- Peningkatan tanggung jawab     kan pelayanan 

  kepengawasan    

- Kekeliruan dan ketidak   

  Efisienan Pengaruh sosial  

B. DI LUAR PEKERJAAN Pengaruh keluarga Kekurangan dalam hal 

- Kehilangan Investasi  Kualitas pelayanan 

- Semangat  pendidikan 

- Rekruitmen Pengaruh psikologis  

- Seleksi dan penempatan   

- Kekurangan biaya   

- Perombakan rencana/jadwal  Hasil gagal diperoleh 

- Kompensasai sebenarnya  sesuai dengan standar 

Sumber: Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Bandung: Mandar 

Maju,2003 
 

Faktor tersebut merupakan faktor tangible maupun intangible yang berhubungan 

dengan kinerja yang tidak efektif. Tabel berikut adalah sumber utama kinerja yang tidak 

efektif: 

Table 2.2. Sumber Utama Kinerja Yang Tidak Efektif 

 

Individu Organisasi Lingkungan Eksternal 

- Kelemahan intetektual 

- Kerlemahan psikologis 

- Kelemahan fisik 

- Demotivasi 

 

- Faktor personalitas 

- Keuangan 

 

- Preparasi jabatan 

- Orientasi nilai 

- Sistem 

- Peranan kelompok 

- Perilaku pengawas 

- Iklim organisasi 

 

- Keluarga 

- Kondisi ekonomi 

- Kondisi politik 

- Kondisi hokum 

- Nilai social 

- Pasaran Kerja 

- Perubahan teknologi 

- Perserikatan 

 

Sumber: Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja, Bandung: Mandar Maju  

Terjadinya ketidak efektifan kinerja pegawai, salah satunya disebabkan oleh 

faktor dalam tabel  tersebut. Untuk menentukan apakah seorang pegawai memiliki kinerja 

yang efektif atau tidak, perlu di kaji lebih dalam tentang seberapa jauh faktor tersebut 

mempunyai dampak terhadap kondisi tertentu. Oleh karena itu Kepala bagian tatausaha 

sebagai penilai kinerja pegawai agar dapat memperhatikan faktor-faktor tersebut sehingga 

dapat menentukan langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pegawai. 

2.5. Model Kajian Operasional Variabel 

Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang dalam menggerakkan bawahan agar 

mereka mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan. Wexley dan Yukl 

(1992:1890 mengemukakan, pemimpin atau manajer yang efektif tidak hanya 

mempengaruhi bawahannya, tetapi ia juga marnpu menjamin bawahannya mencapai 

pelaksanaan kerjanya yang terbaik. Dengan demikian prestasi kerja pegawai tatausaha 

akan tercapai dengan  optimal jika terdapat dukungan dari kepemimpin yang optimal 

pula. 
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Motivasi dapat diartikan kemajuan/pendorong atau penarik seseorang untuk mau 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Motivasi merupakan suatu bentuk reaksi 

terhadap kebutuhan manusia yang menimbulkan eksistensi dalam diri manusia yaitu 

keinginan terhadap sesuatu yang belum terpenuhi dalam hidupnya sehingga terdorong 

untuk melakukan tindakan guna memenuffi dan memuaskan keinginannya. 

Prestasi kerja pegawai sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tujuan 

organisasi dimana pegawai sebagai pelaku utamanya. Oleh Karena itu pegawai dituntut 

untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar tujuan oraginasasi/ pendidikan dapat tercapai. 

Prestasi kerja yang optimal akan tercapai jika pegawai mempunyai motivasi bekerja yang 

tinggi dalam bekerja. Motivasi sebagai daya dorong semangat pegawai dapat diperoleh 

dari dalam dirinya sendiri dan juga dapat diperoleh dari organisasi yang telah memenuffi 

kebutuhan pegawai. 

Selain itu berkenaan dengan hubungan antara motivasi dan kinerja (prestasi 

kerja), Abi Sujak (1987:199) menyatakan bahwa "Prinsip dasar dalarn manajemen 

menyatakan bahwa prestasi kerja berada pada perpaduan antara kemampuan pekerja 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan motivasi yang ada pada dirinya". Dengan 

demikian, prestasi sarna dengan kemampuan dikalikan motivasi (prestasi = kemampuan 

X motivasi). Untuk itu manajer dalam meningkatkan prestasi bawahan, meningkatkan 

kemampuan pekerjaannya juga dituntut mengetahui motivasinya.  

Adanya komitmen yang tinggi dari seorang pemimpin untuk meningkatkan 

kualitas bawahannya, maka akan meningkat pula motivasi kerja dan gilirannya akan 

meningkatkan prestasi kerja bawahannya tersebut. Melalui kepemimpinan yang 

dilakukan oleh kepala bagian tatausaha yang diterapkan secara efektif sesuai dengan 

kondisi dan kebutuhan para pegawai yang dipimpinnya maka akan membuat pegawai 

akan termotivasi dalam bekerja sehingga akan meningkatkan prestasi kerjanya. 

 Untuk memudahkan memahami dari penjabaran konsep tersebut di atas penulis 

tunjukkan model kerangka konsepsi dalam penelitian di bawah ini, sebagai berikut : 
            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 

 

 

 

 

 

 

X1 = kepemimpinan 

 

X2 = motivasi kerja 

 

Y = prestasi kerja 

 

Gambar 2.2 : Konstelasi Hubungan Antara Variable Penelitian 

 

X1 

X2 

Y rx1x2 

Ryx1x2 

ryx1 

ryx2 
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2.6.  Pengajuan Hipotesis  

  Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan terhaap prestasi kerja pegawai 

tata usaha pada SMK Negeri se kota Samarinda. 

2. Terdapat hubungan yang positif antara  motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai 

tata usaha pada SMK Negeri se kota  Samarinda. 

3. Terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

bersama-sama teraap  prestasi kerja pegawai tata uaha  pada SMK Negeri se kota 

Samarinda. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  

1. H0   : ρ y1  =  0 

H1  : ρ y1  >  0 

2. H0   : ρ y2  =  0 

H1  : ρ y2  >  0 

3. H0   : ρ y.1 2  =  0 

H1  : ρ y.1 2  >  0 

 

 

Keterangan : 

H0  :  adalah hipotesis nol 

H1  :   adalah hipotesis alternative 

ρ y1  :  adalah koefisien korelasi antara  kepemimpinan terhadapy prestasi kerja 

ρ y2    :  adalah koefisien korelasi antara motivasi kerja  terhadap prestasi kerja 

ρ y1 2  :  adalah koefisien  korelasi  ganda antara kepemimpinan  dan motivasi 

            kerja terhadap prestasi kerja 

 

BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

 Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian ini 

menggunakan teknik korelasional karena penelitian ini berusaha menyelidiki hubungan 

antara beberapa variabel penelitian yaitu variabel kepemimpinan dan motivasi kerja 

sebagai variabel predictor dengan kinerja pegawai tatausaha sebagai variabel criterion. 

Studi korelasi ini akan menggunakan analisis korelasi dan regresi. 

 Variabel penelitian  berupa dua variabel bebas yaitu kepemimpinan (X1) dan 

motivasi kerja (X2) serta satu variabel terikat yaitu prestasi kerja (Y). Kedua variabel 

bebas (X1 dan X2)  dihubungkan terhadap variabel terikat (Y) dengan pola hubungan : (1) 

hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y, (2) hubungan antara variabel X2 

terhadap variabel Y, dan (3) hubungan antra variabel X1 dan variabel X2 secara bersama-

sama dengan variabel Y. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 
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 Tempat penelitian adalah pada SMK Negeri se kota Samarinda. Waktu penelitian 

dilakukan sejak bulan September 2005 hingga Desember 2005. Adapun kegiatan 

penelitian ini dimulai dari persiapan penelitian, mengajukan proposal, menyusun 

instrumen penelitian, uji coba instrumen penelitian, pengumpulan data tentang 

kepemimpinan, motivasi kerja dan prestasi kerja, dilanjutkan dengan analisis data dan 

diakhiri dengan pembuatan laporan hasil penelitian. 

 

3.3. Populasi dan Sampling   

 Sugiyono (2000:97) mengartikan populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tata usaha SMK Negeri SMK  se kota 

Samarinda dengan status PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada 11 sekolah SMK dengan jumlah populasi  114 

orang. Sesuai pendapat Suharsimi Arikunto (1983:94) yang menyatakan apabila subyeknya kurang dari 

100. lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitain populasi. Selanjutnya jika 

jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10 – 15%, atau 20 – 25% atau lebih. Dalam hal ini penulis 

mengambil 35% dari populasi jadi jumlah sampelnya adalah 40 orang. Mengenai jumlah pegawai tatausaha 

pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 Tabel 3.1 : Jumlah  Pegawai Tatausaha SMK Negeri 1, 2 dan 3  di 

                              Samarinda,  Tahun Pelajaran 2005/2006 

No. NAMA SEKOLAH JUMLAH PEGAWAI 

1 SMK  Negeri 1 Samarinda 13 

2 SMK Negeri 2 Samarinda 17 

3 SMK Negeri 3 Samarinda 10 

JUMLAH     40 

         Sumber : Diknas Pendidikan Kota Samarinda 

 Alasan peneliti hanya mengambil sampel 40 pegawai dengan melibatkan sekolah SMK Negeri 1, 2 

dan 3 di Samarinda adalah : 

1.  Kemampuan peneliti karena keterbatasan waktu, tenaga dan biaya 

2.  SMK Negeri 1, 2 dan 3 menurut peneliti telah cukup untuk mewakili sekolah dari kelompok 

keahlian Bisnis dan Manjemen untuk SMK Negeri 1 Samarinda, kelompok teknologi untuk SMK 

Negeri 2 Samarinda dan kelompok pariwisata untuk SMK Negeri 3 Samarinda. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulkan data dengan menggunakan 

kuesioner mengenai persepsi pegawai terhadap hasil kepemimpinan kepala bagian 

tatausaha dan motivasi kerja pegawai tatausaha serta penilaian pegawai terhadap dirinya 

sendiri mengenai prestasi kerjanya.  

 Dalam pengukuran data menggunakan rating-scale, data mentah yang diperoleh 

berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Kuesioner dibuat dengan 

bentuk tertutup dengan 5 (lima) pilihan (opsion) untuk mengubah data kualitatif dari hasil 

angket tersebut menjadi data kuantitatif, maka angket diberi skor atau skala. Skala ini 

digunakan untuk menentukan proporsi atau perimbangan. Maka, perskalaan pada gejala 

kontinum kualitatif ini merupakan akibat logis daripada adanya variabilitas tingkatan 

pada gejala tersebut. Sehingga, terdapat penggolongan para subyeknya menurut besar-

kecilnya variabilitas. Pemberian skor pada angket sebagai alat pengumpulan data, yaitu 

sebagaimana dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:102) 

42 
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adalah: “Tingkat ukuran ordinal banyak digunakan dalam penelitian sosial terutama 

untuk mengukur kepentingan, sikap atau persepsi. Melalui pengukuran ini, peneliti dapat 

membagi respondennya ke dalam urutan  ranking atas dasar sikap nya pada obyek atau 

tindak tertentu. Misalnya, atas dasar sikapnya pada program Keluarga Berencana, 

responden dapat diurutkam nmenjadi “Setuju”, “Tidak Berpendapat”, dan “Tidak 

Setuju”. Kalau “Tidak Setuju” diberi nilai 1, “Tidak Berpendapat” diberi nilai 2, dan 

“Setuju “ diberi nilai 3, angka-angka tersebut sekedar menunjukkan urutan responden, 

dan bukan nilai responden untuk variabel tersebut. 

Sebelum format kuesioner ketiga variabel disajikan kepada responden maka 

terlebih dahulu dibuat kisi-kisi untuk setiap variabel. Dari ketiga variabel dibuat skala 

penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 5. Masing-masing opsi jawaban 

diberi skor 5 = sangat tinggi/sangat penting/sangat benar diberikan skor 5,  4= 

tinggi/penting/benar diberi skor 4, 3 = cukup tinggi/cukup penting diberi skor 3, 2 = 

rendah/kurang penting/salah diberi skor 2, 1 = rendah sekali/tidak penting/sangat salah 

diberi skor 1 dan instrumen dikembangkan berdasarkan indikator yang ada. Sebelum 

digunakan dalam penilaian, instrumen tersebut diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. 

Butir-butir instrumen yang valid digunakan untuk alat pengukuran dalam penilaian, 

sedangkan butir yang instrumen yang tidak valid dibuang. 

 

3.4. Definisi Konsep 

Penjelasan umum mengenai variabel yang akan diteliti itulah makna dari definisi 

konsep. Definisi konsep ini bukan merupakan teori yang dikonsep oleh peneliti 

melainkan merupakan pendapat peneliti yang ditulis berdasarkan teori-teori tertentu. 

Masri Singarimbun (1982:34) menyatakan: “Konsep adalah abstraksi mengenai suatu 

fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, 

keadaan, kelompok atau individu tertentu.” 

Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran maka konsep perlu didefinisikan dengan 

jelas sebab konsep berperanan sebagai penghubung antara teori dengan  observasi antara 

abstraksi dengan realitas. Untuk dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan 

yang dihadapi dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan kedua variabel, maka 

definisi konsepsional masing-masing variabel, sebagai berikut: 

1.  Kepemimpinan (variabel independent/variable bebas ke 1 (X1) adalah suatu paya 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain baik secara individu maupun kelompok 

untuk melakukan apa yang diinginkan melalui cara-cara yang terencana untuk 

mencapai tujuan bersama. 

2.  Motivasi kerja pegawai TU (variabel independent/variabel bebas ke 2 (X2) adalah 

adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seorang 

pegawai, agar mereka mau bekerja sama secara  efektif dan terintegrasi dengan 

segala upayanya untuk mencapai kepuasan. 

3.   Prestasi 
 
Kerja pewagai TU (variabel dependent (Y) adalah hasil karya yang 

timbul dari suatu kombinasi antara usaha, keampuan dan pengalaman seseorang 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

3.5.  Definisi Operasional 
 

         Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1982:32), bahwa: salah satu 

unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang 
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merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur. Dengan membaca definisi 

operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu 

variabel sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya pengetahuan tersebut. 

  Berdasarkan  pengertian definisi operasional di atas maka kesimpulan penulis 

tentang definisi operasional adalah pengukuran konsep yang abstrak teoritis menjadi 

kata-kata tentang tingkah laku/gejala yang dapat diamati, dapat diuji dan dapat ditentukan 

kebenarannya oleh orang lain. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepernimpinan adalah kemampuan dari seorang kepala bagian tatausaha dalam 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu organisasi atau lembaga 

sekolah guna tercapainya tujuan organisasi (sekolah). Indikator-indikator dari 

kepemimpinan adalah : 

      a. Keterampilan Kepala Bagian Tatausaha 

 (1). Pembinaan terhadap bawahan 

 (2). Menggerakkan bawahan 

 (3). Menyusun administrasi dan program kerja 

 (4). Pembagian pelaksanaan tugas 

           (5). Kejelasan dalam memberikan instruksi 

      b. Tingkah laku 

 (1). Memahami bawahan 

           (2). Keteladanan dalam pelaksanaan tugas 

           (3). Pemberian dukungan/penghargaan kepada bawahan 

            (4). Keterbukaan dalam bergorganisasi 

            (5). Ketaatan bawahan    

2. Motivasi merupakan dorongan yang muncul dalam diri seseorang karena memperoleh 

pemenuhan baik materiil maupun non materiil sehingga pegawai mau melakukan 

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tujuan Sekolah. Indikator -indikator 

motivasi kerja adalah : 

      a. Motivasi materiil 

      (1). Gaji yang sesuai dengan standar hidup 

      (2). Pemberian insentif yang sepadan dengan prestasi kerja 

      b. Motivasi Non Materiil 

          (1). Pemanuhan kebutuhan  harga diri 

      (2). Pemenuhan kebutuhan rohani 

           (3). Pemenuhan kebutuhan untuk bepartisipasi 

           (4). Penempatan pegawai yang sesuai pada tempatnya 

           (5). Pemenuhan rasa aman di masa depan 

           (6). Pemenuhan fasilitas kerja yang aman/nyaman 

           (7). Pemenuhan untuk meningkatkan karir 

           (8). Terciptanya persaingan yang sehat  

3. Prestasi kerja merupakan hasil penilaian kerja yang dicapai oleh seorang pegawai baik 

berupa produk atau jasa berdasarkan pada kuantitas, kualitas dan waktu penyelesaian 

pekerjaan sesuai derigan kriteria yang telah ditetapkan. Indikator-indikator dari 

prestasi kerja adalah 

      a. Kualitas kerja 

         (1). Hasil pekerjaan yang bermutu  

         (2). Ketelitian dalam penyelesaian pekerjaan 

         (3). Kerjasama dengan semua warga sekolah 

      b. Kuantitas kerja  
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          (1). Jumlah hasil pekerjaan   

          (2). Kecepatan penyelesaian pekerjaan 

     c. Konsistensi pegawai  

         (1). Selalu mengembangkan kemampuan  

         (2). Mengikuti instruksi atasan 

         (3). Rajin dalam bekerja  

    d. Sikap pegawai  

        (1). minat terhadap terhadap pekerjaan  

        (2). Punya tanggung jawab yang tinggi   

Untuk jelasnya identifikasi dan operasioal variabel penelitian dapat dilihat dalam 

bentuk kisi-kisi instrumen penelitian di bawah ini : 

 

Table 3.2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Nomor 

Butir 

1 2 3 4 

Kepemimpinan 

(X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi Kerja 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Ketrampilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tingkah laku  

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Motivasi materiil 

 

 

 

b. Motivasi Non Ma- 

    teriil 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembinaan kepada bawah 

    an 

2. Menggerakkan bawahan 

3. Menyusun administrasi  

    dan program kerja 

4. Pembagian pelaksanaan  

    tugas 

5. Kejelasan  

 

1. Memahami bawahan 

2. Keteladanan dalam pelak- 

    sanaan tugas 

3. Pemberian dukungan/peng 

    hargaan kepada bawahan 

4. Keterbukaan dalam sikap 

    berorganiasi 

5. Ketaatan bawahan 

 

1. Gaji yang sesuai dengan 

    standard hidup 

2. Pemberian insentif 

 

1. Pemenuhan kebutuhan har 

    ga diri 

2. Pemenuhan kebutuhan ro 

     hani 

3. Pemenuhan kebutuhan un- 

    tuk berpartisipasi 

4. Penempatan pegawai yang 

    sesuai tempatnya 

5. Pemenuhan rasa aman di- 

    masa depan 

1 

 

2 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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Prestasi Kerja 

(Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kualitas Kerja 

 

 

 

 

 

 

b. Kuantitas Kerja 

 

 

 

c. Konsistensi  

 

 

 

 

d. Sikap 

     

 

6. Pemenuhan fasilitas kerja 

7. Pemenuhan untuk mening 

    katkan karir 

8. Terciptanya persaingan 

    yang sehat 

  

1. Hasil pekerjaan yang ber- 

    mutu 

2. Ketelitian dalam penyele- 

    saian pekerjaan 

3. Kerjasama dengan semua  

    warga sekolah 

 

1. Jumlah hasil pekerjaan 

2. Kecepatan penyelesaian 

    Pekerjaan 

 

1. Selalu mengembangkan 

    Kemampuan 

2. Mengikuti instruksi atasan 

3. Rajin dalam bekerja 

 

1. Minat terhadap pekerjaan 

2. Punya tanggung jawab  

8 

9 

 

10 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum penelitian dilaksanakan maka langkah yang utama adalah melakukan uji 

coba instrumen penelitian. Uji coba dari butir-butir instrumen pada ketiga variabel 

dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang 

digunakan dalam penelitian. Untuk itu hasil uji coba harus dicari validitas dan 

reliabilitasnya. 

3.6.1. Validitas  

 Menurut Sugiyono (2000:106), validitas instrumen diuji dengan menggunakan 

korelasi skor butir dengan skor total 'Product Moment (Pearson) ". Analisis dilakukan 

terhadap semua butir instrumen. Kriteria pengujiannya dilakukan dengan cara 

membandingkan r hitung dengan r table pada taraf a = 0,05. Rumus korelasi Product 

Moment dari Karl's Pearson menurut kutipan Sugijono (2000:213) : 

rxy 

}2y)(2y}{n2x)(2x{n

y)x)((xyn




  

dengan rxy = Koefisien korelasi antara gejala x dan gejala y 

    x = skor butir item 

    y = Jumlah skor 

    n = Jumlah data 
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 Jika hasil perhitungan temyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap 

valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid) , sehingga 

instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

 Sementara itu Masrun dalam Sugiyono (2000:160) menyatakan “teknik korelasi 

untuk menentukan validitas item ini sampai sekarang merupakan teknik yang paling 

banyak digunakan:. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien 

korelasi, Masrun menyatakan “Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium 

(skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai 

validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat 

adalah kalau r =0,3”. Jadi kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,3 

maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.  

3.6.2. Reliabilitas 

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 

butir-butir pemyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya 

menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 

lawan total skor genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus 

"Spearman Brown’, dengan rumus dalam kutipan Sugiyono (2000:104) =  ri=
b

b

r

r

1

2
  

ri = reliabilitas internal seluruh isntrumen 

rb = Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua  

Pedoman dari Sugiyono (2000:109), pemberian interpretasi terhadap reliabilitas 

(r1) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rl) uji coba sama 

dengan atau lebih dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi; 2) 

Reliabilitas (r1) uji coba kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas 

kurang (un-reliable).' 

 

3.7. Analisis Data 

Untuk menjawab ketiga hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan analisis 

data berupa analisis deskripsi, uji statistisk regresi sederhana dan korelasi sederhana dan 

uji statistik regresi ganda dan korelasi ganda. Mengenai penjelasn masing-masing analisis 

data adalah sebagai berikut : 

 

3.7.1. Analisis Deskripsi 

 Uji statistik dasar untuk menentukan deskriptif data mengenai kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan prestasi kerja pegawai tatusaha dalam bentuk frekuesi dan prosentase. 

 

3.7.2. Uji Statistik Regresi Linear Sederhana dan Korelasi Linear Sederhana  

Untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis ke dua, yaitu hubungan kepemimpinan 

dengan prestasi kerja dan hubungan antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Rumus 

korelasi Product Moment dari Karl’s Pearson menurut kutipan Sugijono (2000:213) :   

 

rxy 

}2y)(2y}{n2x)(2x{n

y)x)((xyn




  

 

Dengan : rxy = Koefisien korelasi antara gejala x dan gejala y 

    x = variabel bebas 

    y = variabel terikat  
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    n = Jumlah responden. 

 Selanjutnya hasil r hitung dikonsultasikan dengan r tabel korelasi product 

moment, pada taraf  kesalahan ditetapkan 5% (taraf kepercayaan  95%), dengan 

ketentuan : 1). Jika r hitung > r tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak yang berarti ada 

hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y;  2). Jika r hitung < r tabel, maka 

Ha ditolak dan Ho diterima yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara 

variabel X dengan Y. 

3.7.3. Uji Statistik Regresi Ganda dan Korelasi Ganda 

Uji statistik regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan 

variabel bebas terhadap variable terikat, dan uji signifikansi koefisien determinasi secara 

keseluruhan di uji dengan uji F, sedangkan untuk menguji signifikansi koefisien 

determinasi masing-masing varioabel bebas secara parsial digunakan uji t.  

Uji statistik Korelasi ganda untuk menguji ketiga variabel penelitian yaitu 

kepemimpinan, motivasi kerja dan prestasi kerja. Untuk mengetahui keeratan hubungan 

antara variable bebas secara keseluruhan dengan variable terikat 

Adapun interpretasi tingkat keeratan hubungan antara variabel X dengan Y 

(variabel bebas dengan variabel terikat), digunakan tabel interpretasi koefisien korelasi 

dalam Sugiyono (2000:149) sebagai berikut: 

Table 3.3. 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 

            Sumber : Sugiyono (2000:149) 

Dalam penghitungan dan pengolahan data ini penulis menggunakan bantuan 

komputer  aplikasi micosoft Excel dan dengan aplikasi SPSS ver 10.05. 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di SMK Negeri 1 Samarinda, SMK Negeri 2 

Samarinda dan SMK Negeri 3 Samarinda. SMK Negeri 1 Samarinda termasuk SMK 

dengan kelompok bidang keahlian Bisnis dan Manajemen, SMK Negeri 2 Samarinda 

termasuk SMK dengan bidang kelompok Teknologi dan SMK Negeri 3 termasuk SMK 

dengan bidang kelompok Pariwisata. 

Dalam penelitian yang dijadikan obyek penelitian adalah para pegawai tatusaha di 

sekolah yang membantu pelaksanaan kegiatan administrasi sehari-hari di sekolah 

sehingga dapat membantu kelancaran proses pendidikan di sekolah. 
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Adapun tugas-tugas pegawai tatausaha di sekolah pada umumnya dibagi beberapa 

uraian tugas sesuai dengan jabatannya, antara lain sebagai berikut : 

 

4.1.1. Kepala Sub Bagian Tatausaha (Kasubbag TU)  

            1. Mengkoordinir seluruh kegiatan Tata Usaha sekolah 

   2. Membantu Kepala Sekolah dalam mengelola administrasi sekolah 

   3. Menyusun program kerja ketatausahaan 

   4. Mengatur dan membina staf/menyusun fasilitas kebutuhan TU 

   5. Melakukan supervisi pekerjaan staf  

   6. Membuat analisiss kebutuhan guru dan TU 

 

4.1.2. Bendaharawan Gaji 

    1. Melaksanakan tugas-tugas bendaharawan gaji 

    2. Mengelola administrasi pembayaran gaji guru dan pegawai 

 

4.1.2. Bendaharawan UYHD 

 1. Melaksanakan tugas-tugas bendaharawan rutin dan administrasi 

 2. Membayar honor/insentif yang berkaitan dengan dana rutin 

 3. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepala TU 

 

4.1.3. Kesiswaan 

 1. Merekap absensi siswa setiap hari dan melaporkan kepada wali kelas  

 2. Mengisi buku Induk Siswa 

 3. Menyiapkan dan mengelola Buku Klaper Siswa 

 4. Mencatat , mengelola dan merekap absen guru/pegawai 

 5. Membuat surat keterangan kepada siswa 

 

4.1.4. Agendaris 

 1. Menerima dan membagi surat-surat masuk 

 2. Mengagendakan surat keluar/masuk serta mengisi lembar disposisi 

 3. Memberi nomor dan kode surat sesuai dengan klasifikasi perihal surat 

 4. Mengelola buku mutasi 

 5. Mengarsipkan surat  

 

4.1.5. Pustakawan 

 1. Membuat program kerja perpustakaan 

 2. Melayani pengunjung perpustakaan baik siswa, guru dan TU 

 3. Mengerjakan dan menyampaikan laporan-laporan perpustakaan sesuai 

                dengan  prosedur yang berlaku 

 4. Mengerjakan kalsifikasi buku perpustakaan 

 5. Menyiapakan buku tamu dan buku peminjaman perpustakaan 

 6. Mengeloa bahan pustaka berupa audio visual 

 

4.1.6. Bendaharawan Barang 

 1. Menerima dan mencatat barang inventaris sekolah 

 2. Menerima dan memelihara perlengkapan sekolah serta diinventarisasi 

 3. Mengisi Buku Induk Inventaris 

 4. Membuat laporan Triwulan, dan Tahunan Inventaris 

 5. Memberi kode barang 
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4.1.7. Kepegawaian  

 1. Membuat DP3 Guru/Pegawai setiap akhir bulan Desember 

 2. Membuat Daftar Keluarga (KP4) Guru dan pegawai 

 3. Membuat SK kenaikan gaji berkala 

 4. Mengisi buku induk guru dan pegawai 

 5. Membuat usul KARPEG, TASPEN, KRIS/KARSU dan ASKES 

 

4.1.8. Bendaharawan Iuran Komite Sekolah 

 1. Menerima pembayaran iuran komite sekolah  

 2. Memberikan data tunggakan iuran komite kepada wali kelas setiap 

                tanggal 10 

 3. Membayar honor komite sekolah 

 4. Membuat laporan penggunaan dana komite sekolah 

 

4.1.9. Urusan SIM 

 1. Menangani Sistem Informasi Manajemen (SIM) sekolah 

 2. Membuat data KOHORT setiap akhir tahun pelajaran 

 3. Menyajikan data data dan grafik tentang informasi sekolah 

 4. Mencatat data prestasi sekolah 

 5. Mengetik surat-surat keluar 

 

4.1.10. Ekspeditur 

 1. Mendistribusikan surat masuk kepada yang berhak 

 2. Mengirimkan surat ke luar instansi 

 4. Memelihara arsip yang telah ada 

 5. Tugas yang lain yang dibebankan oleh atasan  

 

 

4.2. Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Sebelum melakukan penelitian dengan sebenar-benarnya, peneliti terlebih dahulu 

melakukan uji coba instrumen agar dapat memperoleh instrument yang valid dan reliabel 

sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang benar.  

 Uji coba dilaksanakan pada dua sekolah yaitu di SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 

5 dengan responden para pegawai tatausaha yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Adapun 

hasil pengujian validitas dan reliabilitas adalah sebagai berikut: 

 

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas  

 Uji coba dari 10 butir instrumen penelitian  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 Excel, dimana batas angka kritis adalah 0,05. Kriteria pengujian 

dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel, jika r hitung> r tabel maka instrumen 

dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid (drop), sehingga 

instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

 Berikut ini dibahas berturut-turut hasil uji validitas untuk masing-masing 

variabel sebagai berikut : 
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a. Variabel Kepemimpinan (X1) 

 Berdasarkan kajian teori tentang kepemimpinan telah di peroleh 2 (dua) indikator 

yang telah dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) butir pernyataan yang diberikan kepada 

20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap butir 

pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

            Tabel 4.1. Hasil Analisis  Butir Instrumen Kepemimpinan (X1) 

No. Butir r hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,59 

0,61 

0,65 

0,45 

0,77 

0,81 

0,55 

0,74 

0,77 

0,60 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 

 Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 10 

butir pernyataan terdapat 10 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada 

taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r tabel = 0,44. 

 

b. Variabel Motivasi Kerja (X2) 

 Berdasarkan kajian teori tentang motivasi kerja telah di peroleh 2 (dua) indikator 

yang telah dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) butir pernyataan yang diberikan kepada 

20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap butir 

pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

  Tabel 4.2. Hasil Analisis  Butir Instrumen Motivasi Kerja (X2) 

No. Butir r hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,66 

0,74 

0,79 

0,55 

0,77 

0,66 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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7 

8 

9 

10 

0,48 

0,67 

0,85 

0,75 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

   Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 

 Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 10 

butir pernyataan terdapat 10 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada 

taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r tabel = 0,44. 

 

c. Variabel Prestasi Kerja (Y) 

 Berdasarkan kajian teori tentang prestasi kerja telah di peroleh 4 (empat) 

indikator yang telah dikembangkan menjadi 10 (sepuluh) butir pernyataan yang diberikan 

kepada 20 responden untuk menjawabnya.  

 Setelah dilakukan penghitungan dengan cara mengkorelasikan skor setiap butir 

pernyataan dengan jumlah skor, maka hasilnya dapat dilihat pada table berikut : 

 

 Tabel 4.3. Hasil Analisis  Butir Instrumen Prestasi Kerja (Y) 

No. Butir R hitung r tabel Keterangan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,68 

0,58 

0,49 

0,60 

0,68 

0,66 

0,58 

0,66 

0,52 

0,78 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

0,44 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  Sumber : Hasil Pengolahan Data Uji Coba Instrumen 

 Jadi dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 10 

butir pernyataan terdapat 10 butir yang valid yaitu butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pada 

taraf signifikansi 0,05, n=20 dengan r table = 0,44. 

 

4.2.1. Hasil Pengujian Validitas  

 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 “Alpha 

Cronbach’. Penghitungan dilakukan  dengan dibantu  komputer  program Excel. 
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 Adapun reliabilitas untuk masing-masing variabel hasilnya disajikan pada tabel 

4.4. berikut ini : 

 Tabel 4.4. Hasil Realibilitas Masing-Masing variabel  

No. Variabel r ll r kritis Keputusan 

 

1 

2 

3 

 

 

Kepemimpinan (X1) 

Motivasi Kerja (X2) 

Prestasi Kerja (Y) 

 

 

0,89 

0,93 

0,91 

 

 

0,7 

0,7 

0,7 

 

 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

               Sumber : Hasil pengolahan data uji coba instrumen  

 

 Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument kepemimpinan adalah sebesar rll = 

0,89, instrument motivasi kerja  adalah sebesar rll = 0,93 dan instrument prestasi kerja 

adalah sebesar rll = 0,91, ternyata memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar dari 0,70, 

yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliable atau memenuhi persyaratan. Menurut 

Sugiyono, pemberian interpretasi terhadap reliabilitas (rll) pada umumnya digunakan 

patokan sebagai berikut : 1) Reliabilitas (rll) uji coba sama dengan atau lebih dari 0,70 

berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi, 2) Reliabilitas (rll) uji coba 

kurang dari 0,70 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas kurang (un-reliable). 

 Mengenai hasil pengolahan data uji coba instrumen pada lampiran 1  sedang  

instrumen  penelitian  yang  valid dan reliabel pada lampiran 2. 

 

4.3. Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik 

statistik deskripsi. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan bentuk 

distribusi frekuensi. Untuk tabulasi data hasil penelitian dapat diperhatikan pada lampiran 

3 dalam penelitian ini. Sedang rekapitulasi data dari ketiga variabel dapat diperhatikan 

pada lampiran 4 penelitian ini. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini terdiri 

dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data  Kepemimpinan  

(X1), Motivasi  Kerja (X2) dan Prestasi Kerja (Y). Populasi  yang diambil  data dalam 

penelitian ini adalah 40 orang pegawai tatausaha di SMK  Negeri 1, SMK Negeri 2, dan 

SMK Negeri 3 di kota Samarinda. Deskripsi dari masing-masing variabel berdasarkan 

hasil penyebaran kuesioner kepada 40 orang pegawai tersebut hasilnya dapat dijelaskan 

sebagaimana di bawah ini : 

 

4.3.1. Data Kepemimpinan  (X1) 

Mengenai data dari hasil penelitian untuk variabel bebas pertama yaitu 

kepemimpinan (X1) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah 

pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 

lima ( 5 opsion), mempunyai skor teoritik antara 10 sampai 50. Sedangkan skor empirik 

menyebar dari skor terendah 24 sampai dengan skor tertinggi 35, dengan skor total yaitu 

1214, rata-rata (M) 32,9 

Dari tabulasi data penulis dapat menentukan luas penyebaran nilai  merujuk 

pendapat  Anas Sudijono (1992:50) dalam buku “Pengantar Statistik”  : 

 Rumus Total range ( R ) = H – L + 1 
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Dengan :  

                R  = Total range 

                H  = Skor maksimum 

                L   = Skor minimum 

                1   = Bilangan konstan 

 Banyaknya interval = 
i

R
 

Dengan :  

 R = Total range 

            i  = Interval 

 

Butir soal terdiri 10 maka total : a) Skor terendah 10;  b) Skor tertinggi 50 Jadi R 

= 50 – 10 + 1 = 41,  interval = 41/5 = 8,2 dibulatkan menjadi 8. Dari perhitungan skor  

tersebut  di atas maka  dapat ditentukan persepsi pegawai tatausaha terhadap tingkat 

kepemimpinan kepala bagian tatusaha : 
 

  Tabel 4.5. Penyebaran  Frekuensi  Kepemimpinan  

Kategori Interval Frekuensi % 

 

Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

 

10 – 17 

18 – 25 

26 – 33 

34 – 41 

42- 50 

 

 

- 

7 

12 

18 

3 

 

 

- 

17,5 

30 

45 

7,5 

 

Jumlah 40 100 
              Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  

  

Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel 

kepemimpinan menunjukkan bawa tidak ada responden yang menyatakan penilaian 

rendah sekali, terdapat 7 responden  (17,5%) menyatakan dengan penilaian rendah, 12 

responden (30%) menyatakan dengan penilaian cukup, 18 responden (45%) menyatakan 

dengan penilaian tinggi, dan hanya 3 responden  (7,5%) yang menyatakan dengan 

penilaian sangat tinggi. 

 

4.3.2. Data Motivasi Kerja  (X2) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua  yaitu motivasi kerja 

(X2) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir 

instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima ( 5 opsion), mempunyai 

skor teoretik antara 10 sampai 50. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 

20 sampai dengan skor tertinggi 43, dengan skor total yaitu 1322 rata-rata (M) 33,05. 

 Sebaran data variabel motivasi kerja (X2) dapat dilihat pada daftar distribusi 

frekuensi di bawah ini : 
  Tabel 4.6. Penyebaran  Frekuensi  Motivasi Kerja 

Kategori Interval Frekuensi % 
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Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

10 – 17 

18 – 25 

26 – 33 

34 – 41 

42- 50 

- 

7 

17 

18 

2 

- 

17,5 

42,5 

45 

5 

Jumlah 40 100 
              Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  

 

Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel 

motivasi kerja menunjukkan bawa tidak ada responden yang tingkat motivasi kerjanya 

rendah sekali, terdapat 7 responden  (17,5%) mempunyai motivasi kerja rendah, 17 

responden (42,5%) dengan tingkat motivasi kerja  cukup, 18 responden (45,5%) memiliki 

motivasi kerja yang tinggi, dan 2 responden  (5%) yang mempunyai motivasi sangat 

tinggi. 

 

4.3.3. Data Prestasi Kerja  (Y) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel terikat  yaitu prestasi  kerja (Y) 

melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen 

dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima ( 5 opsion), mempunyai skor 

teoretik antara 10 sampai 50. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 22 

sampai dengan skor tertinggi 41, dengan skor total yaitu 1421 rata-rata (M) 33,0. 

 Sebaran data variabel prestasi kerja (Y) dapat dilihat pada daftar distribusi 

frekuensi di bawah ini : 
   Tabel 4.7. Penyebaran  Frekuensi  Prestasi Kerja (Y) 

Kategori Interval Frekuensi % 

 

Rendah sekali 

Rendah 

Cukup 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

 

 

10 – 17 

18 – 25 

26 – 33 

34 – 41 

42- 50 

 

- 

3 

17 

20 

- 

 

- 

7,5 

42,5 

50 

- 

Jumlah 40 100 
              Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer  

 

Jadi dari distribusi frekuensi jawaban yang diberikan responden atas variabel 

prestasi kerja menunjukkan bawa tidak ada responden yang tingkat prestasi kerjanya 

rendah sekali, terdapat 3 responden  (7,5%) mempunyai prestasi kerja rendah, 17 

responden (42,5%) dengan tingkat prestasi kerja  cukup, 20 responden (50%) memiliki 

prestasi kerja yang tinggi, dan tida ada responden yang mempunyai prestasi kerja sangat 

tinggi. 

 

4.4. Uji Hipotesis 

  Pengujian hipotesis dalam penelitian  bertujuan untuk menguji tiga hipotesis yang 

telah dirumuskan di bab II yaitu : (1). terdapat hubungan yang positif antara 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se kota 

Samarinda, (2) terdapat hubungan yang positif antara  motivasi kerja terhadap prestasi 

kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se kota Samarinda. (3). terdapat hubungan 
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yang positif antara kepemimpinan dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap 

prestasi kerja pegawai TU pada SMK Negeri se kota  Samarinda. 

 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-

variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan regresi,  baik secara 

sederhana dan ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya kontribusi dari 

variabel (X) terhadap variabel (Y).  

 Hasil perhitungan uji hipotesis untuk ketiga variabel dapat diperhatikan pada 

lampiran 5 dalam penelitian ini. 

 

4.4.1. Hubungan antara Kepemimpinan (X1) Terhadap  Prestasi Kerja (Y)  

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi terdapat hubungan yang positif 

terhadap kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri se 

kota Samarinda. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dan korelasi 

sederhana terhadap dua variabel kepemimpinan atas prestasi kerja, penghitungan 

menggunakan aplikasi SPSS vers. 10.1   menghasilkan arah regresi b sebesar  0,651 dan 

konstanta atau a sebesar 11,634. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua 

variabel tersebut oleh persaman regresi 
1X 0,651    11,634 Ŷ  . Selanjutnya untuk 

mengetahui derajat keberartian dilakukan Uji F, yang hasilnya dapat dirangkum pada 

tabel berikut ini:  

      Tabel 4.8 : Daftar ANAVA untuk Uji Signifikansi dan Linieritas Regresi  

                        
1X 0,651    11,634 Ŷ   

Sumber 

Varian 

dk 

 

JK 

 

RJK 

 

F hitung F tabel 

 =0,05  =0,01 

Total 40 44519 -    

Regresi (a) 1 43626,025 43626,025    

Regresi (b/a) 1 590,712 590.712 74,263
** 

4,10 7,35 

Sisa 38 302,263 7,954    

Tuna Cocok (k-2) 17 197,800 11,635 0,893
ns 

2,15 2,99 

Galat (n-k) 21 273,750 13,036    

 

Keterangan : 
** 

= Regresi Sangat Signifikan dimana Fhitung (74,263) > F tabel (7,35) 

               pada   α= 0,01 
ns

 = Regresi berbentuk linier (Fhitung (0,893)<Ftabel (2,15) pada α = 0,05  

               atau 2,99 pada α = 0,01 

dk = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 

 

Kesimpulan : 

 Uji Keberartian Regresi 

 Dari tabel ANOVA harga Fhitung = 70,694 lebih besar dari harga Ftabel = 4,10 pada taraf 

0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  38 (n-2). Dengan demikian regresi Y atas 

X1 disimpulkan “koefisien arah regresi berarti” 

 Uji Linieritas 
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     Dari table ANOVA harga Fhitung = 0,893 kurang dari harga Ftabel = 2,15 pada taraf 0,05 

dengan dk pembilang 17 (k-2) dan penyebut 21 (n-k). Dengan demikian disimpulkan 

bahwa bentuk regresi Y atas X1 adalah “regresi linier”   

Dengan demikian persamaan regresi 
1X 0,651    11,634 Ŷ   tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting), maka dinyatakan bahwa persamaan 

regresi
1X 0,651    11,634 Ŷ    sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan 

satu skor kepemimpinan (X1) akan diikuti oleh kenaikan  prestasi kerja (Y) sebesar 0,651 

dan pada konstanta 11,634. Misalnya nilai kepemimpinan kepala bagian tatausaha = 44, 

maka nilai rata-rata prestasi kerja adalah   0,651.44    11,634 Ŷ  = 40,278 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata prestasi kerja pegawai sebesar 40,278. Dari 

persamaan regresi di atas dapat diartikan bahwa, nila nilai kepemimpinan bertambah 1, 

maka nilai rata-rata prestasi kerja  akan bertambah 0,651 atau setiap nilai kepemimpinan  

bertambah 10 maka nilai rata-rata prestasi kerja akan bertambah 6,5. 

Tingkat keeratan hubungan antara kepemimpinan (X1) dengan prestasi kerja (Y) 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,813. Berdasarkan tabel intrepretasi 

koefisien korelasi  dari Sugiyono (2000:175) tersebut,  maka harga koefisien korelasi (ry1) 

sebesar 0,813 berarti tingkat hubungan (korelasinya) sangat kuat. 

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi menggunakan uji-t yang hasilnya sebagai 

berikut : 

Tabel 4.9 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Antara Kepemimpinan (X1) 

                  Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

 

N Koefisien Korelasi 

(ry1) 

 

t hitung 

t tabel 

 =0,05  =0,01 

 

40 

 

 

0,813 

 

8,618** 

 

2,02 

 

2,75 

 

Keterangan : 

** = Koefisien  sangat  signifikan   t hitung   (8,618)  >  t tabel   (2,75)   pada   α = 

                0,01 

ry1  = Korelasi X1 dengan Y 

 

 Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 

signifikan. Hal ini karena t hitung 8,618 > daripada t tabel 2,75 pada α=0,01 dengan dk = 38. 

 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara kepemimpinan (X1) terhadap 

prestasi kerja (Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kepemimpinan kepala bagian tatausaha terhadap prestasi kerja 

pegawai. Berarti makin baik kepemimpinan kepala bagian tatausaha yang ditunjukkan  

akan membuat prestasi pegawai  meningkat dalam melaksanakan pekerjaan. 

 Koefisien determinasi dari korelasi antara X1 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 

0,813
2
=0,602 berarti bahwa 60,2% variasi prestasi kerja (Y) dapat dijelaskan oleh 

kepemimpinan (X1) melalui regresi 
1X 0,651    11,634 Ŷ  . 

 

4.4.2. Hubungan Antara Motivasi Kerja (X2) Terhadap Prestasi Kerja (Y)  

 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  Terdapat hubungan positif  antara 

motivasi kerja  terhadap  prestasi kerja. Untuk  pengujian hipotesis menggunakan analisis 
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regresi dan korelasi sederhana terhadap dua variabel motivasi kerja atas prestasi kerja, 

penghitungan menggunakan aplikasi SPSS vers. 10.1   menghasilkan arah regresi b 

sebesar  0,791 dan konstanta atau a sebesar 6,876. Maka dapat digambarkan bentuk 

hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persaman regresi 
2X 0,791    ,8766 Ŷ  . 

Selanjutnya untuk mengetahui derajat keberartian dilakukan Uji F, yang hasilnya dapat 

dirangkum pada tabel berikut ini : 

           Tabel 4.10 : Daftar ANOVA untuk Uji Signifikansi dan Linieritas Regresi  

                              
2X 0,791    ,8766 Ŷ   

Sumber 

Varian 

dk 

 

JK 

 

RJK 

 

F hitung F tabel 

 =0,05  =0,01 

Total 40 44519 -    

Regresi (a) 1 43626,025 43626,025    

Regresi (b/a) 1 933,372 933,372 160,833
** 

4,10 7,35 

Sisa 38 170,661 4,491    

Tuna Cocok (k-2) 17 98,195 5,776 0,992
ns 

2,15 2,99 

Galat (n-k) 21 122,333 5,825    

 

 

Keterangan : 
** 

= Regresi Sangat Signifikan dimana Fhitung (160,833) > F tabel (7,35) pada 

                  α= 0,01 
ns

 = Regresi berbentuk linier (Fhitung (0,992)<Ftabel (2,15) pada  α = 0,05 

                 atau  2,99 pada α = 0,01 

dk = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK   = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 

Kesimpulan : 

 Uji Keberartian Regresi 

 Dari tabel ANOVA harga Fhitung = 160,833 lebih besar dari harga Ftabel = 4,10 pada 

taraf 0,05 dengan dk pembilang 1 dan penyebut  38 (n-2). Dengan demikian regresi Y 

atas X2 disimpulkan “koefisien arah regresi berarti” 

 Uji Linieritas 

 Dari tabel ANOVA harga Fhitung = 0,992 kurang dari harga Ftabel = 2,15 pada taraf 0,05 

dengan dk pembilang 17 (k-2) dan penyebut 21 (n-k). Dengan demikian disimpulkan 

bahwa bentuk regresi Y atas X2 adalah “regresi linier”   

Dengan demikian persamaan regresi
2X 0,791    ,8766 Ŷ    tersebut dapat untuk 

menjelaskan ramalan (forecasting), maka dinyatakan bahwa persamaan 

regresi
2X 0,791    ,8766 Ŷ    sangat signifikan dan linier, artinya setiap peningkatan 

satu skor motivasi kerja (X2) akan diikuti oleh kenaikan prestasi kerja (Y) sebesar 0,651 

dan pada konstanta 11,634. Misalnya nilai motivasi kerja = 44, maka nilai rata-rata 

prestasi kerja adalah  .44 0,791    ,8766 Ŷ  = 41,68 

Jadi diperkirakan nilai rata-rata prestasi kerja sebesar 41,68. Dari persamaan 

regresi di atas dapat diartikan bahwa, nilai motivasi kerja bertambah 1, maka nilai rata-

rata prestasi kerja akan bertambah 0,791 atau setiap nilai motivasi kerja  bertambah 10 

maka nilai rata-rata prestasi kerja akan bertambah 7,9. 
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Tingkat keeratan hubungan antara motivasi kerja (X2) terhadap prestasi kerja (Y) 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,899. Berdasarkan tabel intrepretasi 

koefisien korelasi  dari Sugiyono (2000:175) tersebut,  maka harga koefisien korelasi (ry2) 

sebesar 0,899 berarti tingkat hubungan (korelasinya) sangat kuat. 

Selanjutnya dilakukan uji signifikansi menggunakan uji-t yang hasilnya sebagai 

berikut : 

          Tabel 4.11 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Antara Motivasi Kerja (X2) 

                               Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

 

N Koefisien Korelasi 

(ry2) 

t hitung t tabel 

 =0,05  =0,01 

 

40 

 

 

0,899 

 

12,682** 

 

2,02 

 

2,75 

 

Keterangan : 

** = Koefisien sangat signifikan  t hitung  (12,682)>t tabel  (2,75)  pada  α = 0,01 

ry2  = Korelasi X2 dengan Y 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 

signifikan. Hal ini karena t hitung 12,682 > daripada t tabel 2,75 pada α=0,01 dengan dk = 

38. 

 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara motivasi kerja (X2) terhadap 

prestasi kerja (Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Berarti makin baik pegawai 

bermotivasi kerja maka akan meningkat pula prestasi kerjanya. 

 Koefisien determinasi dari korelasi antara X2 dengan Y yaitu (ry2)
2
 = 

0,899
2
=0,809 berarti bahwa 80,9% variasi prestasi kerja pegawai (Y) dapat dijelaskan 

oleh adanya motivasi kerja (X2) melalui regresi 
2X 0,791    ,8766 Ŷ  . 

4.4.3. Hubungan Antara Kepemimpinan (X1) dan Motivasi Kerja (X2) Secara Bersama-

Sama Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif secara bersama-sama antara kepemimpinan dan motivasi kerja dengan 

prestasi kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin baik pelaksanaan 

kepemimpinan  oleh kepala bagian tatausaha dan makin tinggi motivasi kerja , maka akan 

semakin meningkat pula prestasi kerja pegawai. 

  Hasil penghitungan ternyata diperoleh hubungan antara kepemimpinan dan motivasi 

kerja secara bersama-sama terhadap prestasi kerja, hal ini dapat dinyatakan melalui 

persamaan regresi 
21 598,0225,0894,5ˆ XXY   

Dari persamaan ini berarti prestasi kerja akan naik, bila kepemimpinan dan 

motivasi kerja ditingkatkan. Koefisien regresi kepemimpinan (0,225) lebih kecil dari 

pada koefisien regresi motivasi kerja (0,598), jadi misalnya kepemimpinan ditingkatkan 

sehingga mendapat nilai 10, dan juga tingkat motivasi kerja sampai mendapat nilai 10, 

maka prestasi kerja  menjadi : 

10.598,010.225,0894,5ˆ Y =14,12 

Untuk mengetahui derajat keberartian persamaan regresi ganda, dilakukan uji F 

yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

           Tabel 4.12 : Daftar ANOVA Uji Keberartian Regresi Linear Ganda 
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21 598,0225,0894,5ˆ XXY   

 

Sumber 

Variasi 

dk JK RJK F hitung F tabel 
 =0,05  =0,01 

Total 39 892,975     

Regresi 2 794,375 374,688 96,542
** 

3,25 5,21 

Sisa 37 143,600     

 

Keterangan : 

** = Regresi Sangat Signifikan,  F hitung (96,542) > F tabel (5,21) pada α = 0,01 

dk  = Derajat Kebebasan 

JK = Jumlah Kuadrat 

RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi persamaan regresi sebagaimana 

dicantumkan dalam tabel tersebut di atas, diperoleh F hitung (96,542) > F tabel (5,21) 

pada α = 0,01 dengan dk=37, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 

ganda 
21 598,0225,0894,5ˆ XXY   sangat signifikan, berarti terdapat hubungan 

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

terhadap prestasi (Y).  

Korelasi ganda antara variabel kepemimpianan (X1) dan motivasi kerja (X2) 

secara bersama-sama terhadap prestasi (Y), diperoleh harga koefisien korelasi 

sebesar Ry1.2 = 0,916. 

Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F 

diperoleh sebesar F hitung = 96,542. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.13 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda 
Cacah 

Observasi 

Koefisien Korelasi 

(ry1.2) 

F hitung F tabel 

 =0,05  =0,01 

 

40 

 

 

0,916 

 

96,542** 

 

3,25 

 

5,21 

 

Keterangan : 

** = Koefisien Korelasi Ganda sangat signifikan F hitung (96,542) > F tabel  

                (5,21) pada  α =0,01 

 

Dari hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung 

(96,542) > F tabel (5,21) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien 

korelasi antara kepemimpinan (X1), dan motivasi kerja (X2) secara bersama-bersama 

terhadap prestasi kerja  (Y) sangat signifikan, dengan Ry.12 =0,916. 

Besarnya koefisien determinasi adalah Ry1.2
2
=0,916

2
 = 0,839. Ini menunjukkan 

bahwa 83,9% variasi prestasi kerja (Y) dapat dijelaskan oleh kepemimpinan (X1), dan 

motivasi perprestasi (X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 

21 598,0225,0894,5ˆ XXY   

4.5. Pembahasan 

Sebagaimana yang telah diadakan analisis untuk menguji hipotesis, bahwa dalam 

penelitian ini terdapat dua faktor  yang mempunyai hubungan yang positif dengan 
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prestasi kerja, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Kedua faktor 

tersebut adalah kepemimpinan (X1) dan motivasi kerja (X2). 

4.5.1. Hubungan antara Kepemimpinan (X1) dengan  Prestasi Kerja (Y) 

 Hubungan antara kepemimpinan (X1) dengan prestasi kerja (Y) sangat signifikan. 

Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan 

kepala bagian tatausaha dengan prestasi kerja pegawai. Karena t hitung 8,618 > daripada t 

tabel 2,75 pada α=0,01 dengan dk = 38. Berarti makin baik kepemimpinan kepala bagian 

tatausaha yang ditunjukkan  akan membuat prestasi pegawai  meningkat dalam 

melaksanakan pekerjaan, hal ini disebabkan kepemimpinan mampu untuk memecahkan 

hambatan yang terjadi dalam hubungan antara pemimpin dengan bawahan. 

 Tingkat keeratan hubungan antara kepemimpinan (X1) terhadap prestasi kerja (Y) 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry1) sebesar 0,813 yaitu kategori sangat kuat. 

Koefisien determinasi dari korelasi antara X1 dengan Y yaitu (ry1)
2
 = 0,813

2
=0,602 berarti 

bahwa 60,2% variasi prestasi kerja (Y) dapat dijelaskan oleh kepemimpinan (X1) melalui 

regresi 
1X 0,651    11,634 Ŷ  . Hal ini juga menunjukkan besarnya sumbangan relatif 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja sebesar 60,2%.  

Di sekolah seorang kepala bagian  tatausaha dapat melaksanakan fungsi sebagai 

pemimpin terhadap mengandalkan keterampilan memimpin yang disertai dengan perilaku 

yang baik sebagai pemimpin. Adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus, 

dengan program kerja yang efektif. Pembagian tugas yang merata, kejelasan perintah 

sehingga tidak menimbulkan bias, serta cara-cara menggerakkan bawahan dengan penuh 

simpati akan mengakibatkan bawahan mengerti akan fungsinya sehingga dapat 

menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, sehingga prestasi kerjanya menjadi baik. 

Namun prestasi kerja yang baik itu juga disertai dengan perilaku/tingkah laku 

pemimpin yang penuh simpati, mau menyelami bawahan, pemberian teladan dari 

pimpinanan, suasana keterbukaan yang diciptakan oleh pimpinan sehingga bawahan 

bebas untuk berpendapat dan berimprovisasi serta adanya kewibaawaan yang 

dipancarkan oleh pimpinan sehingga bawahan rela untuk taat.  

Implikasi ditemukan hubungan yang positif antara kepemimpinan terhadap  

prestasi kerja dari penelitian ini adalah masih diperlukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kepemimimpinan kepala bagian tata usaha agar terjadi efektifitas dalam 

kepemimpinan. Usaha-usaha untuk meningkatkan kepemimpinan kepala bagian tatausaha 

adalah dengan mengusahakan agar kepemimpinan selalu berorientasi kepada pegawai, 

dimana pimpinan dalam melakukan kepemimpinan melihat pada situasi dan kondisi dan 

keadaan pegawai. Sehingga pimpinan akan tahu kapan harus memberikan instruksi, 

memberikan pembagian kewenangan dan memberikan bimbingan kepada bawahannya. 

Sementara itu pegawai juga mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap pimpinannya 

sehingga dapat menjadikan mereka bekerja dengan sebaik-baiknya.  

 

4.5.2. Hubungan Antara Motivasi Kerja (X2) Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

Hubungan antara motivasi kerja (X2) dengan prestasi kerja (Y) sangat signifikan. 

Temuan ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja 

pegawai tatausaha dengan prestasi kerja pegawai. karena t hitung 12,682 > daripada t tabel 

2,75 pada α=0,01 dengan dk = 38. Berarti makin tinggi motivasi kerja pegawai maka 

akan diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pegawai. 

 Tingkat keeratan hubungan antara motivasi kerja (X2) dengan prestasi kerja (Y) 

ditunjukkan oleh koefisien korelasi (ry2) sebesar 0,899 yaitu kategori sangat kuat. 

Koefisien determinasi dari korelasi antara X2 dengan Y yaitu (ry2)
2
 = 0,899

2
=0,809 berarti 
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bahwa 80,9% variasi prestasi kerja (Y) dapat dijelaskan oleh motivasi kerja (X2) melalui 

regresi X2 0,791    6,876 Ŷ  . Hal ini juga menunjukkan besarnya sumbangan relatif 

motivasi kerja terhadap prestasi kerja sebesar 80,9%.  

Di sekolah seorang pegawai tatausaha dapat melaksanakan fungsi sebagai 

pegawai/karyawan karena diiringi motivasi yang berasal diri dirinya sendiri maupun 

motivasi dari luar dirinya berupa motivasi materi maupun non materi, tanpa adanya 

motivasi atau dorongan mereka tak mungkin akan melakukan pekerjaan.  

Sebagai pegawai negeri di SMK Negeri maka adanya gaji, tunjangan, maupun 

insentif dan honor-honor dalam pelaksanaan kerjanya serasa telah mencukupi kelayakan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari. Hal ini merupakan sumbangan yang berasal 

dari motivasi materiil yang dapat meningkatkan prestasi kerjanya.  

Disamping itu ada motivasi yang non materiil yang tidak kalah pentingnya dalam 

menyumbang perestasi kerja para pegawai itu yaitu berupa kebutuhan-kebutuhan yang 

dapat mereka peroleh karena sekolah/tempat kerja dapat memenuhi, kebutuhan itu seperti 

adanya pemenuhan harga diri, kebutuhan rohani, kebutuhan untuk dapat ikut  serta 

berpartisipasi, penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya, pemenuhan rasa 

aman, pemenuhan fasilitas kerja dimana pegawai dapat menggunakan dengan baik, 

pemenuhan untuk diberi kesempatan bagi mereka untuk berkarir dan terciptanya suasana 

yang damai di kantor sehingga tidak ada persaingan yang tajam diantara sesama pegawai. 

Implementasi dari ditemukannya hubungan yang positif dan signifikan antara 

motivasi kerja dengan prestasi kerja  dalam penelitian ini adalah masih perlunya upaya 

peningkatan secara terus menerus pemberian motivasi kerja organisasi kepada pegawai. 

Terutama adalah motivasi yang berasal dari diri pegawai itu sendiri, dimana motivasi itu 

dapat mendorong pegawai untuk berprestasi. Adanya motivasi yang tinggi maka prestasi 

pegawai akan meningkat. 

 

4.5.3. Hubungan Antara Kepemimpinan (X1) dan Motivasi Kerja (X2) Secara Bersama-

Sama Terhadap Prestasi Kerja (Y) 

Hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung (96,542) > F 

tabel (5,21) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien korelasi antara 

kepemimpinan (X1), dan motivasi kerja (X2) secara bersama-bersama terhadap prestasi 

kerja  (Y) sangat signifikan, dengan Ry.12 =0,916. Besarnya koefisien determinasi adalah 

Ry1.2
2
=0,916

2
 = 0,839. Ini menunjukkan bahwa 83,9% variasi prestasi kerja (Y) dapat 

dijelaskan oleh kepemimpinan (X1), dan motivasi perprestasi (X2) secara bersama-sama 

melalui persamaan regresi 
21 598,0225,0894,5ˆ XXY   atau bisa dikatakan bahwa 

83,9% prestsi kerja disumbang/dipengaruhi  dari faktor kepemimpinan dan motivasi 

kerja. 

Kepemimpinan kepala bagian tatusaha dalam usahanya untuk mempengaruhi, 

mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan pegawai dengan melakukan 

pendekatan sesuai keterampilan kepemimpinan dan pendekatan bawahan yang simpati 

dan terbuka. Adanya kepemimpinan  yang mampu memimpin dan adanya motivasi kerja 

yang berasal dari lubuk hati para pegawai dimana pegawai akan terpenuhi harapannya, 

kepuasannya dan kesadarannya dalam meningkatkan prestasi kerjanya. Dengan demikian 

faktor kepemimpinan dan motivasi kerja memberi sumbangan terhadap prestasi kerja 

pegawai.  

Motivasi kerja pegawai adalah dorongan seorang  pegawai untuk bekerja dengan 

melakukan  tindakan dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya untuk 

mencapai tujuan organisasi. Motivasi kerja merupakan faktor pendukung pada prestasi 



©guruvalah.20m.com                                                                                                                         42 

 

hubungan antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tatausaha oleh Suseno 

 

kerja. Pegawai mengerjakan tugas-tugas administrasi karena punya motif, pegawai 

bekerja karena adanya motivasi yang mendasari dirinya untuk bekerja. Motivasi bisa 

terjadi jika kebutuhan pegawai baik secara materi maupun non materi dapat terpenuhi.  

Jadi adanya suatu kepemimpinan yang baik dan ditambah adanya motivasi kerja 

dari pegawai yang tinggi maka akan berakibat pada tingginya prestasi kerja. Dengan 

demikian kepemimpinan yang buruk ditambah rendahnya motivasi kerja maka akan 

berdampak buruk pula pada prestasi kerjanya. 

Implikasi dengan ditemukannya  hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja adalah perlunya upaya secara 

terus menerus untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai melalui peningkatan 

kepemimpinan dan dan motivasi kerja. Prestasi tidak begitu saja terjadi dalam organisasi 

tanpa adanya pendorong dari faktor lain seperti adanya kepuasan kerja, iklim dan situasi 

kerja yang mendukung, komunikasi interpersonal diantara mereka yang berjalan lancar 

dan faktor-faktor positif lainnya. Namun dalam konteks penelitian yang berfokus pada 

faktor kepemimpinan dan motivasi maka kedua faktor ini layak untuk diperhatikan oleh 

pimpinan. 

Untuk lebih jelasnya penulis dapat sajikan hasil besarnya sumbangan relatif  

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja berdasarkan proporsi masing-

masing sekolah dalam bentuk diagram di bawah ini : 
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Gambar 4.1. Besarnya Sumbangan Relatif Kepemimpinan Terhadap Prestasi  

                     Kerja Pegawai Tata Usaha Berdasarkan Proporsi SMK 

 

      Jadi berdasarkan diagram tersebut maka besarnya sumbangan relatif 

kepemimpinan yang berasal dari koefisien determinasi kepemimpinan terhadap 

prestasi kerja (r
2
) = 60,2% dibagi proporsi untuk 3 SMK Negeri, maka diperoleh 

besarnya sumbangan relatif kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha 

di SMK Negeri 1 Samarinda adalah sebesar 19,6%, besarnya sumbangan relatif 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri 2 Samarinda 

adalah sebesar 25,6% dan besarnya sumbangan relatif kepemimpinan terhadap prestasi 

kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri 3 Samarinda adalah sebesar 15,1%. 
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Gambar 4.2. Besarnya Sumbangan Relatif  Motivasi Kerja  Terhadap Prestasi  

                     Kerja Pegawai Tata Usaha Berdasarkan Proporsi SMK 

 

              Jadi berdasarkan diagram tersebut maka besarnya sumbangan relatif motivasi 

kerja yang berasal dari koefisien determinasi motivasi kerja terhadap prestasi kerja (r
2
) 

= 80,9% dibagi proporsi untuk 3 SMK Negeri, maka diperoleh besarnya sumbangan 

relatif motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri 1 

Samarinda adalah sebesar 26,3%, besarnya sumbangan relatif motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK Negeri 2 Samarinda adalah sebesar 34,4% 

dan besarnya sumbangan relatif motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata 

usaha di SMK Negeri 3 Samarinda adalah sebesar 20,2%. 

27,3

35,7

21

0

10

20

30

40

SMK Negeri 1

Samarinda

SMK Negeri 2

Samarinda

SMK Negeri 3

Samarinda

%

 

Gambar 4.3. Besarnya Sumbangan Relatif  Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

                     Terhadap    Prestasi  Kerja   Pegawai   Tata   Usaha   Berdasarkan  

                     Proporsi SMK 

 

        Jadi berdasarkan diagram tersebut maka besarnya sumbangan relatif motivasi 

kerja yang berasal dari koefisien determinasi kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja (r
2
) = 83,9% dibagi proporsi untuk 3 SMK Negeri, maka diperoleh besarnya 

sumbangan relatif kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata 

usaha di SMK Negeri 1 Samarinda adalah sebesar 27,3%, besarnya sumbangan relatif 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK 

Negeri 2 Samarinda adalah sebesar 35,7% dan besarnya sumbangan relatif 
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kepemimpianan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tata usaha di SMK 

Negeri 3 Samarinda adalah sebesar 21%. 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan  bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang positif antara kepemimpinan terhadap prestasi kerja 

pegawai tata usaha  pada SMK Negeri  se kota  Samarinda. Dengan demikian 

semakin tinggi persepsi pegawai terhadap kepemimpinan kepala bagian tatausaha 

maka semkain tinggi pula prestasi kerjanya. 

2. Terdapat hubungan positif  antara motivasi kerja  terhadap  prestasi kerja pegawai 

tata usaha pada SMK Negeri se kota  Samarinda. Dengan demikian semakin tinggi 

motivasi kerja pegawai maka akan semakin tinggi pula prestasi kerjanya. 

3. Terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara kepemimpinan dan motivasi 

kerja dengan prestasi kerja pegawai tata usaha pada SMK Negeri  se kota Samarinda. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin baik pelaksanaan kepemimpinan  

oleh kepala bagian tatausaha dan makin tinggi motivasi kerja, maka akan semakin 

meningkat pula prestasi kerja pegawai. 

 

5.2. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian dan  kesimpulan maka penulis mengajukan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Kepemimpinan kepala bagian tatausaha sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja 

bawahannya oleh sebab itu perlu untuk lebih ditingkatkan dengan menerapkan gaya 

kepemimpinan dengan mendasarkan pada situasi organisasi dan kondisi pengikut 

(pegawai) maka penerapan yang tepat adalah kombinasi dari gaya suportif, 

partisipatif, direktif dan berorientasi kepada prestasi kerja. Kepala bagian tatusaha 

dalam hal ini selaku pemimpin maupun supervisor harus mampu berkomunikasi yang 

baik dengan pegawai dan bersikap terbuka dengan berperilaku mengarahkan yang 

jelas, terarah dan disertai pengawasan selain itu kepala bagian tatausaha berperilaku  

mendukung bawahan dengan melakukan pujian, mau mendengarkan keluhan guru 

dan membantu kesulitan yang dihadapi oleh bawahan. Kepala tatusaha harus 

berusaha untuk membuat situasi dan kondisi organisasi yang stabil dan bias membuat 

rasa  kekeluargaan, sebab pegawai akan mempunyai motivasi kerja dan berprestasi 

kerja jika mereka bergaul dan bekerja sama yang baik diantara mereka.  

2. Kepala bagian tata usaha seharusnya selalu berusaha utuk meningkatkan motivasi 

kerja pegawai hendaknya diarahkan kepada motivasi yang didasarkan pada kekuatan 

yang ada dalam diri manusia untuk selalu berprestasi. Oleh karena itu pegawai 

hendaknya mempunyai keinginan yang kuat untuk berprestasi mengingat akan tugas 

pegawai tidak hanya berkaitan dengan urusan ketata usahan atau tugas catat mencatat 

dan tulis menulis namun erat kaitannya dalam membantu keberhasilan guru dalam 

kegiatan proses belajar mengajar dengan tujuan  keberhasilan belajar (keberhasilan 

pendidikan). 

3. Kepemimpinan dan motivasi kerja harus sama-sama sejalan agar prestasi kerja 

pegawai meningkat. Oleh karena itu pegawai harus benar-benar dapat selalu 

meningkatkan terus-menerus prestasinya dengan mengusahakan selalu hasil 

pekerjaan yang bermutu, teliti dan selalu bekerja dalam team work (kerjasama) bukan 

50 
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sendiri-sendiri, jumlah hasil kerja selalu ditingkatkan, tidak menunda-nunda 

pekerjaan. Disamping itu pegawai selalu mau belajar dari kekurangan sehingga mau 

meningkatkan  pengetahuan, ketrampilan, setia kepada atasan dan selalu rajin 

bekerja. Diharapkan pula agar pegawai dapat selalu mengasah minatnya untuk 

bekerja dan selalu bertanggung jawab atas hasil pekerjannya. Secara terus menerus 

untuk selalu meningkatkan prestasi kerjanya. 
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KUESIONER PENELITIAN 
 

 

 

 

A. PETUNJUK 

 

1.  Bapak/ibu yang kami hormati, mohon kiranya Saudara berkenan untuk mengisi 

kuesioner di bawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kuesioner ini 

disebarkan dalam rangka untuk menyelesaikan tesis kami yang berjudul : 

“Hubungan  Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja  Terhadap Prestasi Kerja ”. 

2.  Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah tersedia dengan memilih sesuai 

dengan keadaan sebenarmya 

3.   Terdapat lima alternative jawaban : 

  5 = Sangat Tinggi/Sangat Penting/Sangat Benar 

 4 = Tinggi/Penting/Benar 

 3 = Cukup Tinggi/Cukup Penting 

 2 = Rendah/Kurang penting/Salah 

 1 = Rendah Sekali/Tidak penting/Sangat Salah 

 

B. DATA RESPONDEN 

1. No. Kuesioner  : ………… (diisi oleh peneliti) 

2. Tgl/bulan/thn  : ……………………………………. 

3. Pangkat/Golongan        : ………………… 

4. Masa kerja : ……………………tahun 

5. Jenis Kelamin  : L / P (coret yang tidak perlu) 

6. Pendidikan Terakhir : ………………………… 

7. Jabatan  : ………………………… 

 

C. UCAPAN TERIMA KASIH 

Peneliti sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengisi kuesioner ini. 

Hasil kuesioner ini tidak akan mempengaruhi karir Bapak/Ibu. Ini semua hanya untuk 

kepentingan ilmiah semata. 
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D. KUESIONER 

1. Kepemimpinan (X1) 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

Alternatif 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

Kepala bagian tatausaha bersimpati kepada saya sehingga mau 

memberikan saran/nasehat yang bersifat membangun 

 

Kepala bagian tatausaha dalam menggerakkan bawahan untuk 

bekerja  

 

Kepala bagian tatausaha dalam menyusun pembagian kerja sesuai 

dengan keahlian bawahan  

 

Kepala bagian tatausaha dalam telah membagikan tugas kepada 

bawahan  dengan adil/merata 

 

Kepala bagian tatausaha memberikan informasi yang jelas dalam  

memberikan tugas kepada bawahan  

 

Kepala bagian tatausaha mau memahami keadaan bawahan 

sehingga dapat mengetahui kebutuhan  bawahan 

 

Kepala bagian tatausaha menjadi teladan yang baik bagi bawahan 

di dalam pelaksanaan pekerjaan 

 

Kepala bagian tatausaha memberikan dukungan/penghargaan  

kepada saya tentang pekerjaan  

 

Kepala bagian tatausaha sangat terbuka dalam kegiatan dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi/sekolah 

 

Ketaatan saya dalam menjalankan perintah kepala bagian tata 

usaha 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



©guruvalah.20m.com                                                                                                                         50 

 

hubungan antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja pegawai tatausaha oleh Suseno 

 

2. Motivasi Kerja (X2) 

 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

Alternatif 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

 

Gaji yang saya terima selama ini telah sesuai dengan standar hidup 

di kota Samarinda 

 

Insentif yang saya terima telah sepadan dengan usaha/prestasi saya 

dalam bekerja 

 

Di sekolah ini sering terjadi pertentangan karena adanya perlakuan 

yang membeda-bedakan dari pimpinan 

 

Saya bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama saya, dengan 

aman  

 

Hubungan kerja sesama sejawat di sekolah  ini menyenangkan 

 

Saya ditempatkan pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuan saya 

 

Saya senang bekerja di sekolah ini karena adanya jaminan pensiun 

hari tua 

 

Fasilitas kerja yang di sekolah ini  aman dan nyaman 

 

Saya memperoleh kesempatan untuk mengikuti diklat agar 

kemampuan saya meningkat 

 

Pengembangan karir di sekolah ini bebas dari persaingan yang 

tidak sehat 
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3. Prestasi Kerja (Y) 

 

 

No. 

 

Pernyataan 

 

Alternatif 

Jawaban 

5 4 3 2 1 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

Saya dalam melakukan pekerjaan mengutamakan hasil pekerjaan 

yang bermutu 

 

Saya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan teliti 

 

Tingkat kerjasama saya dengan kawan bekerja di sekolah ini 

 

Tingkat kesalahan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada 

saya 

 

Saya menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target waktu yang 

telah ditentukan oleh atasan 

 

Saya selalu mengikuti perkembangan iptek dalam membantu 

penyelesaian pekerjaan 

 

Saya bekerja mengikuti instruksi kepala bagian tatausaha sesuai 

dengan peraturan yang ada 

 

Di sekolah ini sebagian besar waktu saya gunakan untuk bekerja 

 

Saya berangkat kerja penuh semangat untuk mengejar target 

pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan saya 

 

Jika kerja lembur, pekerjaan tersebut tetap di selesaikan sesuai 

dengan target waktu yang telah ditentukan 

     

 

       Samarinda,         Oktober 2005 

 

       Responden,  

 

 

       _____________ 

 

 

 
Terima kasih, atas kerjasama yang baik diantara kita. Semoga kesuksesan selalu menyertai Saudara 


