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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui hubungan persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan motivasi kerja guru, 2) untuk  mengetahui  

hubungan persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja 

guru. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se kota Samarinda 

berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil)  sebanyak 84 responden dari guru golongan III/a 

sampai IV/a dengan teknik pengambilan sampel proportional random sampling atau acak. 

Untuk membuktikan hipotesis tersebut data penelitian dianalisis dengan Analisis Regresi 

(ANAREG).  

Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut : 1) ada  hubungan positif antara persepsi 

guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan motivasi kerja guru r = 0,742 

sedangkan F = 100,189 dan p = 0,000, 2) ada hubungan yang positif antara persepsi guru 

terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja guru diperoleh r = 0,524 

dan F = 31,024 dan p = 0,000   

 

Kata-kata kunci : Persepsi  Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah,  

                             Motivasi Kerja,  Kepuasan Kerja 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This Research aims : 1) to know relation perception of headmaster leadership with teacher 

motivation 2) to know relation perception of headmaster leadership with teacher 

satisfaction. Sample  in this research, that is 84 from faction teacher of III/a until IV/a 

people a with technique intake of sampling random proportional sampel or is random. To 

prove the hypothesis of research data analysed with Analysis of Regresi (ANAREG).  

As for result of research shall be as follows 1) there is positive relation between perception 

of headmaster ledership with  teacher motivation, obtainer by r = 0,742 while F = 100,189 

and p = 0,000 2) there is relation which are positive between perception of headmaster 

leadership with teacher satisfaction , obtained by r = 0,524 and F = 31,024 and p = 0,000  
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia pendidikan guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan.  Profesi guru mampunyai tugas 

untuk mendidik, mengajar dan melatih.  Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. 

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, seorang guru dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemampuan dan keterampilan tersebut 

sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi merupakan suatu 

kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat 

terlaksana dengan baik. 

Menurut Djamarah (2002), guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses 

pendidikan   Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu 

sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah 

bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas 

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, 

kreatif, dan mandiri. Disamping itu Djamarah juga berpendapat bahwa baik mengajar 

maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. 

Oleh sebab itu, tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat 

dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. 

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu mutu 

pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya. Menurut Aqib (2002) guru adalah faktor penentu bagi 

keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan 

belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru  merupakan komponen yang 

berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan atau kompetensi profesional dari seorang guru sangat menentukan mutu 

pendidikan. 

Masyarakat menempatkan guru pada suatu tempat yang lebih terhormat di dalam 

lingkungannya. Karena dari seorang guru masyarakat diharapkan agar dapat memperoleh 

ilmu pengetahuan, terlebih bagi kelangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan 

kemajuan perkembangan teknologi yang makin canggih dengan segala perubahan serta 

pergeseran nilai yang cenderung memberikan nuansa kepada kehidupan yang menuntut 

ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk mengadaptasikan diri. 

 Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam pendidikan formal perlu memiliki 

wawasan kedepan. Menurut Soebagio (2000) kepemimpinan pendidikan memerlukan 

perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan yang baik kita harapkan akan lahir 

tenaga–tenaga berkualitas dalam berbagai bidang sebagai pemikir, pekerja yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal yang terpenting 

bahwa melalui pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil, berkualitas, dan 

tenaga yang siap pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri serta 

masyarakat lainnya. 

 Sementara itu Kusmintarjo dan Burhanudin (1997) menyatakan bahwa dasarnya 

Kepala Sekolah melakukan tiga fungsi sebagai berikut yaitu: membantu para guru 

memahami, memilih, dan merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai,  

menggerakkan para guru, para karyawan, para siswa, dan anggota masyarakat untuk 

mensukseskan program-program pendidikan di sekolah,  menciptakan sekolah sebagai 
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lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis, nyaman sehingga segenap anggota dapat 

bekerja dengan penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi.  

 Dari pendapat tersebut menunjukkan betapa pentingnya Kepala Sekolah sebagai 

sosok pimpinan yang diharapkan dapat mewujudkan harapan bangsa. Oleh Karena itu 

diperlukan seorang Kepala Sekolah yang mempunyai wawasan kedepan  dan kemampuan 

yang memadai dalam menggerakkan organisasi sekolah. 

 Wahyusumidjo (2000) menjelaskan tentang peranan Kepala Sekolah sebagai 

pendidik. Sebagai seorang pendidik, Kepala Sekolah harus mampu menanamkan, 

memajukan, dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik dan artistik kepada para guru atau 

tenaga fungsional yang lainnya, tenaga administrasi (staf) dan kelompok para siswa atau 

peserta didik. Untuk menanamkan peranannya ini Kepala Sekolah harus menunjukkan 

sikap persuasif dan keteladanan. Sikap persuasif dan keteladanan inilah yang akan 

mewarnai kepemimpinan termasuk didalamnya pembinaan yang dilakukan oleh Kepala 

Sekolah terhadap guru yang ada di sekolah tersebut. Kepala Sekolah sebagai edukator, 

supervisor, motivator yang harus melaksanakan pembinaan kepada para karyawan, dan 

para guru di sekolah yang dipimpinnya karena faktor manusia merupakan faktor sentral 

yang menentukan seluruh gerak aktivitas suatu organisasi, walau secanggih apapun 

teknologi yang digunakan tetap faktor manusia yang menentukannya. 

 Dalam fungsinya sebagai penggerak para guru, Kepala Sekolah harus mampu 

menggerakkan guru agar kinerjanya menjadi meningkat karena guru merupakan ujung 

tombak  untuk mewujudkan manusia yang berkualitas. Guru akan bekerja secara 

maksimum apabila didukung oleh beberapa faktor diantaranya adalah kepemimpinan 

Kepala Sekolah. 

 Menjadi guru tanpa motivasi kerja akan cepat merasa jenuh karena tidak adanya 

unsur pendorong. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja guru, agar 

guru mau bekerja keras dengan menyumbangkan segenap kemampuan, pikiran, 

keterampilan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru menjadi seorang pendidik 

karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila tidak punya motivasi maka ia tidak akan 

berhasil untuk mendidik atau jika dia mengajar karena terpaksa saja karena tidak kemauan 

yang berasal dari dalam diri guru. Menurut Winardi (2001) 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 negative, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang 

yang bersangkutan.  

 Para guru mempunyai cadangan energi potensial, bagaimana energi tersebut akan 

dilepaskan atau digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan 

situasi serta peluang yang tersedia. Menurut McClelland  sebagaimana dikutip Hasibuan 

(2000) energi yang dilepaskan karena didorong oleh : 1) kekuatan motif dan kebutuhan 

dasar yang terlibat, 2) harapan keberhasilannya, dan 3) nilai insentif yang terlekat pada 

tujuan.  

Dengan demikian bagi Kepala Sekolah dalam memotivasi guru hendaknya 

menyediakan peralatan, membuat suasana kerja yang menyenangkan, dan memberikan 

kesempatan promosi/kenaikan pangkat, memberi imbalan yang layak baik dari segi 

moneter maupun non moneter. Disamping guru sendiri harus mempunyai daya dorong 

yang berasal dari dalam dirinya untuk berprestasi dalam karirnya sebagai pendidik, 

pengajar dan pelatih agar tujuan sekolah (tujuan pendidikan) dapat tercapai. 

Dalam aktivitas kegiatan sehari-hari, guru sebagai individu dapat merasakan 

adanya kepuasan dalam bekerja. Menurut Hoppeck dalam As‟ad (1999), bahwa kepuasan 

kerja merupakan penilaian dari pekerjaan yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara 

keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Kepuasan dan ketidakpuasan guru bekerja dapat 
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berdampak baik pada diri individu guru yang bersangkutan, maupun kepada organisasi 

dimana guru melakukan aktivitas.  

 Kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidik diperlukan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Kepuasan kerja berkenaan dengan kesesuaian antara harapan seseorang dengan 

imbalan yang disediakan. Kepuasan kerja Guru berdampak pada prestasi kerja, disiplin, 

kualitas kerjanya. Pada guru yang puas terhadap pekerjaanya kemungkinan akan membuat 

berdampak positif terhadap perkembangan organisasi sekolah. Demikian sebaliknya, jika 

kepuasan kerja guru rendah maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan 

organisasi sekolah. Guru yang membolos, mengajar tidak terencana,  malas, mogok kerja, 

sering mengeluh merupakan tanda adanya adanya kepuasan guru rendah. Guru menjadi 

balas dendam atas ketidak nyamanan yang diberikan sekolah/kantor dengan 

keinginan/harapannya.  

Ekawarna (1995) menyatakan bahwa, guru sebagai individu yang bekerja didalam 

suatu organisasi pendidikan akan melakukan tugas pekerjaan ataupun memberikan 

konstribusi kepada organisasi yang bersangkutan, dengan harapan akan mendapat timbal 

balik berupa imbalan (rewards) ataupun intensif dari organisasi tersebut.  

Guru dalam melakukan aktivitas kegiatan proses belajar mengajar, yaitu berupa 

mempersiapkan materi pengajaran, mengajar di kelas, ataupun melakukan evaluasi dari 

hasil belajar siswa, dengan harapan akan mendapatkan imbalan dari pihak sekolah yang 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Guru dalam hal ini akan merasa puas apa bila 

kinerja yang telah di lakukannya terbalas dengan imbalan yang sesuai. 

 Kepuasan kerja (job satisfaction) guru merupakan sasaran penting dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat rusaknya kondisi 

organisasi sekolah adalah rendahnya kepuasan kerja guru dimana timbul gejala seperti 

kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya prestasi kerja, rendahnya 

kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif lainnya.  Sebaliknya kepuasan 

yang tinggi dinginkan oleh Kepala Sekolah karena dapat dikaitkan dengan hasil positif 

yang mereka harapkan. Kepuasan kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi 

sekolah telah dikelola dengan baik dengan manajemen yang efektif. Kepuasan kerja yang 

tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan imbalan yang disediakan oleh 

organisasi. 

 Meningkatkan kepuasan kerja bagi guru merupakan hal yang sangat penting, 

karena menyangkut masalah hasil kerja guru yang merupakan salah satu langkah dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa. 

 Ada beberapa alasan mengapa kepuasan kerja guru dalam tugasnya sebagai 

pendidik perlu untuk dikaji lebih lanjut .  

Pertama : Guru memainkan peranan yang begitu besar di dalam sebuah negara. 

Tugas mereka bukan hanya sekedar  memberikan pelajaran seperti yang terkandung di 

dalam garis besar pengajaran dalam kurikulum formal, malah meliputi seluruh aspek 

kehidupan yang lain mungkin tidak tercantum dalam mata pelajaran secara  nyata, tetapi 

meliputi  pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam  kurikulum yang tersembunyi dalam 

sistem pendidikan negara. Kemajuan suatu bangsa punya kaitan erat dengan pendidikan. 

Pendidikan di sini bukan sekedar sebagai media (perantara) dalam menyampaikan 

kebudayaan dari generasi ke generasi, melainkan suatu proses yang diharapkan akan dapat 

mengubah dan mengembangkan kehidupan berbangsa yang baik. Bagi suatu bangsa yang 

sedang membangun terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah 

lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang kian canggih. Semakin akurat para guru 

melaksanakan fungsinya, semakin terjamin, tercipta, dan terbinanya kesiapan dan 

keandalan sebagai manusia pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kepuasan kerja 

yang diperoleh para guru akan mendorong guru untuk melaksanakan fungsinya sebaik 

mungkin.  
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Kedua : adanya fenomena mengenai penurunan kinerja guru, hal ini dapat terlihat 

dari guru yang mangkir dari tugas, guru yang mengajar saja tapi fungsi mendidiknya 

berkurang.  

Ketiga : Peningkatkan mutu pendidikan secara formal aspek guru mempunyai 

peranan penting dalam mewujudkannya, disamping aspek lainnya seperti sarana/prasarana, 

kurikulum, siswa, manajemen, dan pengadaan buku. Guru merupakan kunci keberhasilan 

pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yang memerlukan 

peran dari guru di dalamnya.  

Menurut Wahjosumidjo (2002), kepuasan kerja guru banyak dipengaruhi beberapa 

faktor antara lain adalah faktor dari pemimpin atau Kepala Sekolah dan motivasi kerja 

guru. Keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada efisiensi dan efektivitas 

penampilan seorang Kepala Sekolah. Sedangkan Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

bertugas menyelenggarakan proses pendidikan dan proses belajar mengajar dalam usaha 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini Kepala Sekolah sebagai seseorang 

yang diberi tugas untuk memimpin sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan sekolah. Kepala Sekolah diharapkan menjadi pemimpin dan inovator di 

sekolah. Oleh sebab itu, kualitas kepemimpinan Kepala Sekolah adalah signifikan bagi 

keberhasilan sekolah. Wahjosumidjo juga mengemukakan bahwa penampilan 

kepemimpinan Kepala Sekolah adalah prestasi atau sumbangan yang diberikan oleh 

kepemimpinan seorang Kepala Sekolah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang 

terukur dalam rangka membantu tercapainya tujuan sekolah. Penampilan kepemimpinan 

Kepala Sekolah ditentukan oleh faktor kewibawaan, sifat dan keterampilan, perilaku 

maupun fleksibilitas pemimpin. 

Menurut Wahjosumidjo (2002), agar fungsi kepemimpinan Kepala Sekolah 

berhasil memberdayakan segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

situasi, diperlukan seorang Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan profesional yaitu: 

kepribadian, keahlian dasar, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan profesional, serta 

kompetensi administrasi dan pengawasan. 

Kemampuan profesional Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan yaitu 

bertanggung jawab dalam menciptakan suatu situasi belajar mengajar yang kondusif, 

sehingga guru-guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan peserta didik dapat 

belajar dengan tenang. Disamping itu Kepala Sekolah dituntut untuk dapat bekerja sama 

dengan bawahannya, dalam hal ini guru. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang terlalu 

berorientasi pada tugas pengadaan sarana dan prasarana dan kurang memperhatikan guru 

dalam melakukan tindakan, dapat menyebabkan guru sering melalaikan tugas sebagai 

pengajar dan pembentuk nilai moral. Hal ini dapat menumbuhkan sikap yang negatif dari 

seorang guru  terhadap pekerjaannya di sekolah, sehingga pada dapat mengakibatkan 

tertundanya keberhasilan prestasi siswa di sekolah. 

Kepala Sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah secara keseluruhan, dan 

Kepala Sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Dalam suatu 

lingkungan pendidikan di sekolah, Kepala Sekolah bertanggung jawab penuh untuk 

mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. 

Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu, maka dipastikan 

guru-guru yang juga merupakan mitra kerja Kepala Sekolah dalam berbagai bidang 

kegiatan pendidikan dapat berupaya menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya dan 

meningkatkan kompetensi profesionalnya  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini berjudul : persepsi terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja guru SMK 

Negeri di kota Samarinda.   
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1. Perumusan Masalah 

Masalah yang muncul berkenaan dengan hubungan kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan motivasi kerja guru  dengan kepuasan kerja guru, diidentifikasikan sebagai berikut : 

a. Apakah terdapat hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala 

Sekolah  dengan motivasi kerja guru? 

b. Apakah terdapat hubugan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah 

dengan kepuasan kerja guru? 

 

2. Keaslian Penelitian 

Penelitian mengenai kepemimpinan, motivasi kerja dan kepuasan kerja sudah 

banyak dilakukan baik oleh lembag-lembaga penelitian, konsultan-konsultan dan individu-

individu. Oleh karena itu untuk memperluas pandangan dan tinjauan pustaka dan teori-

teori, penulis kemukakan penelitian terdahulu. 

Penelitian yang duajukan oleh Satriyo (1997) dengan judul pengaruh perilaku 

pemimpin, iklim organisasi dan kinerja terhadap motivasi kerja yang studinya dilakukan 

pada kantor dinas pendapatan daerah proponsi daerah tingkat I Jawa Timur cabang 

Malang, menyimpulkan bahwa : 1) Perilaku pimpinan berpengaruh terhadap motivasi kerja 

pegawai (Beta=0,0153, p-value=<0,01), 2) Secara bersama-sama perilaku pimpinan, iklim 

organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja pegawai (R=0,6233, p=<0,01) 

Penelitian yang diajukan oleh  F. Yunus (2004) dengan judul pengaruh persepsi 

pada kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kepuasan kerja, komitmen, kinerja dan 

kompetensi profesional guru SMA di kota Samarinda, menyimpulkan bahwa persepsi guru 

pada kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru (t 

hitung=2,248, p-value=0,015<0,01) 

Penelitian yang diajukan oleh Meter (2003) dengan judul hubungan antara perilaku 

kepemimpinan Kepala Sekolah, iklim sekolah, dan profesionalisme guru dengan motivasi 

kerja guru, menyimpulkan bahwa : 1) Persepsi guru pada perilaku kepemimpinan Kepala 

Sekolah berhubungan langsung dengan motivasi kerja guru (ry1 = 0,52) , 2) Secara 

bersama-sama perilaku perilaku kepemimpinan Kepala Sekolah, iklim sekolah, dan 

profesionalisme guru dengan motivasi kerja guru (ry1.2.3 = 0,56).  

 Dari kajian penelitian yang terdahulu maka dalam kesempatan penyusunan tesis ini 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persepsi terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah hubungannya dengan kepuasan kerja dan motivasi kerja. Penulis berupaya 

untuk melakukan penelitian ini kepada guru-guru di SMK Negeri se kota Samarinda untuk 

memperoleh data untuk diteliti dimana hasilnya  dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi dunia pendidikan.  

 

3. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yaitu untuk mengetahui kepuasan dan  

motivasi kerja guru  dengan melihatnya dari aspek persepsi terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah.  

Dengan mengetahui hubungan tersebut, hasil penelitian diharapkan bermanfaat : 

a. Secara teoretis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang kaitan antara persepsi terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah, kepuasan kerja 

dan motivasi kerja guru. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

b.1.  Manajer pendidikan (Kepala Sekolah) agar dapat memperoleh informasi dari hasil 

penelitian ini sebagai alat untuk introspeksi diri  dalam melaksanakan 

kepemimpinan. 

b.2. Guru agar hasil penelitian sebagai masukan agar dapat meningkatkan motivasi 

kerjanya sehingga dapat meningkat pula kepuasan kerja yang juga meningkatkan 

kinerjanya  untuk menjadi guru yang professional. 
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b.3. Stakeholder  agar hasil penelitian agar dapat dijadikan pertimbangan untuk ikut 

meningkatkan mutu pendidikan  melalui peningkatan SDM guru 

b.4.  Pihak terkait (Diknas kota Samarinda) agar dapat menindaklanjuti hasil penelitian 

untuk menetapkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan  kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan cara memberikan kepuasan kerja guru untuk meningkatkan 

motivasi kerja guru yang akan pula meningkatkan kinerja guru.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa sikap guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah berhubungan dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Sikap guru 

terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah sebagai variabel bebas sedangkan motivasi kerja 

dan kepuasan kerja sebagai variabrl tergantung yang diukur dengan skala yang disusun 

oleh peneliti yang telah dilakukan uji validitas butir dan uji reliabilitas.  

 Subyek penelitian ini meliputi 84 guru SMK Negeri di Samarinda yang diambil 

secara random. Data penelitian dianalisis dengan analisis regresi (anareg) untuk 

membuktikan hipotesis penelitian.  
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA, DASAR TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Motivasi Kerja Guru 

a. Pengertian Motivasi Kerja 

 Kata Motivasi berasal dari kata Latin “Motive” yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang terdapat dalam diri organism yang menyebabkan organism 

itu bertindak atau berbuat. Selanjutnya diserap dalam bahasa Inggris motivation berarti 

pemberian motiv, penimbulan motiv atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan 

yang menimbulkan dorongan. Haynes dan Massie dalam Manulang (2001) mengatakan 

“motive is a something within the individual which incities him to action” maksudnya 

bahwa motive atau dorongan batin adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang 

untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Sedang Kast dan Rosenzweig (1995) 

mendefinisikan  motif adalah apa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan 

cara tertentu atau sekurang-kurangnya mengembangkan suatu kecenderungan tertentu. 

 Kata motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motif atau 

yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat 

pula berarti sebagai faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu.  

Menurut Hasibuan (1996), motivasi mempersoalkan  bagaimana caranya mendorong 

gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua 

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi. Berendoom dan 

Stainer dalam Sedarmayanti (2001), mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental yang 

mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan 

memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan. Hasibuan (1999) mendefinisikan 

motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, 

agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk 

mencapai kepuasan.  

 Pinder, dalam Donovan, (2001), motivasi adalah“a set of energetic forces that 

originates both within as well as beyond an individual’s being, to initiate work-related 

behaviour, and to determine its form, direction, intensity, and duration” . Terjemahan 

secara bebas, motivasi adalah sekelompok pendorong yang mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 1)  berasal baik dari dalam maupun dari luar individu; 2)  dapat menimbulkan 

perilaku bekerja; dan 3)  juga dapat menentukan bentuk, tujuan, intensitas, dan lamanya 

perilaku bekerja tadi. 

 Menurut McMahon dan McMahon (1986) dalam Djalali (2001) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan suatu proses yang mengarah pada pencapaian suatu tujuan. 

Selanjutnya Teevan dan Smith (1976) dalam Djalali (2001) mengemukakan bahwa 

motivasi adalah suatu konstruksi yang mengaktifkan dan mengarahkan perilaku dengan 

cara membei dorongan atau daya pada organism untuk melakukan aktivitas.  

 Dapat disimpulkan bahwa motivasi itu bersifat abstrak yaitu tidak terlihat secara 

kasat mata, sehingga hanya dapat diketahui melalui tingkah laku atau perbuatan seseorang. 

Timbulnya motivasi karena adanya dorongan untuk mencapai atau mewujudkan sasaran-

sasaran tertentu yang telah ditetapkan. 

  Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa motif 

merupakan suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai yang perlu dipenuhi agar 

pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, sedangkan motivasi 

adalah kondisi yang menggerakkan pegawai agar mampu mencapai tujuan dari motifnya. 

Sedangkan motivasi dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri 

(drive arousal). Dalam hubungannya dengan lingkungan kerja, Ernest L. McCormick 

dalam Mangkunegara (2002) mengemukakan bahwa motivasi kerja didefinisikan sebagai 
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kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan kerja. 

  Teori motivasi ini banyak sekali macamnya. Untuk memudahkan mempelajarinya, 

dari macam-macam teori dikelompokkan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang 

dilakukan para tokoh-tokohnya. Beberapa pendekatan dibagi antara lain pendekatan 

insting, pendekatan dorongan (drive) dan pendekatan kognitif (Petri 1996). Proses 

timbulnya perilaku menurut pendekatan-pendekatan di atas dimulai dari adanya 

kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya internal. Kebutuhan-kebutuhan tadi menimbulkan 

ketegangan pada organisme dan ketegangan ini menimbulkan suatu energi atau dorongan 

yang bertujuan untuk mengadakan pemuasan terhadap kebutuhan agar ketegangan yang 

sedang berlangsung hilang atau berkurang.Pemuasan terhadap kebutuhan ini dapat terngan 

dihadirkannya objek pemuas yang ada pada dunia eksternal.  

  Salah satu teori motivasi adalah melalui pendekatan dorongan (drive). Istilah drive 

atau dorongan ini pertama kali dikemukakan oleh Woodworth dalam Petri (1996), untuk 

menjelaskan tentang kumpulan energi yang mendorong organisme dalam melakukan 

sesutau dengan cara tertentu. Tokoh teori ini Woodworth dan Clark L. Hull. 

 Menurut Woodworth dalam Petri (1996)  bahwa perilaku selain refleks-refleks tidak 

bakal terjadi tanpa motivasi yang juga disebutnya dengan istilah drive. Woodworth 

menyatakan bahwa dorongan (drive) itu diperlukan demi timbulnya suatu perilaku, karena 

tanpa dorongan tadi, tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarah kepada suatu 

mekanisme timbulnya perilaku. Dorongan diaktifkan oleh kebutuhan (need), dalam arti 

kebutuhan tadi membangkitkan dorongan dan dorongan ini akhirnya mengaktifkan 

perilaku. Dorongan membuat persisten perilaku, untuk mengatasi kebutuhan yang menjadi 

penyebab timbulnya dorongan itu sendiri. 

  Menurut pendapat Woodworth (Petri, 1981) dalam Djalali (2001), bahwa motivasi 

memiliki tiga karakteristik yaitu intensitas, arah dan persistensi. Maksudnya motivasi 

dengan intensitas yang cukup akan memberikan arah pada individu untuk melakukan 

sesuatu secara tekun dan kontinyu. Petri menyatakan tentang intesitas suatu perilaku 

artinya intensitas suatu perilaku terganting pada besar kecilnya motivasi yang ada.  

Selanjutnya motivasi juga dikonsepsikan sebagai indicator dari arah suatu perilaku. 

Misalnya motivasi seseorang yang lapar mengarahkan individu untuk mencarai berbagi 

cara untuk mendapatkan makanan. Jadi menurut Djalali (2001) bahwa motivasi merupakan 

suatu kondisi yang menimbulkan dan mengaktifkan perilaku. Proses motivasi dalam 

menimbulkan dan mengaktofkan perilaku tadi dengan menggunakan intensitas dan 

mengaktifkan perilaku sehingga dengan demikian perilaku tadi terjadi secara persisten dan 

mengarah pada tujuan tertentu. Jadi adanya motivasi merupakan indikator kesungguhan 

dan kontinuitas perilaku yang mengarah pada obyek tertentu.    

 Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa motivasi 

kerja guru didefinisikan sebagai proses yang memperhitungkan intensitas (kesungguhan 

dan ketekunan), arah, dan persisten usaha individu dalam mencapai tujuan.  

 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi 

As‟ad (1999) mengemukakan bahwa motivasi ialah segala sesuatu yang 

menggerakkan organisme baik itu sumbernya dari faktor internal ataupun eksternal. Faktor 

eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi kerja adalah lingkungan tempat kerja antara 

lain kondisi individu atau rekan kerja, iklim organisasi serta pola manajemen yang berlaku. 

Sedangkan faktor internal adalah kondisi internal individu seperti sikap, minat dan potensi 

yang dimiliki. 

  E. J. Donal dalam Komaruddin (1983) membagi motivasi dalam dua jenis yaitu :  

1) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Motivasi ini 

sering disebut “motivasi murni” misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan 
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perasaan diterima; 2) Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri 

seseorang. Misalnya, kenaikan pangkat, pujian, hadiah dan sebagainya. 

   Menurut Hunt tentang motivasi (Petri, 1981) dalam kutipan Djalali (2001) penyebab 

timbulnya perilaku adalah dari faktor eksternal dan faktor internal dan semua faktor yang 

menyebabkan timbulnya perilaku adalah motivasi. Selanjutnya Djalali (2001)  

mengemukakan, motivasi yang timbul karena faktor internal disebut dengan motivasi 

intrinsik. Misalnya individu yang melakukan suatu pekerjaan karena memang menyenangi 

pekerjaan yang dilakukan sehingga dengan demikian aktivitas dalam pekerjaan tadi dapat 

memberikan kepuasan tersendiri bagi individu yang bersangkutan. Motivasi yang timbul 

karena faktor eksternal disebut motivasi ekstrinsik. Misalnya individu yang melakukan 

pekerjaan Karena mengharapkan gaji dan upah yang bisa di dapat dibalik pekerjaan itu. 

Individu melakukan tugas-tugasnya bisa karena dorongan untuk mendapatkan sesuatu 

seperti gaji, pangkat dan insentif-insentif lain yang datangna dari dunia eksternal dan bisa 

pula karena yang bersangkutan memang menyukai pekerjaan yang menjadi tugas 

kewajibannya karena sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki. Dapat pula 

justru karena kedua-duanya, yaitu individu termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan 

karena memang menyenangi pekerjaan tersebut sekaligus bertujuan untuk mendapatkan 

insentif eksternal dibalik pekerjaan yang dilakukan.    

 

c. Motivasi Kerja Guru 

 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen Bab I pasal 1 ayat 1 mengemukakan yang dimaksud dengan Guru adalah pendidik 

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

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

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Selanjutnya pada Bab III Pasal 7 ayat (1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan 

bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:  

a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;  

b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, 

dan akhlak mulia;  

c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang 

tugas;  

d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;  

e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;  

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;  

g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 

dengan belajar sepanjang hayat;  

h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; 

dan  

i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang 

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.  

Motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas guru yaitu suatu keadaan atau kondisi 

yang mendorong dan mengarahkan individu dalam melaksanakan tugasnya secara tekun 

dan kontinyu. Dalam penelitian ini akan mengungkap seberapa besarnya intensitas 

dorongan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa banyak mempertimbangkan 

berapa imbalan materi yang akan diperoleh atas kinerjanya. Jadi penekanan penelitian ini 

adalah pada motivasi intrinsik. Sebagaimana dikemukakan Sigit (1992), peranan motivasi 

intrinsik sangat penting dalam dunia pendidikan, mengingat proses pendidikan bukanlah 

proses transaksi pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses pendidikan merupakan 

proses moral yang idak dilanndasi oleh kepentingan untuk mendapatkan keuntungan materi 

atau profit margin semata, melainkan dilandasai oleh tujuan sosial.   
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Adapun tugas-tugas guru dalam penelitian ini dikaitakan dengan tugas mengajar 

guru, dalam hal ini sesuai dengan pendapat Usman (2000) mengemukakan kompetensi 

profesional (kemampuan profesional) guru ini meliputi : 

1. Menguasai landasan kependidikan 

a. Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

b. Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat 

c. Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses belajar mengajar 

 

2. Menguasai bahan pengajaran 

a. Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah 

b. Menguasai bahan pengayaan 

            3. Menyusun program pengajaran  

a. Menetapkan tujuan pembelajaran 

b. Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran 

c. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar 

d. Memilih dan mengembangkan media pengajaran 

e. Memilihi dan memanfaatkan sumber belajar 

 

4. Melaksanakan program pengajaran 

a. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat 

b. Mengatur ruangan belajar 

c. Mengelola interaksi belajar mengajar 

 

5. Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

a. Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran 

b. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

 

Motivasi intrinsik tenaga guru yang juga layak digunakan untuk tenaga guru bisa 

dilihat dari teori Winter (1973) dan Ames dan Ames (1984) sebagaimana dikutip oleh 

Djalali (2001). Menurut Winter motivasi seseorang dalam melakukan pekerjaan bisa 

dilihat dari respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas-tugasnya. 

Menurut Ames dan Ames. Indikator motivasi ada tiga macam. Pertama motivasi yang 

berhubungan  dengan evaluasi terhadap kemampuannya. Dalam hal ini berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan dirinya dan selalu berupaya untuk menampilkan perilaku yang 

mengekspresikan kemampuan yang tinggi dalam mengajar. Dalam rangka menampilkan 

perilaku yang dapat mengekspresikan kemampuan tinggi ini yang bersangkutan selalu 

berupaya untuk terus menerus meningktkan kemampuan akdemik dengan cara terus belajar 

dan kemampuan berkomuniksinya., Upaya tersebut menyangkut pemenuhan terhdap 

kebutuhan kompetensi dan berhubungan dengan minat keilmuan, minat persuasif dan bakat 

berkomunikasi. Kedua yaitu motivasi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas secara 

sempurna khususnya menyangkut anak didik. Dalam hal ini aktivitas dosen (guru) 

memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa (siswa). Ketiga ialah motivasi 

yang berhubungan dengan tanggungjawab moral, sehingga dengan demikian yang 

bersangkutan dalam melakukan aktivitas mengajaranya selalu didasari oleh kaidah-kaidah 

atau tuntutan moral. Atas dasar hal demikian guru akan merasa berdosa/bersalah jika tidak 

melakukan tugasnya. Oleh karena yang bersangkutan akan meningkatkan kemampuan 

secara optimal dengan persiapan peningkatan ilmu yang akan dikomunikasikan kepada 

siswanya 
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2.   Kepuasan Kerja 

a. Pengertian Kepuasan Kerja 

 Menurut Riggio dalam Hadjam & Nasiruddin (2003), kepuasan kerja banyak 

didefinisikan sebagai perasaan dan perilaku individu berkenaan dengan pekerjaannnya. 

Semua aspek dari pekerjaan yang baik maupun buruk, positif maupun negative akan 

berperan menciptkan perasaan kepuasan ini. Davis & Newstroom (2002) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau 

tidaknya pekerjaan mereka.  Hasibuan  (2001) mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja.   Ada perbedaan yang penting antara perasaan 

ini dengan unsur lainnya dari sikap pegawai. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau 

tidak senang yang relatif yang berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku. 

 Muhammad  (1996) menyebutkan ada dua hal yang mungkin menyebabkan orang 

tidak puas  dengan pekerjaannya. Hal pertama, apabila orang tersebut tidak mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjannya. Yang kedua, apabila hubungan 

sesama teman sekerja kurang baik. Atau dengan kata lain ketidakpuasan kerja ini 

berhubungan dengan dengan masalah komunikasi. Sedang Hasibuan  menyebutkan bahwa 

kepuasan kerja karyawan dipengaruhi faktor-faktor berikut :1). balas jasa yang adil dan 

layak; 2) penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian; 3) Berat-ringannya pekerjaan; 4) 

suasana dan lingkungan pekerjaan; 5) peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan; 6) 

sikap pimpinan dalam kepemimpinannya; 7) sifat pekerjaan monoton atau tidak. 

 Selanjutnya Hasibuan menjelaskan bahwa tolok ukur tingkat kepuasan yang mutlak 

tidak ada karena setiap individu karyawan berbeda standar kepuasannya. Indikator 

kepuasan kerja hanya diukur dengan kedisiplinan, moral kerja, dan turnover besar maka 

secara relatif kepuasan kerja karyawan baik. Sebaliknya jika kedisiplinan. Moral kerja, dan 

turnover kecil maka kepuasan kerja karyawan diperusahaan bertambah. 

 Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup. Sifat lingkungan seseorang  di 

luar pekerjaan mempengaruhi perasaan di dalam pekerjaan. Demikian juga halnya karena 

pekerjaan merupakan bagian penting kehidupan, kepuasan kerja mempengaruhi kepuasan 

hidup seseorang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja merupakan kunci 

pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi kerja guru dalam mendukung terwujudnya 

tujuan pendidikan. 

 Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja guru adalah 

perasaan guru tentang menyenangkan atau tidak  mengenai pekerjaan berdasarkan atas 

harapan guru dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah/organisasi”. 

 Wexley et all, (1996),  telah mengkategorikan teori-teori kepuasan kerja kepada 

tiga kumpulan utama, yaitu : Teori ketidaksesuaian (discrepancy), Teori keadilan (equity 

theory) ;  Teori Dua Faktor. 

a.1.  Teori Ketidaksesuaian.   

Menurut Locke kepuasan atau ketidak puasan dengan aspek pekerjaan tergantung 

pada selisih (discrepancy) antara apa yang dianggap telah didapatkan dengan apa yang 

diinginkan. Jumlah yang “diinginkan” dari karakteristik pekerjaan didefinisikan sebagai 

jumlah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan anda. Seseorang akan 

terpuaskan jika tidak ada selisih antara  kondisi-kondisi yang diinginkan dengan kondisi 

aktual. Semakin besar kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, 

semakin besar ketidak puasannya, Jika lebih banyak jumlah  faktor  pekerjaan yang 

diterima secara minimal dan kelebihannya menguntungkan (misalnya : upah ekstra, jam 

kerja yang lebih lama) orang yang bersangkutan akan sama puasnya bila terdapat selisih 

dari jumlah yang diinginkan. 

      Proter mendefiniskan kepuasan sebagai selisih dari banyaknya sesuatu yang 

“seharusnya ada” dengan banyaknya “apa yang ada”. Konsepsi ini pada dasarnya sama 

dengan model Locke, tetapi “apa yang seharusnya ada”   menurut Locke berarti penekanan  
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yang lebih banyak pada pertimbangan-pertimbangan yang adil dan kekurangan atas 

kebutuhan-kebutuhan karena determinan dari banyaknya faktor pekerjaan yang lebih 

disukai.  Studi Wanous dan Laler menemukan   bahwa para pekerja memberikan 

tanggapan yang berbeda-beda menurut bagaimana kekurangan/selisih itu didefinisikan. 

Keduanya menyimpuljkan bahwa orang memiliki lebih dari satu jenis perasaan terhadap 

pekerjaannya, dan  tidak ada “cara yang terbaik” yang tersedia untuk mengukur kepuasan 

kerja.  

   Kesimpulannya teori ketidaksesuaian  menekankan  selisih antara kondisi yang 

diinginkan dengan kondisi aktual (kenyataan), jika ada selisih jauh antara keinginan dan 

kekurangan yang ingin dipenuhi dengan kenyataan maka orang menjadi tidak puas. Tetapi 

jika kondisi yang diinginkan  dan kekurangan yang ingin dipenuhi ternyata sesuai dengan 

kenyataan yang didapat maka ia akan puas. 

a.2. Teori Keadilan (Equity Theory).  

       Teori keadilan memerinci kondisi-kondisi yang mendasari seorang bekerja akan 

menganggap fair dan  masuk akal insentif dan keuntungan dalam pekerjannya. Teori ini 

telah dikembangkan oleh Adam dan teori ini merupakan variasi dari teori proses 

perbandingan sosial. Komponen utama dari teori ini adalah “input”, „hasil”, „orang 

bandingan”  dan „keadilan dan ketidak adilan‟. Input adalah sesuatu yang bernilai bagi 

seseorang yang dianggap mendukung pekerjaannya, seperti : pendidikan, pengalaman, 

kecakapan, banyaknya usaha yang dicurahkan, jumlah jam kerja, dan peralatan atau 

perlengkapan pribadi yang dipergunakan untuk pekerjaannya. Hasil adalah sesuatu yang 

dianggap bernilai oleh seorang pekerja yang diperoleh dari pekerjaanya, seperti : upah/gaji, 

keuntungan sampingan, simbul status, penghargaan, serta kesempatan untuk berhasil atau 

ekspresi diri. 

    Menurut teori ini, seorang menilai fair hasilnya dengan membandingkan hasilnya 

: rasio inputnya dengan hasil : rasio input seseorang/sejumlah orang bandingan. Orang 

bandingan mungkin saja dari orang-orang dalam organisasi maupun organisasi lain dan 

bahkan dengan dirinya sendiri dengan pekerjaan-pekerjaan pendahulunya. Teori ini tidak 

memerinci bagaimana seorang memilih orang bandingan atau berapa banyak orang 

bandingan yang akan digunakan. Jika rasio hasil : input seorang pekerja adalah sama atau 

sebanding dengan rasio orang bandingannya, maka suatu keadaan adil dianggap ada oleh 

para pekerja. Jika para pekerja menganggap perbandingan tersebut tidak adil, maka 

keadaan ketidakadilan dianggap adil. 

 Ketidak adilan merupakan sumber ketidak puasan kerja dan ketidak adilan 

menyertai keadaan tidak berimbang yag menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk 

mengakkan keadilan. Tabel berikut ini merinci kondisi-kondisi dimana ketidak adilan 

karena kompensasi lebih, dan ketidak adilan karena kompensasi  kurang, menganggap 

bahwa input total dan hasil total dikotomi pada skala nilai sebagai „tinggi” atau „rendah”. 

Tingkat ketidakadilan akan ditentukan atas dasar besarnya perbedaan antar rasio hasil : 

input seseorang pekerja dengan rasio hasil : input orang bandingan, dianggap semakin 

besar ketidakadilan.  

 Teori keadilan memiliki implikasi terhadap pelaksanaan kerja para pekerja 

disamping terhadap kepuasan kerja. Teori ini meramalkan bahwa seorang pekerja akan 

mengubah input usahanya bila tindakan ini lebih layak daripada reaksi lainnya terhadap 

ketidakadilan. Seorang pekerja yang mendapat kompensasi kurang dan dibayar penggajian 

berdasarkan jam kerja akan mengakibatkan keadilan dengan menurunkan input usahanya, 

dengan demikian mengurangi kualitas atau kuantitas dari pelaksanaan kerjanya, Jika 

seorang pekerja mendapatkan kompensasi kurang dari porsi substansinya gaji atau 

upahnya terkait pada kualitas pelaksanaan kerja (misalnya , upah perpotong) ia akan 

meningkatkan pendapatan insentifnya tanpa meningkatkan usahanya. Jika pengendalian 

kualitas tidak ketat, pekerja biasanya dapat meningkatkan kuantitas outputnya tanpa usaha 

ekstra dengan mengurangi kualitasnya. 
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 Kesimpulannya  teori keadilan ini memandang kepuasan  adalah seseorang 

terhadap keadilan atau kewajaran imbalan yang diterima.  Keadilan diartikan sebagai   

rasio antara input (misalnya, pendidikan guru, pengalaman mengajar, jumlah jam 

mengajar, banyaknya  usaha yang dicurahkan pada sekolah) dengan output (misalnya, 

upah/gaji, penghargaan, promosi (kenaikan pangkat) )  dibandingkan dengan  guru lain 

disekolah yang sama atau di sekolah lain pada input dan output yang sama.  

a.3. Teori Dua Faktor.  

Teori ini diperkenalkan oleh Herzberg dalam tahun 1959, berdasarkan atas 

penelitian yang dilakukan terhadap 250 responden pada sembilan buah perusahaan di 

Pittsburg. Dalam penelitian tersebut Herzberg ingin menguji hubungan kepuasan dengan 

produktivitas.  

 Menurut Herzberg dalam Sedarmayanti (2001) mengembangkan teori hierarki 

kebutuhan Maslow menjadi teori dua faltor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan 

faktor pemuas (motivation factor) yang disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation 

dan faktor pemelihara (maintenance factor) yang disebut dengan disatisfier atau extrinsic 

motivation. Faktor pemuas yang disebut juga motivator yang merupakan fakor pendorong 

seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut (kondisi 

intrinsik) antara lain:1). Prestasi yang diraih (achievement), 2)  Pengakuan orang lain 

(recognition), 3)  Tanggungjawab (responsibility), 4) Peluang untuk maju (advancement), 

5) Kepuasan kerja itu sendiri (the work it self), 6) Kemungkinan pengembangan karir (the 

possibility of growth).  

Sedangkan faktor pemelihara (maintenance factor) disebut juga hygiene factor 

merupakan faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara 

keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan. Faktor 

ini juga disebut dissatisfier (sumber ketidakpuasan) yang merupakan tempat pemenuhan 

kebutuhan tingkat rendah yang dikualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik, meliputi: 1)  

Kompensasi, 2).  Keamanan dan keselamatan kerja, 3) Kondisi kerja, 4)  Status, 5)  

Prosedur perusahaan, 6) Mutu dari supevisi teknis dari hubungan interpersonal di antara 

teman, sejawat, dengan atasan, dan dengan bawahan. 

 Kesimpulannya dalam teori dua faktor bahwa terdapat faktor pendorong yang 

berkaitan dengan perasaan positif terhadap pekerjaan sehingga membawa kepuasan kerja, 

dan yang kedua faktor yang dapat mengakibatkan ketidak  puasan kerja. Kepuasan kerja 

adalah motivator primer yang berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, sebaliknya 

ketidakpuasan pada dasarnya berkaitan dengan memuaskan anggota organisasi dan 

menjaga mereka tetap dalam organisasi dan itu berkaitan dengan lingkungan.  

 Guru yang  merasa puas dengan pekerjaanya akan memiliki sikap yang positif 

dengan pekerjaan sehingga akan memacu untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-

baiknya, sebaliknya adanya kemangkiran, hasil kerja yang buruk, mengajar kurang 

bergairah, pencurian, prestasi yang rendah, perpindahan/pergantian guru   merupakan 

akibat dari ketidak puasan guru atas perlakuan organisasi terhadap dirinya.  

 Guru akan merasa puas bekerja jika memiliki persepsi selisih antara kondisi yang 

diinginkan dan kekurangan dapat dipenuhi  sesuai  kondisi aktual (kenyataan), guru akan 

puas jika  imbalan yang diterima seimbang dengan tenaga dan ongkos individu yang telah 

dikeluarkan, dan guru akan puas jika terdapat faktor yang pencetus kepuasan kerja 

(satisfier) lebih dominan daripada faktor pencetus ketidak puasan kerja (disatisfier). 

 

b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi  Kepuasan Kerja   

Davis dan Newstroom (2002) merinci faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

kerja seseorang, yaitu : 

a. Usia. Ketika para karyawan makin bertambah lanjut usianya. Mereka cenderung 

sedikit lebih puas dengan pekerjaannya. Karyawan yang lebih muda cenderung 
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kurang puas karena berpengharapan tinggi, kurang penyesuaian dan berbagai 

sebab lain. 

b. Tingkat pekerjaan. Orang-orang dengan pekerjaan pada tingkat lebih tinggi 

cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka.. Mereka biasanya 

memperoleh gaji dan kondisi kerja lebih baik, dan pekerjaan yang dilakukan 

memberi peluang untuk merasa lebih puas. 

c. Ukuran organisasi. Pada saat organisasi semakin besar, ada beberapa bukti yang 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja cenderung agak menurun apabila tidak 

diambil tindakan perbaikan untuk mengimbangi kencenderungan itu. 

Sementara itu Ghiselli & Borown dalam As‟ad (2000) merinci faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan, yaitu: 

a. Kedudukan (posisi). Seseorang yang bekerja pada pekerjaan yang lebih tinggi akan 

merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada pekerjaan 

yang lebih rendah. 

b. Pangkat (golongan). Pekerjaan  yang mendasarkan  pada     perbedaan pangkat atau 

golongan, sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan tertentu pada 

orang yang melakukannya. Jika ada kenaikan upah maka sedikit atau banyaknya 

upah yang dianggap sebagai kenaikan pangkat dan kebanggaan terhadp 

kedudukan yang baru akan berubah perilaku dan perasaan. 

c.  Umur. Umur memilki hubungan dengan kepuasan kerja karyawan. Umur diantara 

25 tahun sampi 34 tahun dan umur 45 sampai 45 tahun adalah merupakan umur-

umur yang bisa menimbulkan perasaan puas terhadap pekerjaan. 

d. Jaminan Finansial dan Jaminan Sosial. Masalah finansial dan jaminan sosial 

kebanyakan berpengarih terhadap kepuasan kerja. Seorang karyawan yang 

mendapatkan gaji atau mendapatkan tnjangan tinggi maka akan memeperoleh 

kepuasan. 

e. Mutu pengawasan. Kepuasan karyawan ditentukan oleh perhatian dan hubungan 

yang baik dari pimpinan kepda bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa 

dirinya merupakan bagain yang penting dari organisasi kerja. 

 

c. Kepuasan Kerja Guru 

Ada dua pendekatan pokok dalam mengukur kepuasan kerja yaitu pendekatan 

global dan pendekatan segi. Pendekatan segi banyak digunakan untuk meninjau masalah 

kepuasan kerja, Smith dkk, Argyle (2001) dalam Hadjam & Nasiruddin (2003). Disebutkan 

bahwa kepuasan kerja disusun oleh aspek-aspek kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, 

seperti gaji/imbalan yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, 

kualitas supervisor dan hubungan dengan rekan kerja.  

Hal ini sejalan dengan Gibson et all (2000), mengemukakan lima hal yang terutama 

mempunyai karakteristik penting berkaitan dengan pengukuran kepuasan kerja yaitu :  1) 

Pembayaran : suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari pembayaran; 2) 

Pekerjaan : sampai sejauh mana  tugas kerja dianggap menarik dan memberikan 

kesempatan untuk belajar dan untuk menerima tanggung  jawab; 3) Kesempatan Promosi : 

adanya kesempatan untuk maju; 4) Penyelia : kemampuan  penyelia untuk memperlihatkan 

ketertarikan dan perhatian kepada pekerja.; 5) Rekan sekerja : sampai sejauh mana rekan 

sekerja bersahabat, kompeten dan mendukung  

           Dimensi tersebut juga telah dikembangkan oleh para peneliti dari Cornel University 

dalam Job Descriptive Index (JDI) untuk menilai kepuasan kerja seseorang dengan 

dimensi kerja berikut: pekerjaan, upah, promosi, rekan sekerja dan pengawasan 

(Kreitner2003). 

 Kepuasan kerja guru ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja/mengajar. Jika guru 

puas akan keadaan yang mempengaruhi dia maka dia akan bekerja dengan baik/mengajar 

dengan baik. Tetapi jika guru kurang puas maka dia akan mengajar sesuai kehendaknya. 
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Misalnya seorang kepala sekolah mungkin menyimpulkan bahwa “Pak Daliansyah 

tampaknya sangat senang dengan promosinya sebagai wakil kepala sekolah yang 

sekarang”. Pak Daliansyah kelihatan  puas dengan keadaan yang mempengaruhi dia maka 

dia mengajar dengan baik dan bersemangat. 

 Konsep kepuasan kerja guru dalam hubungannya dalam penelitian ini adalah 

pendekatan segi banyak digunakan untuk meninjau masalah kepuasan kerja, Smith dkk, 

Argyle (2001) dalam Hadjam & Nasiruddin (2003), jadi kepuasan kerja adalah sikap dan 

perasaan puas atau tidak puas seorang guru terhadap pekerjaan yang merupakan hasil 

penilaian yang bersifat subyektif terhadap aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, gaji yang 

diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas kepala sekolah 

sebagai supervisor, dan hubungan dengan rekan sekerja. 

 

3. Persepsi Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Pengertian Persepsi 

 Setiap guru akan mempunyai tanggapan/respon masing-masing terhadap kegiatan 

kepemimpinan Kepala Sekolah. Tanggapan/respon tersebut bisa positif bisa negatif 

tergantung seberapa jauh persepsi guru menanggapi tingkah laku kepemimpinan Kepala 

Sekolah. 

 Kata persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990) berarti : 1) tanggapan 

(penerimaan) langsung dari suatu serapan, 2) proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca indera. Sedang Slameto (1991) mengemukakan persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi kedalam otak manusia. Melalui persepsi 

manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini 

dilakukan lewat indera penglihatan, pendengar, perasa dan pencium. 

Dari kategori di atas dapat diketahui bahwa tanggapan terhadap pesan-pesan 

yang masuk ke otak manusia yang diolah sesuai dengan kemampuan penglihatan, 

pendengaran, peraba, perasa dan penciuman manusia itu disebut dengan persepsi. Setiap 

individu punya kelebihan dan kekurangan yang berbada satu sama lain, tergantung 

kemampuan proses mengetahui hal itu melalui panca inderanya. Namun dengan adanya 

persepsi itu individu dapat mengamati sesuatu obyek sehingga dapat memutuskan hasilnya 

setelah melalui pengamatan. Sebagaimana dijelaskan menurut Hasami dan Noor (1978) 

“Persepsi adalah obyek-obyek disekitar kita yang kita tangkap melalui alat indera dan 

diproyeksikan pada bagian tertentu dalam otak, sehingga kita dapat mengamati obyek 

tersebut”.   

Bimo Walgito (1972) menyatakan, dengan demikian tarif terakhir dari proses 

psikologi Ia adalah dimana individu menyadari tentang apa yang diterima melalui alat 

inderanya atau dengan kata lain individu itu mengalami suatu persepsi, yaitu suatu proses 

atau keadaan dimana individu itu mengetahui obyek didasarkan stimulus yang mengenai 

alat inderanya. Proses ini adalah merupakan pengamatan yang sebenarnya.” 

Kesimpulannya bahwa persepsi adalah proses seseorang mengorganisasikan dan 

menafsirkan stimulus (rangsangan) terhadap sesuatu obyek melalui panca-inderanya 

(penglihatan, pendengaran, peraba, dan pencium 

Proses terbentuknya persepsi dalam diri seseorang selain melalui pengamatan 

indera, juga dipengaruhi oleh pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, 

hal ini sesuai pendapat Mar‟at (1981), “Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang 

yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, 

proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan mereka. 

Dari pendapat diatas dapat diketahui komponen kognutif (pengetahuan) 

merupakan penyumbang awal dalam proses pengamatan suatu obyek kemudian dilengkapi 

dengan pengalaman, proses belajar dan cakrawala pandangannya. Mar‟at (1981) 

memberikan gambaran terbentuknya persepsi sebagai berikut: 
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Sumber: Mar‟at 1981 

 

Gambar 1. Terbentuknya Persepsi 

 

Dari gambar di atas dapat penulis jelaskan terjadinya persepsi guru  terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah  diproses dari empat faktor yaitu: 

1. Pengalaman. Guru dapat pengalaman dari pergaulan dengan sesame guru maupun 

dengan pimpianannya 

2. Proses belajar/Sosialisasi. Melalui kegiatan proses belajar  mengajar.sosialisasi di 

sekolah guru mendapatkan infomasi-informasi mengenai Kepemimpinan Kepala 

Sekolah. 

3. Cakrawala. Melalui hasil pemikiran guru sendiri, guru dapat menjangkau pandangan 

secara luas mengenai dirinya berkaitan dengan kepemimpinan Kepala Sekolah. 

4. Pengetahuan. Melalui informasi-informasi  yang digali oleh guru sendiri mengenai 

teori-teori kepemimpinan pendidikan  

 

b. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris biasa disebut leadership. Beberapa definisi 

tentang kepemimpinan dikemukakan oleh  Terry (1972): “Leadership is the relationship in 

which one person, or the leader, influences others to work togethet 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 lain untuk 

bekerjasama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai yang diiginkan 

pemimpin). Menurut Gibson (1988), kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis 

pengaruh bukan paksaan (concoersive) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan 

tertentu. Dalam buku Handbook of Leadership oleh ass (1990) sebagaimana dikutip 

Gibson et all, memberikan definisi kepemimpinan  sebagai “suatu interaksi antara anggota 

suatu kelompok. Pemimpin merupakan agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih 

mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain kelompok mengubah motivasi atau 

kompetensi anggota lainnya di dalam kelompok.
 

Davis (1985) mendefinisikan 

kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan 

antusias mencapai  tujuan. 
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Dari berbagai macam definisi yang telah dikemukan di atas dapat dikemukakan 

ciri-ciri kepemimpinan : 

a. Kegiatan mempengaruhi 

b. Hubungan yang ada dalam diri  orang seorang atau pemimpin atau interaksi antara 

anggota suatu kelompok.  

c. Proses mendorong dan membantu orang lain 

d. Upaya penggunaan jenis pengaruh 

e. Kegiatan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi 

 Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud dengan kepemimpinan Kepala Sekolah 

adalah cara atau usaha Kepala Sekolah dalam mempengaruhi, mendorong, membimbing, 

mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, serta pihak lain yang 

terkait untuk bekerja, berperan serta guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

 

c. Syarat-Syarat Pemimpin  

 Syarat untuk menjadi pemimpin diuraikan mengenai kemampuan dasar yang 

dikemukakan oleh Tracey (1984):  

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.  

        Kualifikasi pribadi yaitu serangkaian sifat atau watak yang harus dimiliki oleh setiap 

pemimpin termasuk kepala sekolah. Dengan kata lain seorang pemimpin yang diharapkan 

berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan harus didukung oleh mental, 

fisik, emosi, watak sosial, sikap, etika, dan kepribadian yang baik.  

  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   dimana  organisasi 

atau  sekolah  tersebut  berada,   (2) seorang   pemimpin     atau   kepala  sekolah   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 

 

d. Gaya Kepemimpinan 

 Wahjosumidjo (1990) mengemukakan empat pola perilaku kepemimpinan yang 

lazim disebut gaya kepemimpinan yaitu perilaku instruktif, konsultatif, partisipatif, dan 

delegatif. Menurut Wahjosumidjo, perilaku kepemimpinan tersebut masing-masing 

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

membatasi peranan bawahan, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan menjadi 

tanggung jawab pemimpin, pelaksanaan pekerjaan diawasi dengan ketat, (2) perilaku 

konsultatif; pemimpin masih memberikan instruksi yang cukup besar serta menentukan 

keputusan, telah diharapkan komunikasi dua arah dan memberikan supportif terhadap 

bawahan, pemimpin mau mendengar keluhan dan perasaan bawahan tentang pengambilan 

keputusan, bantuan terhadap bawahan ditingkatkan tetapi pelaksanaan keputusan tetap 

pada pemimpin, (3) perilaku partisipatif; kontrol atas pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan antara pimpinan dan bawahan seimbang, pemimpin dan bawahan sama-sama 

terlibat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi dua arah 
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makin meningkat, pemimpin makin mendengarkan secara intensif terhadap bawahannya, 

keikutsertaan bawahan dalam pemecahan dan pengambilan keputusan makin bertambah, 

(4) perilaku delegatif; pemimpin mendiskusikan masalah yang dihadapi dengan bawahan 

dan selanjutnya mendelegasikan pengambilan keputusan seluruhnya kepada bawahan, 

bawahan diberi hak untuk menentukan langkah-langkah bagaimana keputusan 

dilaksanakan, dan bawahan diberi wewenang untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai 

dengan keputusan sendiri. Dari keempat model tersebut yang penting untuk dikembangkan 

adalah model kepemimpinan situasi. 

 Menurut teori kontingensi dari Fiedler dalam Abi Sujak (1990:17), kepemimpinan 

yang berhasil bergantung pada penerapan gaya seorang pemimpin terhadap tuntutan 

situasi. Aplikasi gaya kepemimpinan, dalam proses adaptasi terhadap situasi dapat 

menempuh suatu proses : 1) memahami gaya kepemimpinannya, 2) mendiagnose suatu 

situasi, dan 3)menerapkan gaya kepemimpinan yang relevan dengan tuntutan situasi. 

 Selanjutnya dalam Abi Sujak (1990:57) menjelaskan teori kepemimpinan 

situasional yang dikembangkan oleh Robert House yang disebut The Path goal theory 

dalam kutipan Abi Sujak 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 rumit. 

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. 

 

e. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Salah satu kunci yang sangat menentukan keberhasilan sekolah dalam mencapai 

tujuannya secara dominan ditentukan oleh keandalan manajemen sekolah sangat 

dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolahnya. Hal ini tidak berarti peranan 

kepala sekolah hanya sekedar sebagai pemimpin karena masih banyak peranan yang 

lainnya. Menurut Depdiknas (2000) untuk lingkungan pendidikan dasar menengah, 
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peranan kepala sekolah secara umum meliputi : Educator, Manajer, Administrator, 

Supervisor, Leader, Inovator, dan Motivator yang disingkat EMASLIM  

Sesuai keputusan Menteri Pendndikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Pasal 9 ayat (2), 

dijelaskan bahwa aspek penilaian Kepala Sekolah atas dasar tugas dan tanggungjawab 

Kepala Sekolah sebagai : 

b. Pemimpin 

c. Manajer 

d. Pendidik 

e. Administrator 

f. Wirausahawan 

g. Pencipta Iklim Kerja 

h. Penyelia 

  Berdasarkan uraian di atas, maka Kepala Sekolah yang kompeten secara umum 

harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, performance dan etika kerja sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kepala Sekolah. Secara rinci komponen 

kompetensi profesional Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1 

 

Kompetensi Profesional Kepala SMK 

No. Peran Unit Kompetensi 

1 Kepala sekolah sebagai 

Pemimpin 

1.  Menyusun perencanaan  sekolah 

2.  Mengelola kelembangaan sekolah 

3.  Menerapkan kepemimpinan dalam 

2 Kepala sekolah sebagai 

Manajer 

4.  Mengelola tenaga kependidikan 

5.  Mengelola kesiswaan 

 6.  Mengelola sarana dan prasarana 

 7.  Mengelola hubungan sekolah dengan  

     masyarakat 

8. Mengelola sistem informasi sekolah 

9. Mengelola kegiatan produksi/jasa     

 

3 Kepala sekolah sebagai 

Pendidik 

10.  Mengelola pengembangan kurikulum dan 

      kegiatan belajar mengajar 

4 Kepala sekolah sebagai 

Administrator 

11. Mengelola ketatausahaan dan   keuangam 

       Sekolah 

5 Kepala sekolah sebagai 

Wirausahawan 

12. Menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan 

13. Menerapkan pmenfaatn kemajuan IPTEK 

       dalam pendidikan 

6 Kepala sekolah sebagai 

Pencipta iklim kerja 

14.  Menciptakan budaya dan iklim kerja yang   

        Kondusif 

7 Kepala sekolah sebagai 

Penyelia 

15. Melakukan supervisi 

16. Melakukan evaluasi 

Sumber : Depdiknas : 2000 

 

 

B. Dasar Teori 

 Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang dalam menggerakkan bawahan agar 

mereka mau bekerja secara sukarela untuk mencapai tujuan. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin formal dalam lingkungan pendidikan di sekolah hendaknya punya pandangan 

luas dan wawasan ke depan untuk mengemban visi dan misi sekolah.  
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 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 memenuhi 

dan memuaskan keinginannya.   

Dengan tingkat penghargaan yang diberikan oleh Sekolah Kepada guru-guru dalam 

menjalankan tugasnya secara memadai sesuai tingkat profesionalisme yang dimiliki akan 

menjamin ketenangan guru sebagai pendidik dan pengajar. Imbalan yang diterima guru 

tidak harus bersifat ekonomois belaka, tetapi juga dalam bentuk lain misalnya ucapan, 

piagam atau yang lainnya. Dengan adanya penghargaan baik dalam bentuk prestasi, 

terutama dalam menjalankan tugasnya akan dapat meningkatkan motivasi kerja. Motivasi 

kerja guru adalah motivasi yang menyebabkan seorang guru bersemangat dalam mengajar 

karena telah terpenuhi kebutuhanannya. Guru bekerja karena adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi seperti untuk memperoleh pendapatan, keamanan, kesejahteraan, penghargaan, 

pengakuan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Jika kebutuhan tersebut telah terpenuhi 

maka guru akan terdorong untuk bekerja. 

Jika guru memiliki persepsi yang positif pada kepemimpinan Kepala Sekolah 

karena Kepala Sekolah telah mampu memberikan motivasi kepada guru dengan baik dan 

benar melalui pemenuhan kebutuhan guru maka guru dapat termotivasi untuk bekerja.  

 Kepala sekolah yang mau memperhatikan dan membantu guru dalam  memecahkan 

masalah-masalah pengajaran, masalah pribadi dan masalah profesi akan dapat memberi 

kepuasan guru dalam bekerja. Guru akan merasa dihargai dan diperhatikan sehingga guru 

akan bersikap baik terhadap organisasi  dan kepala sekolah.  

Dalam dunia pendidikan  guru-guru merupakan figur yang ditaati oleh seluruh 

peserta didik, yang menjadi siswa di sekolah bersangkutan. Guru dalam menjalankan 

tugasnya memiliki keaneka ragaman latar belakang pendidikan, kemampuan, insiatif dan 

motivasi mengajar di sekolah. Dengan keanekaragaman tersebut masing-masing guru 

memiliki tujuan dan peran serta yang berbeda di dalam menjalankan tugasnya. Dengan 

kemampuan tingkat profesionalisme yang dimiliki guru akan menuntut imbalan kerja 

secara ekonomis yang berbeda pula.  

 Jika guru punya persepsi yang positif terhadap kepemimpinan kepala sekolahnya 

maka bisa menimbulkan kepuasan kerjanya karena  Kepala Sekolah dapat menerapkan 

gaya kepemimpinan yang sesuai dengan selera dan keinginan guru. Dalam hal ini 

sebenarnya Kepala Sekolah telah memberi pelayanan kepada guru dengan baik sehingga 

guru merasa puas. 

 Semua guru yang memiliki motivasi dalam mendidik, namun kadarnay tidak sama 

antar guru satau dengan guru lainnya. Guru mengajar karena ada sesutu yang memotivasi 

dirinya untuk bekerja. Menurut Woodworth dalam Petri (1996) menyatakan bahwa 

motivasi merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya kebutuhan (need) pada 

individu, kemudian timbul dorongan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, 

memberi arah dan membuat persisten suatu perilaku, untuk mengatasi kebutuhan yang 

menjadi penyebab timbulnya dorongan itu. 

 Motivasi kerja ini  yang menyebabkan seorang guru untuk bersemangat dalam 

menjalankan tugas sebagai pendidik terutama sebagai pengajar karena telah terpenuhi 

kebutuhanannya. Guru yang bermotivasi akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi 

untuk bekerja dengan antusias dan sebaik mungkin mengerahkan segenap kemampuan dan 

keterampilan guna untuk mencapai prestasi yang optimal. Jika kebutuhan tersebut telah 

terpenuhi maka guru akan terdorong untuk bekerja. Pemenuhan kebutuhan tersebut 

berkaitan dengan kepuasan kerja, dimana antara harapan guru terpenuhi oleh kenyataan 

yang diberikan organisasi. Disinilah pentingnya kepala sekolah selaku manajer untuk dapat 

menganalisa dalam memenuhi kepuasan guru, sebab kepuasan guru berkaitan dengan 

produktivitas kerja guru. 
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C. Hipotesis 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teoretis maka dalam penelitian ini 

hipotesis yang diajukan adalah: 

1. Persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  secara positif berhubungan 

dengan motivasi kerja guru. 

2. Persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah secara positif berhubungan 

dengan kepuasan kerja guru. 
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BAB III  

 

 CARA PENELITIAN  

 

 

A. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian  

Yang dimaksud dengan populasi adalah semua subyek yang diteliti. Sebagai 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se kota Samarinda berstatus 

PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 346 guru dari sekolah SMK Negeri 1 Samarinda 

yang beralamat di Jalan Pahlawan No.4 Samarinda,  SMK Negeri 2 Samarinda yang 

beralamat di Jalan A. Wahab Syahranie No.2  Samarinda, SMK Negeri 3 Samarinda yang 

beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.4 Samarinda, SMK Negeri 4 Samarinda yang 

beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No.7  Samarinda, SMK Negeri 5 Samarinda yang 

beralamat di Jalan K.H Wahid Hasyim No.5  Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Solong Durian Sempaja  No.27 Samarinda, SMK Negeri 7 Samarinda 

yang beralamat di Jalan Aminah Syukur No.14 Samarinda, SMK Negeri 8 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Soekarno – Hatta  No.25 Samarinda, SMK Negeri 9 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Biola  No.17 Samarinda, SMK Negeri 10 Samarinda yang beralamat di 

Jalan Raya Samarinda - Bontang  No. 42  Samarinda. 

Adapun jumlah keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah sebagaimana 

tercantum dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 2 

Keadaan Populasi Guru SMK Negeri se Kota Samarinda    

Tahun 2016   

 

No Nama Sekolah 
Jenis Kelamin  

Jumlah L P 

1 SMK Negeri 1 Samarinda 37 26 63 

2 SMK Negeri 2 Samarinda 45 30 75 

3 SMK Negeri 3 Samarinda 12 37 49 

4 SMK Negeri 4 Samarinda 25 23 48 

5 SMK Negeri 5 Samarinda 17 6 23 

6 SMK Negeri 6 Samarinda 42 14 56 

7 SMK Negeri 7 Samarinda 6 2 8 

8 SMK Negeri 8 Samarinda 7 - 7 

9 SMK Negeri 9 Samarinda 6 2 8 

10 SMK Negeri 10 Samarinda 9 - 9 

                           JUMLAH 196 150 346 

       

 Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah populasi sebanyak 346 guru yang terdiri 

196 guru laki-laki dan 150 guru perempuan. 
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Tabel 3 

Keadaan Populasi Guru SMK Negeri se Kota Samarinda 

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang     

Tahun 2016   

 

No Pangkat / Golongan  

 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 Penata Muda , III / a  10 4 14 

2 Penata Muda Tk.1, III / b  17 7 24 

3 Penata, III / c  25 19 44 

4 Penata Tk. 1, III / d  39 25 64 

5 Pembina, IV / a  105 95 200 

                           Jumlah 196 150 346 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah populasi berdasarkan pangkat dan 

golongan sebanyak 346 guru yang terdiri gologan Pembina, IV/a sebanyak 200 guru, 

Penata Tk I, III/d sebanyak 64 guru, Penata, III/c sebanyak 44, Penata Muda Tk. I, III/b 

sebanyak 24 guru, dan Penata Muda, III/c sebanyak 14 guru. 

2. Sampel Penelitian 

          Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi (explanation 

research), yaitu mencari penjelasan atau menguji hubungan antar variabel yang terumus 

pada hipotesis penelitian.  

          Sedang cara pengambilkan sampel penelitian menurut Arikunto (1983) menyatakan: 

“Apabila subyeknya kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya 

penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau  20-25% atau 

lebih”. Dengan jumlah populasi guru SMK Negeri  se kota Samarinda sebesar N=346, 

berdasarkan  teknik proportionate random sampling. Dalam penelitian ini penulis 

mengambil 24% dari 346 jumlah populasi, yaitu 84 orang.  

Penulis mengambil sampel 84 orang dengan teknik pengambilan sampel 

proportional random sampling atau acak, yaitu teknik pengambilannya tidak sistematis, 

namun secara acak (seenaknya/semaunya) dengan memperhatikan proporsi jumlah 

populasi pada masing-masing sekolah. Tujuan utamanya adalah agar semua populasi 

terwakili. Jika pengambilan contoh tidak secara acak, maka tidak dapat dijamin bahwa 

keseluruhan populasi dapat terwakili. Adapun cara mengambil sampel adalah sebagai 

berikut : a) menetapkan populasi yaitu seluruh guru pada 10 SMK Negeri, b)  membuat 

nomor dan jumlah kerangka sampling 84 orang, yaitu dengan cara menulis nomor urut 1 

sampai 84, 3) memilih 84 orang sampel penelitian yang ditetapkan secara acak sederhana 

dari 346 orang yang ada. 

Dari jumlah sampel tersebut kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel 

menurut proporsi jumlah guru per sekolah dengan rumus : 

ni = Ni/N.n 

Dimana : 

ni = jumlah sampel menurut stratum 

n  = jumlah sampel seluruhnya 

Ni = jumlah populasi menurut stratum 

N  = jumlah populasi seluruhnya 

Jadi cara menentukan Jumlah penentuan sampel guru untuk  : 

a. SMK Negeri   1  Samarinda = 63/346x84 = 15 orang 

b. SMK Negeri   2  Samarinda = 75/346x84 = 18 orang 

c. SMK Negeri   3  Samarinda = 49/346x84 = 12 orang 

d. SMK Negeri   4  Samarinda = 48/346x84 = 11 orang 

e. SMK Negeri   5 Samarinda  = 23/346x84 =   6  orang 

f. SMK Negeri    6 Samarinda  = 56/346x84 =  14 orang 
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g. SMK Negeri   7 Samarinda  = 8/346x84   =    2 orang 

h. SMK Negeri   8 Samarinda  =  7/346x84  =    2 orang 

i. SMK Negeri   9 Samarinda   =  8/346x84  =     2 orang 

j. SMK Negeri  10 Samarinda  =   9/346x84 =     2 orang 
                                                               

Jumlah                  = 84 orang 

 Jadi mengenai jumlah sampel pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini : 

 

Tabel 4 

Keadaan Sampel Guru SMK Negeri se Kota Samarinda    

Tahun 2016   

 

No Nama Sekolah 
Jenis Kelamin  

Jumlah L P 

1 SMK Negeri 1 Samarinda 9 8 15 

2 SMK Negeri 2 Samarinda 10 8 18 

3 SMK Negeri 3 Samarinda 4 8 12 

4 SMK Negeri 4 Samarinda 7 4 11 

5 SMK Negeri 5 Samarinda 4 2 6 

6 SMK Negeri 6 Samarinda 7 7 14 

7 SMK Negeri 7 Samarinda 1 1 2 

8 SMK Negeri 8 Samarinda 2 - 2 

9 SMK Negeri 9 Samarinda 1 1 2 

10 SMK Negeri 10 Samarinda 2 - 2 

                           JUMLAH 47 39 84 

 

 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui jumlah sampel terdiri dari 84 guru yang 

terdiri atas 47 guru laki-laki dan 39 guru perempuan. 

 

Tabel 5 

Keadaan Sampel Guru SMK Negeri se Kota Samarinda 

Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang     

Tahun 2016   

 

No Pangkat / Golongan  

 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 Penata Muda , III / a  2 1 3 

2 Penata Muda Tk.1, III / b  4 2 6 

3 Penata, III / c  6 5 11 

4 Penata Tk. 1, III / d  9 6 15 

5 Pembina, IV / a  26 23 49 

                           Jumlah 47 39 84 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui jumlah populasi berdasarkan pangkat dan 

golongan sebanyak 84 guru yang terdiri gologan Pembina, IV/a sebanyak 49 guru, Penata 

Tk I, III/d sebanyak 15 guru, Penata, III/c sebanyak 11, Penata Muda Tk. I, III/b sebanyak 

6 guru, dan Penata Muda, III/c sebanyak 3 guru. 

B.  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian  berupa variabel bebas yaitu  (X) persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah, dan dua variabel tergantung yaitu variabel tergantung 

ke`satu (Y1) adalah motivasi kerja guru dan variabel tergantung ke dua (Y2) adalah 
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kepuasan kerja guru.  Variabel bebas dihubungkan dengan kedua variabel tergantung (Y1 

dan Y2)  dengan pola hubungan : (1) hubungan antara variabel X terhadap variabel Y1, (2) 

hubungan antara variabel X terhadap variabel Y2 

 

 Tipe hubungan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

X =  Kepemimpinan Kepala sekolah 

Y1 =  Motivasi Kerja Guru 

Y2 =  Kepuasan Kerja Guru 

 

 

Gambar 2. Skema Hubungan Antara Variabel Penelitian 

 

1. Motivasi Kerja Guru 

a. Definisi Operasional Motivasi Kerja Guru  

Motivasi kerja guru didefinisikan sebagai proses yang memperhitungkan intensitas, 

arah, dan persisten usaha seorang guru dalam mencapai tujuan. Aspek-aspek dalam 

motivasi kerja guru disini ditekankan pada motivasi instrinsik di dalam melakukan tugas 

mengajar meliputi : menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, 

melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah 

dilaksanakan. 

Indikator-indikator di atas merupakan blue print dalam penyusunan alat yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja dalam penelitian ini. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur Motivasi Kerja Guru   

 Untuk mengukur motivasi kerja guru dikembangkan skala motivasi kerja guru 

disusun oleh peneliti berdasarkan pada teori  Woodworth dalam Petri (1996),  Winter 

(1973) dan Ames dan Ames sebagaimana dikutip Djalali (2001) sebagai berikut 1). 

Intensitas (kesungguhan dan ketekunan)  yang tinggi dalam  melaksanakan tugas mengajar, 

2). Respon individu yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas  mengajar, 3). 

Peningkatan kemampuan diri untuk selalu  menampilkan  pelayanan,  yang  lebih baik 

dalam mengajar, 4). Tanggung jawab moral 

 Indikator tersebut diatas disusun kedalam 58 butir yang distribusinya sebagai 

berikut : 
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Tabel 6 

Penyebaran Butir-Butir Angket  

Motivasi Untuk Melakukan Tugas Mengajar 

  

No

. 

 

Indikator Motivasi  

Item  

Jumlah Favorable Unfavorable 
1 Intensitas (kesungguhan 

dan ketekunan) yang 

tinggi dalam melaksana 

kan tugas mengajar 

 

1,7,13,25,31,36,

45,46,51,57 

5,22,29,35,56 15 

2 Respon individu yang 

sifatnya otonom dalam 

mengantisipasi tugas 

mengajar 

 

4,9,11,23,33,37, 

40,44,52,58 

 

15,16,19,27,48 15 

3 Peningkatan kemampu an 

diri untuk selalu 

menampilkan pelayanan 

yang lebih baik dalam 

mengajar    

 

8,12,20,28,38,43

, 

47,53,55 

3,10,18,31,49 14 

4 Tanggung jawab moral 

 

2,6,14,17,34,41 

42,54 

21,24,22,30,39, 

50 

14 

 

Jumlah 

 

 

37 

 

21 

 

58 

  

 Untuk memberikan jawaban terhadap skala motivasi kerja guru ini menggunakan 

alternatif pilihan jawaban sebagai berikut :  Sangat Setuju (SS) , Setuju (S) ,  Tidak Setuju 

(TS) , Sangat Tidak Setuju ( STS ) . 

 Butir – butir atau aitem dalam skala motivasi kerja guru terdiri dari aitem yang 

bersifat  favorable dan un favorable. Aitem favorable menunjukkan indikasi yang 

dianggap positif dan mendukung indikator variabel yang diukur. Sedang unfavorable 

menunjukkan indikasi yang dianggap negatif dan tidak mendukung indikator varibel yang 

diukur. 

 Untuk butir favorable skor yang diberikan untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) 

diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3,  Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak 

Setuju ( STS )  diberi skor 1, sedangkan Untuk butir unfavorable skor yang diberikan 

untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) diberi skor 1, Setuju (S) diberi skor 2,  Tidak Setuju 

(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Setuju ( STS )  diberi skor 4,  

 

c. Uji Validitas Butir Faktor Motivasi Kerja Guru  

  Skala motivasi kerja guru diberikan kepada responden untuk melakukan analisis 

Validitas aitem yakni sejauh mana ketepatan butir – butir atau aitem mengukur apa yang 

seharusnya diukur dalam arti butir yang dinyatakan shahih berarti butir tersebut menjadi 

bagian dari faktor yang diukur .  

 Pengujian Validitas butir dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total menggunakan korelasi product moment, namun karena hasil korelasi product 

moment ini ( rxy ) kelebihan bobot maka dilakukan koreksi dengan korelasi bagian 

total/Partwhole correlation ( rbt ). Suatu butir di nyatakan valid / shahih apabila korelasi 

bagian total ( rbt ) ber arah positif ( + ) dan p < 0,05. 
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 Komputasi uji validitas butir menggunakan program Seri Program Statistik edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005, menghasilkan dari 58 

butir, yang menunjukkan shahih sebanyak 47 butir sedangkan butir yang gugur sebanyak 

11 butir, butir–butir yang shahih terdiri dari nomor :1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 

18, 20, 23, 24,25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 

49, 52, 53, 55, 57, 58  sedangkan butir gugur terdiri dari butir nomo : 6, 10, 13, 17, 19, 21, 

43, 47, 50, 51, 54 yang secara rinci terlihat sebagai berikut :  

 

Tabel 7 

Hasil Uji Validitas Butir Skala Motivasi Kerja Guru  

 

No Indikator 

Nomor Butir 

Total Favorable Unfavorable 

Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Intensitas ( kesungguhan dan 

ketekunan) yang tinggi dalam 

melaksanakan Tugas Mengajar 

 

10 2 5 0 15 

2 Respon individu yang sifatnya 

otonom dalam mengantisipasi 

tugas mengajar  

 

10 0 5 1 15 

3 Peningkatan kemampuan diri 

untuk selalu menapilkan 

pelayanan yang lebih baik dalam 

mengajar 

8 2 6 1 14 

4 Tanggung Jawab Moral 

 

 

8 2 6 1 14 

 

 
Total 36 4 22 3 58 

 

 Butir – butir yang telah dinyatakan sahih selanjutnya dilakukan analisis faktor 

untuk menguji bahwa faktor–faktor tersebut merupakan bagian dari variabel Motivasi 

Kerja. Hasil komputasi uji validitas faktor tertera sebagai berikut :  

 

Tabel 8 

Validitas Faktor Motivasi Kerja 

No. Indikator rbt p Keterangan 

1 Intensitas 0,664 0,000 Sahih 

2 Respon Otonom 0,505 0,000 Sahih 

3 Peningkatan Kemampuan 0,531 0,000 Sahih 

4 Tanggung Jawab 0,540 0,000 Sahih 

 

d. Uji Reliabilitas Skala Motivasi Kerja Guru  

 Butir – butir  skala Motivasi Kerja Guru yang telah memenuhi syarat validitas 

selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala motivasi kerja 

memiliki derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap motivasi kerja. Untuk 

menganalisis reliabilitas skala motivasi kerja ini menggunakan Rumus Analisis Variansi 

Hoyt yang komputasinya menggunakan program Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi 

dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005, hasil Analisis Uji Reliabilitas skala 

motivasi kerja menunjukan data sebagai berikut :   
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Tabel 9 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Motivasi Kerja  

No Indikator rtt p Keterangan 

1 Intensitas  0,749 0,000 Andal 

2 Respon Otonom  0,727 0,000 Andal 

3 Peningkatan Kemampuan  0,651 0,000 Andal 

4 Tanggung Jawab  0,725 0,000 Andal 

 

2. Kepuasan Kerja Guru 

a. Definisi Operasional Kepuasan Kerja Guru  

Kepuasan  kerja didefinisikan sebagai perasaan dan perilaku individu berkenaan 

dengan pekerjaannya. Konsep kepuasan kerja guru dalam hubungannya dalam penelitian 

ini sesuai konsep Smith dkk, Argyle (2001) dalam Hadjam & Nasiruddin (2003) adalah 

pendekatan segi yang banyak digunakan untuk meninjau masalah kepuasan kerja.  Jadi 

kepuasan kerja guru dalam penelitian ini adalah sikap dan perasaan puas atau tidak puas 

seorang guru terhadap pekerjaan yang merupakan hasil penilaian yang bersifat subyektif 

terhadap aspek-aspek pekerjaan itu sendiri, gaji yang diterima, kesempatan untuk promosi 

dan pengembangan karir, kualitas kepala sekolah sebagai supervisor, dan hubungan 

dengan rekan sekerja.   

Pekerjaan itu sendiri adalah sampai sejauh mana  tugas kerja dianggap menarik dan 

memberikan kesempatan untuk belajar dan untuk menerima tanggung  jawab. Gaji yang 

diterima adalah suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari pembayaran 

berupa gaji, tunjangan, insentif dan honor.  Kesempatan Promosi dan pengembangan karir 

adalah adanya kesempatan untuk maju. Kualitas Pengawasan oleh Kepala Sekolah adalah 

kemampuan  pengawasan (supervisi) untuk memperlihatkan ketertarikan dan perhatian 

kepada pekerja. Dukungan rekan sekarja adalah sampai sejauh mana rekan sekerja 

bersahabat, kompeten dan mendukung 

Indikator-indikator di atas merupakan blue print dalam penyusunan alat yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja dalam penelitian ini.  

b. Pengembangan Alat Ukur Kepuasan Kerja Guru 

 Untuk mengukur kepuasan kerja dikembangkan skala kepuasan kerja disusun 

oleh peneliti dengan indikator : 1).  Pekerjaan itu sendiri, 2).  Gaji yang diterima, 3).  

Kesempatan untuk berpromosi dan ber karier, 4).  Kualitas Kepala Sekolah sebagai 

Supervisor, 5).  Hubungan dengan rekan sekerja  

 Indikator tersebut diatas disusun Kedalam butir 50 butir yang distribusinya 

sebagai berikut :  
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Tabel 10 

Penyebaran Butir-Butir Angket Kepuasan Kerja Guru 

 

  

No

. 

 

Faktor/Indikator 

Item  

Jumlah Favorable Unfavorable 

1 Pekerjaan itu sendiri 1,10,16,28,34,40

,46,48 

7,11,32,36 12 

2 Gaji yang diterima 13,20,22,31,42,4

549 

3,15,23 10 

3 Kesempatan untuk 

berpromosi dan berkarir 

4,6,19,26,35,39, 

44,47 

8,14,21,27,38 13 

4 Kualitas Pengawasan 

oleh Kepala Sekolah  

30,37 12 3 

5 Hubungan dengan rekan 

sekerja 

5,9,18,24,33,41,  

43,50,17 

2,25,29 12 

Jumlah 34 16 50 

 

 Untuk memberikan jawaban terhadap skala Kepuasan Kerja Guru menggunakan 

alternatif pilihan jawaban   Sangat Setuju (SS) , Setuju (S) ,  Tidak Setuju (TS) , Sangat 

Tidak Setuju ( STS ) .  

 Butir – butir atau aitem dalam skala kepuasan  kerja guru terdiri dari aitem yang 

bersifat  favorable dan un favorable. Aitem favorable menunjukkan indikasi yang 

dianggap positif dan mendukung indikator variabel yang diukur. Sedang unfavorable 

menunjukkan indikasi yang dianggap negatif dan tidak mendukung indikator varaibel yang 

diukur. 

 Untuk butir favorable skor yang diberikan untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) 

diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3,  Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak 

Setuju ( STS )  diberi skor 1, sedangkan Untuk butir unfavorable skor yang diberikan 

untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) diberi skor 1, Setuju (S) diberi skor 2,  Tidak Setuju 

(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Setuju ( STS )  diberi skor 4,  

 

c.Uji Validitas Butir Faktor Kepuasan  Kerja Guru  

  Skala kepuasan  kerja guru diberikan kepada responden untuk melakukan 

analisis Validitas aitem yakni sejauh mana ketepatan butir – butir atau aitem mengukur apa 

yang seharusnya diukur dalam arti butir yang dinyatakan shahih berarti butir tersebut 

menjadi bagian dari faktor / indikator yang diukur .  

 Pengujian Validitas butir dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total menggunakan korelasi product moment , namun karena hasil korelasi product 

moment ini ( rxy ) kelebihan bobot maka dilakukan koreksi dengan korelasi bagian total / 

Partwhole correlation ( rbt ). Suatu butir di nyatakan valid / shahih apabila korelasi bagian 

total ( rbt ) ber arah positif ( + ) dan p < 0,05. 

 Komputasi uji validitas butir menggunakan program Seri Program Statistik edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005, menghasilkan dari 50 

butir, yang menunjukkan shahih sebanyak 45 butir sedangkan butir yang gugur sebanyak 5 

butir, butir–butir yang shahih terdiri dari nomor :1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50 sedangkan butir gugur terdiri dari butir nomor : 4, 34, 35, 40, 42  

yang secara rinci terlihat sebagai berikut :   
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Tabel 11 

Hasil Uji Validitas Butir Skala Kepuasan  Kerja Guru  

No Faktor 

Nomor Butir 

Total Favorable Unfavorable 

Shahih Gugur Shahih Gugur 

1 Kepuasan Kerja 29 5 16 0 50 

 

 
TOTAL 29 5 16 0 50 

 

 Butir – butir yang telah di nyatakan shahih selanjutnya dilakukan analisis faktor 

untuk menguji bahwa faktor – faktor tersebut merupakan bagian dari variabel Kepuasan 

Kerja Guru hasil  komputasi uji validitas faktor tertera sebagai berikut :  

Tabel 12 

Validitas Faktor Kepuasan Kerja 

No Faktor rbt p Keterangan 

1 Kepuasan Kerja Guru 0,726 0,000 Sahih 

 

d. Uji Reliabilitas Skala Kepuasan  Kerja Guru  

 Butir – butir  skala Kepuasan  Kerja Guru yang telah memenuhi syarat validitas 

selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala kepuasan kerja 

memiliki derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap kepuasan kerja. Untuk mengisi 

reliabilitas skala kepuasan  kerja ini menggunakan Rumus Analisis Variansi Hoyt yang 

komputasinya menggunakan program Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005. Hasil Analisis Uji Reliabilitas skala kepuasan 

kerja menunjukan data sebagai berikut :   

Tabel 13 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Kepuasan Kerja Guru  

Faktor rll p Keterangan 

Kepuasan Kerja Guru  0,926 0,000 Andal 

 

3. Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah   

a. Definisi    Operasionil   Persepsi  Guru  Terhadap  Kepemimpinan  Kepala Sekolah   

Persepsi terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah adalah tanggapan positif atau 

negative guru pada kemampuan dari seorang Kepala Sekolah dalam mempengaruhi dan 

menggerakkan bawahan dalam suatu organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya 

tujuan organisasi sekolah. Persepsi terhadap kepemimpinan  Kepala Sekolah dalam  

penelitian ini diukur menggunakan angket berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah, Pasal 9 ayat (2) yang diadaptasi. 

 Kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin harus punya kemampuan untuk 

menyusun perencanaan sekolah, mengelola kelembagaan sekolah dan menerapkan 

kepemimpinan dalam memimpin 

 Kepala sekolah yang berperan sebagai manajer harus mempunyai punya 

kemampuan mengelola tenaga kependidikan, mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan 

prasarana, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat 

 Kepala Sekolah yang berperan sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan 

untuk mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar 

 Kepala sekolah yang berperan sebagai administrator harus mempunyai 

kemampuan untuk mengelola ketatausahaan dan keuangan sekolah. 

 Kepala Sekolah yang berperan sebagai wirausahawan harus mempunyai 

kemampuan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan menerapkan pemanfaatan 

kemajuan IPTEK dalam pendidikan 
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 Kepala Sekolah yang berperan sebagai penyelia (pengawas) yang harus 

mempunyai kemampuan untuk melakukan supervisi dan melakukan evaluasi  

Indikator-indikator di atas merupakan blue print dalam penyusunan alat yang 

digunakan untuk mengukur motivasi kerja dalam penelitian ini. 

 

b. Pengembangan Alat Ukur Persepsi  Guru  Terhadap  Kepemimpinan  Kepala 

Sekolah   

 Untuk mengukur persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah 

dikembangkan skala persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah. Indikator oleh 

penulis susun mengacu pada aspek penilaian Kepala Sekolah atas dasar tugas dan 

tanggungjawab Kepala Sekolah sebagai : 1) Pemimpin,                       2) Manajer, 3) 

Pendidik, 4) Administrator , 5) Wirausahawan,  6) Pencipta Iklim Kerja , 7) Penyelia.   

 Indikator tersebut diatas disusun Kedalam 60 butir, yang distribusinya sebagai 

berikut :  

 

Tabel 14 

Penyebaran Butir-Butir Angket  

Persepsi Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

   

No

. 

 

Faktor/Indikator 

Item  

Jumlah Favorable Unfavorable 

1 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai 

Pemimpin 

1,16,22,29,44,59 8,36,51 9 

2 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai manajer 

3,10,15,31,38,52 24,43,58 9 

3 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai pendidik 

2,9,18,23,47,56 30,37,55 9 

4 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai 

administrator 

4,11,17,32,46,54 25,40,60 9 

5 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai 

wirausahawan 

6,13,27,39,45, 20,34 7 

6 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai pencipta 

iklim kerja 

12,19,26,33,48,5

3 

5,41,57 9 

7 Kepala Sekolah yang 

berperan sebagai penyelia 

7,,21,28,42,50 14,35,49 8 

Jumlah 40 20 60 

 

 Untuk memberikan jawaban terhadap skala persepsi guru terhadap 

Kepemimpinan Kepala Sekolah  menggunakan alternatif pilihan jawaban  Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S),  Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju ( STS ).  

 Butir – butir atau aitem dalam skala persepsi guru terhadap Kepemimpinan 

Kepala Sekolah   terdiri dari aitem yang bersifat  favorable dan un favorable. Aitem 

favorable menunjukkan indikasi yang dianggap positif dan mendukung indikator variabel 

yang diukur. Sedang unfavorable menunjukkan indikasi yang dianggap negatif dan tidak 

mendukung indikator varaibel yang diukur.  

 Untuk butir favorable skor yang diberikan untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) 

diberi skor 4, Setuju (S) diberi skor 3,  Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, Sangat Tidak 
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Setuju ( STS )  diberi skor 1, sedangkan Untuk butir unfavorable skor yang diberikan 

untuk jawaban  Sangat Setuju (SS) diberi skor 1, Setuju (S) diberi skor 2,  Tidak Setuju 

(TS) diberi skor 3, Sangat Tidak Setuju ( STS )  diberi skor 4,  

 

c. Uji  Validitas  Butir  Faktor   Persepsi   Guru   Terhadap   Kepemimpinan   Kepala 

    Sekolah   

  Instrumen skala persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  

diberikan kepada responden untuk melakukan analisis validitas aitem yakni sejauh mana 

ketepatan butir – butir atau aitem mengukur apa yang seharusnya diukur dalam arti butir 

yang dinyatakan sahih berarti butir tersebut menjadi bagian dari faktor / indikator yang 

diukur .  

 Pengujian validitas butir dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir dengan 

skor total menggunakan korelasi product moment, namun karena hasil korelasi product 

moment ini ( rxy ) kelebihan bobot maka dilakukan korelasi dengan korelasi bagian total / 

Partwhole correlation ( rbt ) . Suatu butir di nyatakan valid / shahih apabila korelasi bagian 

total ( rbt ) ber arah positif ( + ) dan p < 0,05 kalau p nya negatif pasti gugur .  

 Komputasi uji validitas butir menggunakan program Seri Program Statistik edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005, menghasilkan dari 60 

butir, yang menunjukkan shahih sebanyak 54 butir sedangkan butir yang gugur sebanyak 6 

butir, butir–butir yang shahih terdiri dari nomor :1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  sedangkan butir gugur terdiri dari 

butir nomor : 4, 7, 13, 26, 43, 45  yang secara rinci terlihat sebagai berikut :   

 

Tabel 15 

Hasil Uji Validitas Butir Skala Persepsi Guru terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah   

No Faktor 

Nomor Butir 

Total Favorable Unfavorable 

Sahih Gugur Sahih Gugur 

1 Kepala Sekolah sebagai 

Pemimpin  
6 0 3 0 9 

 

2 

Kepala Sekolah sebagai Manajer 
6 0 3 1 9 

 

3 

Kepala Sekolah sebagai 

Pendidik 
6 0 3 0 9 

 

4 

Kepala Sekolah sebagai 

Administrator 
6 1 3 0 9 

 

5 

Kepala Sekolah sebagai 

Wirausahawan 
5 2 2 0 7 

 

6 

Kepala Sekolah sebagai Pencipta 

Iklim Kerja 
6 1 3 0 9 

 

7 

Kepala Sekolah sebagai Penyelia 
5 1 3 0 8 

 

 
Total 40 5 20 1 60 

 

 Butir – butir yang telah di nyatakan shahih selanjutnya dilakukan analisis faktor 

untuk menguji bahwa faktor – faktor tersebut merupakan bagian dari variabel 

Kepemimpinan Kepala Sekolah. Hasil komputasi uji validitas tertera  sebagai berikut : 
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Tabel 16 

Validitas Faktor Persepsi Guru terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah   

Faktor rbt p Keterangan 

 

Kepemimpinan Kepala Sekolah   

 

0,671 

 

0,000 

 

Sahih 

 

d. Uji    Reliabilitas    Skala    Persepsi   Guru    Terhada p    Kepemimpinan    Kepala 

    Sekolah   

 

 Butir – butir  skala persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  yang 

telah memenuhi syarat validitas selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud 

bahwa skala persepsi gur terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  memiliki derajat ke 

ajekan, ke andalan untuk mengungkap kepemimpinan kepala sekolah  . Untuk mengisi 

reliabilitas skala kepemimpinan kepala sekolah  ini menggunakan Rumus Analisis Variansi 

Hoyt yang komputasinya menggunakan program Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi 

dan Yuni Pamardiningsih, UGM, Hak Cipta (C) 2005. 

 Hasil Analisis Uji Reliabilitas skala persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah  menunjukan data sebagai berikut :   

 

Tabel 17 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Persepsi Guru terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah   

Faktor rtt p Keterangan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 0,930 0,000 Andal  

  

C. Teknik Analisis Data  

 Penelitian ini bertujuan menguji mengenai : 1) hubungan persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala sekolah dengan motivasi kerja dan 2) hubungan persepsi guru 

terhadap kepemimpinan Kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru.  Untuk membuktikan 

hipotesis tersebut data penelitian dianalisis dengan Analisis Regresi (ANAREG).  

Sebelum dilakukan analisis regresi terlebih dulu dilakukan uji prasyarat berupa uji 

normalitas sebaran dan uji linieritas hubungan  

1. Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka 

hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas sebaran menggunkan uji Kai Kuadrat (χ
2
), kaidah yang digunakan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran adalah jika nilai p>0,050 maka sebaranya 

normal dan jika nilai p<0,050 maka sebarannya tidak nomal. Berdasarkan penghitungan 

dengan bantuan Seri Program Statistik  program uji normalitas sebaran, edisi Sutrisno Hadi 

dan Yuni Parmadiningsih, tahun 2005 hasilnya menunjukkan variabel Y1 dan Y2  

mempunyai nilai p>0,05 tergolong normal.  

 

Tabel 18 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Sebaran 

No. Variabel Kai Kuadrat 

(χ
2
) 

db p Keterangan 

2 Y1 12,447 9 0,189 Normal 

3 Y2 9,409 2 0,009 Normal 
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2. Uji Linieritas Hubungan 

Uji kedua yang harus dipenuhi untuk analisis regresi adalah uji liniearitas, 

bertujuan untuk melihat bentuk  hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

tergantung. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui linier atau tidaknya suatu hubungan 

adalah jika nilai p tidak signifikan maka keadaan variabel tersebut adalah linier, sebaliknya 

jika nilai p signifikan maka keadaan variabel tersebut tidak linier. 

Uji linieritas untuk Variabel bebas X (Persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah) dengan variable tergantung  Y1 (Motivasi Kerja Guru) menggunakan 

bantuan Seri Program Statistik, edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Parmadiningsih, Hak Cipta 

©, 2005. Hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 19 

Rangkuman Analisis Linieritas : X dengan Y1 

Sumber Derajat R Db Var F P 

Regresi 

Residu 

ke1 0,550 

0,450 

1 

82 

0,550 

0,005 

100,189 

- 

0,000 

- 

Regresi  

Beda 

Residu 

ke 2 

ke 2 – ke 1 

0,550 

0,000 

0,450 

2 

1 

81 

0,275 

0,000 

0,006 

49,546 

0,057 

- 

0,000 

0,807 

- 

Korelasinya Linier 

 

Uji linieritas untuk Variabel bebas X (Persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah) dengan variable tergantung  Y2 (Kepuasan Kerja) hasilnya sebagai 

berikut: 

Tabel 20 

Rangkuman Analisis Linieritas : X dengan Y2 

Sumber Derajat R Db Var F P 

Regresi 

Residu 

ke1 0,274 

0,726 

1 

82 

0,274 

0,009 

31,024 

- 

0,000 

- 

Regresi  

Beda 

Residu 

ke 2 

ke 2 – ke 1 

0,277 

0,002 

0,723 

2 

1 

81 

0,138 

0,002 

0,009 

15,483 

0,232 

- 

0,000 

0,637 

- 

Korelasinya Linier 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

 

A. Hasil Penelitian 

Untuk menguji hipotesis mengenai hubungan persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah (X) dengan motivasi kerja (Y1) melalui Analisis Regresi. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan bantuan Seri Program Statistik edisi Sutrisno 

Hadi dan Yuni Parmadiningsih, Hak Cipta ©, 2005, pada modul : Analisis Regresi 

(Anareg) diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 21 

Koefisien Beta dan Korelasi Parsial : X dengan Y1 

x Beta (a) SB (a) r-parsial T p 

0 

1 

42,724430 

0,629687 

 

0,062909 

 

0,742 

 

10,009 

 

0,000 

p = satu-ekor 

 

Galat Baku Estimasi = 6,956 

Korelasi r                  = 0,742 

Koef. Determinasi r
2 

= 0,550 

Peluang Kesalahan p = 0,000 

 

Tabel 22 

Rangkuman Analisis Regresi : X dengan Y1 

Sumber 

Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Db Rerata 

Kuadrat 

F r
2
 p 

Regresi 

Residu 

4.848,277 

3.968,099 

1 

82 

4.848,277 

48,391 

100,189 

- 

0,550 

- 

0.000 

- 

Total 8.816,375 83 - - - - 

  

Dari data penelitian yang terkumpul dilakukan analisis data menggunakan analisis 

regresi menunjukkan hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan motivasi kerja guru r = 0,742 sedangkan F = 100,189 dan p = 0,000, hal 

ini menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah dengan motivasi kerja guru. 

Untuk menguji hipotesis mengenai hubungan persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah (X) dengan kepuasan kerja (Y2) melalui Analisis Regresi. 

Dari hasil analisis data dengan menggunakan bantuan Seri Program Statistik edisi Sutrisno 

Hadi dan Yuni Parmadiningsih, Hak Cipta ©, 2005, pada modul : Analisi Regresi (Anareg) 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 23 

Koefisien Beta dan Korelasi Parsial : X dengan Y2 

x Beta (a) SB (a) r-parsial T p 

0 

1 

72,842760 

0,419117 

 

0,075247 

 

0,524 

 

5,570 

 

0,000 

p = satu-ekor 

 

Galat Baku Estimasi = 8,321 

Korelasi r                  = 0,524 

Koef. Determinasi r
2 

= 0,274 

Peluang Kesalahan p = 0,000 

 

73 

72 
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Tabel 24 

Rangkuman Analisis Regresi : X dengan Y2 

Sumber 

Variasi 

Jumlah 

Kuadrat 

Db Rerata 

Kuadrat 

F r
2
 p 

Regresi 

Residu 

2.147,869 

5.677,132 

1 

82 

2.147,869 

69,233 

31,024 

- 

0,274 

- 

0.000 

- 

Total 7.825,000 83 - - - - 

 Dari data penelitian yang terkumpul dilakukan analisis data menggunakan analisis 

regresi menunjukkan hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan kepuasan kerja guru diperoleh r = 0,524 dan F = 31,024 dan p = 0,000, hal 

ini menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja. 

 

B. Pembahasan 

Hipotesis pertama yang diajukan adalah: ”Persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah  secara positif  berhubungan dengan motivasi kerja guru”, ini 

menunjukkan hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi 

kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan motivasi kerja guru. Koefisien korelasi r = 0,742 

menunjukkan interpretasi korelasi adalah cukup artinya tingkat keeratan hubungan 

Persepsi kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan motivasi kerja guru adalah cukup tinggi. 

Selanjutnya koefisien determinasi r
2
 = 0,550 ini menunjukkan sumbangan relatif persepsi 

guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan motivasi kerja sebesar 55%, sedang 

sisanya sebesar 45% ditentukan oleh faktor lain. 

Dalam dunia pendidikan Kepala Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa adanya Kepala Sekolah sebagai pimpinan maka 

pendidikan sukar untuk berhasil, hal ini disebabkan akan fungsi dari Kepala Sekolah 

sebagai pemimpin untuk mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan 

warga sekolah untuk bersama-sama bekerja mencapai tujuan sekolah/tujuan pendidikan. 

Sebagaimana pendapat Nawawi (1994), kepemimpinan kependidikan adalah proses 

menggerakkan, mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di 

dalam organisasi/lembaga pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Untuk mewujudkan tugas tersebut setiap pemimpin pendidikan 

harus mampu bekrjasama dengan orang-orang yang dipimpin untuk memberikan motivasi 

agar melakukan pekerjaan secara ikhlas dan lebih lanjut. 

Guru dalam tugas melaksanakan mengajar di sekolah memerlukan motivasi baik 

dari faktor eksternal maupun internal. Motivasi guru dalam mengajar berupa intensitas 

(kesungguhan dan ketekunan) yang tinggi dalam melaksanakan tugas mengajar, respon 

guru yang sifatnya otonom dalam mengantisipasi tugas mengajar, guru berusaha untuk 

meningkatkan kemampuan diri untuk selalu menampilkan pelayanan yang lebih baik 

dalam mengajar dan guru mempunyai tanggung jawab moral. 

Hasil analisis data dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan menunjukkan adanya persepsi yang baik oleh guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah yang meliputi peran Kepala Sekolah atas dasar tugas dan tanggungjawab 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator,  wirausahawan, 

pencipta Iklim Kerja dan sebagai penyelia /pengawas yang dapat memprediksi motivasi 

kerja. Artinya semakin tinggi guru mempunyai persepsi yang baik terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah maka akan diiringi dengan semakin tinggi pula motivasi kerja guru.  

Dalam hal ini motivasi instrinsiknya di dalam melakukan tugas mengajar meliputi : 

menguasai bahan pengajaran, menyusun program pengajaran, melaksanakan program 

pengajaran, menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan. 
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Hipotesis kedua yang diajukan adalah: ”Persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah  secara positif berhubungan dengan kepuasan kerja guru”, ini 

menunjukkan hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi guru 

terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan kepuasan kerja guru. Koefisien korelasi r 

= 0,524 menunjukkan interpretasi korelasi adalah agak rendah artinya tingkat keeratan 

hubungan persepsi guru kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan kepuasan kerja guru 

adalah masih di bawah cukup tinggi. Selanjutnya koefisien determinasi r
2
 = 0,274 ini 

menunjukkan sumbangan relatife persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah 

dengan kepuasan kerja sebesar 27,4%, sedang sisanya sebesar 72,6% ditentukan oleh 

faktor lain. 

Hasil penelitian ini jelas menunjukkan peran Kepala Sekolah yang penting dalam 

pencapaian tujuan pendidikan. Guru tentu memiliki persepsi yang positif maupun negative 

terhadap Kepala Sekolah dalam memimpin berupa kegiatan mempengaruhi, mendorong, 

mengarahkan, dan menggerakkan warga sekolah untuk bersama-sama bekerja mencapai 

tujuan sekolah/tujuan pendidikan.  

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru baik secara langsung maupun tidak langsung 

akan mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat kondisi sekolah 

tidak menguntungkan dikarenakan rendahnya kepuasan kerja guru dimana timbul gejala 

seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, rendahnya prestasi kerja, 

rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru dan gejala negatif lainnya.  Kepala 

Sekolah  tentu memerlukan kepuasan yang tinggi guru-gurunya karena dapat dikaitkan 

dengan hasil positif yang mereka harapkan. Kepuasan kerja yang tinggi menandakan 

bahwa sebuah organisasi telah dikelola dengan baik dengan manajemen yang efektif. 

Kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan imbalan 

yang disediakan oleh pekerjaan. 

Meningkatkan kepuasan kerja bagi guru merupakan hal yang sangat penting, 

karena menyangkut masalah hasil kerja guru yang merupakan salah langkah dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kepada siswa.  

Hasil analisis data dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan menunjukkan adanya persepsi yang baik oleh guru terhadap kepemimpinan 

kepala sekolah yang meliputi peran Kepala Sekolah atas dasar tugas dan tanggungjawab 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator,  wirausahawan, 

pencipta iklim kerja dan sebagai penyelia /pengawas dapat memprediksi kepuasan kerja. 

Artinya semakin tinggi guru mempunyai persepsi yang baik terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah maka akan diiringi dengan semakin tinggi pula kepuasan kerja guru yaitu 

berupa sikap dan perasaan puas atau tidak puas seorang guru terhadap pekerjaan yang 

merupakan hasil penilaian yang bersifat subyektif terhadap aspek-aspek pekerjaan itu 

sendiri, gaji yang diterima, kesempatan untuk promosi dan pengembangan karir, kualitas 

kepala sekolah sebagai supervisor, dan hubungan dengan rekan sekerja. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah adalah tanggapan positif 

atau negative guru pada kemampuan dari seorang Kepala Sekolah dalam mempengaruhi 

dan menggerakkan bawahan dalam suatu organisasi atau lembaga sekolah guna 

tercapainya tujuan organisasi sekolah. Motivasi kerja guru adalah proses yang 

memperhitungkan intensitas, arah, dan persisten usaha seorang guru dalam mencapai 

tujuan. Aspek-aspek dalam motivasi kerja guru disini ditekankan pada motivasi instrinsik 

di dalam melakukan tugas mengajar meliputi : menguasai bahan pengajaran, menyusun 

program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar 

mengajar yang telah dilaksanakan. Kepuasan  kerja adalah perasaan dan perilaku individu 

berkenaan dengan pekerjaannya. 

 Berdasarkan tinjauan pustaka dan landasan teoretis maka dalam penelitian ini 

hipotesis yang diajukan adalah: 1) Persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  

secara signifikan berhubungan dengan motivasi kerja guru. 2) Persepsi guru terhadap 

kepemimpinan Kepala Sekolah secara signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja 

guru. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui hubungan persepsi guru 

terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah  dengan motivasi kerja guru, 2) untuk  

mengetahui  hubungan persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

kepuasan kerja guru. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se kota Samarinda 

berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 346 yang terdiri 196 guru laki-laki dan 150 

guru perempuan dari sekolah SMK Negeri 1 Samarinda, SMK Negeri 2 Samarinda, SMK 

Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4, SMK Negeri 5 Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda, 

SMK Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 Samarinda, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10 

Samarinda.  

   Cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanasi (explanation 

research), yaitu mencari penjelasan atau menguji hubungan antar variabel yang terumus 

pada hipotesis penelitian. Sampel dalam penelitian diambil 24% dari 346 jumlah populasi, 

yaitu 84 dari guru golongan III a sampai IV a orang dengan teknik pengambilan sampel 

proportional random sampling atau acak, yaitu teknik pengambilannya tidak sistematis, 

namun secara acak (seenaknya/semaunya) dengan memperhatikan proporsi jumlah 

populasi pada masing-masing sekolah.  

Untuk membuktikan hipotesis tersebut data penelitian dianalisis dengan Analisis 

Regresi. Sebelum dilakukan uji analisis regresi regresi terlebih dahulu dlakukan uji asumsi 

yang meliputi   normalitas sebaran serta uji linieritas. Adapun hasil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Data penelitian yang terkumpul dilakukan analisis data menggunakan analisis 

regresi menunjukkan hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan dengan 

motivasi kerja guru r = 0,742 sedangkan F = 100,189 dan p = 0,000 dan r
2
 = 0,550 ( 0,550 

x 100%) = 55% jadi menunjukkan hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan 

Kepala Sekolah dengan motivasi kerja sebesar 55%  dan yang lain ditentukan faktor lain. 

Data penelitian yang terkumpul dilakukan analisis data menggunakan analisis 

regresi menunjukkan hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan kepuasan kerja guru diperoleh r = 0,524 dan F = 31,024 dan p = 0,000  
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yang berarti sangat signifikan diperoleh r
2
  =0,274 ( 0,274 x 100%) = 27,4% yang berarti 

adanya hubungan antara persepsi guru terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah dengan 

kepuasan kerja sebesar 27,4% dan yang lain ditentukan faktor lain. 

 

B. Saran 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat mengetahui adanya kepuasan dan  motivasi 

kerja guru  dengan melihatnya dari aspek persepsi terhadap kepemimpinan Kepala 

Sekolah.  

Hasil penelitian ini dharapkan dapat memberikan masukan-masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian ilmu psikologi dalam dunia pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitain dan pemabahasan maka daopat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah agar dapat meningkatkan diri  dalam melaksanakan kepemimpinan 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui peran sebagai pemimpin yang 

harus punya kemampuan untuk menyusun perencanaan sekolah, mengelola 

kelembagaan sekolah dan menerapkan kepemimpinan dalam memimpin. Kepala 

sekolah yang berperan sebagai manajer harus mempunyai kemampuan mengelola 

tenaga kependidikan, mengelola kesiswaan, mengeloala saran dan prasarana, 

mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat. Kepala Sekolah yang berperan 

sebagai pendidik harus mempunyai kemampuan untuk mengelola pengembangan 

kurikulum dan kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah yang berperan sebagai 

administrator harus mempunayi kemampuan untuk mengelola ketatausahaan dan 

keuaangan sekolah. Kepala Sekolah yang berperan sebagai wirausahawan harus 

mempunyai kemampuan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dan menerapkan 

pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam pendidikan. Kepala Sekolah yang berperan 

sebagai penyelia (pengawas) yang harus mempunyai kemampuan untuk melakukan 

supervisi dan melakukan evaluasi.  

 Dalam kaitan ini Kepala Sekolah berupaya untuk melaksanakan fungsi dan perannya 

memimpin dengan memberikan ketauladanan agar guru dapat memberikan pesrsepsi 

yang baik terhadapnya sehingga guru merasa termotivasi dan puas.   

2. Bagi guru agar mempunyai persepsi yang tinggi dan baik kepada Kepala Sekolahnya 

sehingga guru dapat meningkatkan motivasi kerjanya sehingga dapat meningkat pula 

kepuasan kerja yang juga berakibat meningkatkan kinerjanya  untuk menjadi guru yang 

profesional. Motivasi yang paling penting bagi guru adalah motivasi intrinsik yaitu 

motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri untuk terdorong mengajar dimana 

guru mempunyai kesadaran diri dalam intensitas, arah dan persistan untuk mencapai 

tujuan pendidikan.  

3. Stakeholder  dalam hal ini pihak pemerintah, masyarakat ataupun institusi pasangan agar 

agar ikut meningkatkan mutu pendidikan  melalui pemberian respon yang positif 

terhadap Kepala Sekolah dalam mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan. Kepala 

Sekolah tidak hanya diawasi kinerjanya tetapi didukung kinerjanya dengan cara 

stakeholder mau berdampingan dengan sekolah untuk membantu meingkatkan mutu 

pendidikan, selanjutnya peningkatan guru melalui upaya untuk memberikan motivasi 

kepada guru dan memberikan hal-hal yang dapat membuat guru mempunyai perasaan 

puas di sekolah ini seperti upaya untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah, 

pemberian insentif dan penghargaan terhadap karir guru. Dengan demikian guru akan 

bekerja dengan sukarela dan senang  hati karena guru mendapat perhatian, penghargaan 

dari pihak lain. 

4.  Bagi Dinas Pendidikan Kota Samarinda agar dalam  melaksanakan seleksi Kepala 

Sekolah adalah benar-benar dicari Kepala Sekolah yang mempunyai Kompetensi 

sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, nomor 

162/U/2003 pada pasal 9 ayat (2). Yaitu Kepala Sekolah yang memiliki kemampuan 
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dalam memimpin, manajemen, mendidik, administrasi, berwirausaha, pencipta iklim 

kerja  dan pengawas. Karena sekolah kejuruan kedepan diharapkan menjadi sekolah 

yang unggul dan mampu berkompetisi baik ditingkat lokal, regional maupun 

internasional. Kepala Sekolah yang berkompeten tentu akan berdampak positif kepada 

motivasi kerja guru disamping itu berdampak positif kepada kepuasan kerja guru yang 

muaranya pada kinerja guru.   

5.  Bagi peneliti yang  lain agar dapat melanjutkan dan mengembangkan hasil penelitian 

lebih lanjut menggunakan referensi yang lebih lengkap sehingga mempunyai teori dan 

jangkuan yang lebih luas dan mendalam dengan populasi dan sampel yang lebih luas 

wilayahnya. 
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PERSEPSI GURU TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH  

DENGAN MOTIVASI  KERJA DAN KEPUASAN KERJA GURU  

 

 

 

 

 

BAGIAN I : IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Jenis Kelamin  : ……………………………. 

2. Unit Kerja       : ……………………………. 

3. Pangkat/Gol  : ……………………………. 

4. Masa Kerja  : ……………………………. 

5. Umur   : ……………………………. 

 

BAGIAN II : PETUNJUK 

 

1.  Bacalah instrumen ini secara seksama 

2. Jawaban instrumen ini tidak ada yang benar dan salah, tidak berpengaruh terhadap 

konduite Saudara. Jawablah dengan jujur dan apa adanya, agar jawaban yang Saudara 

berikan dapat  memberikan informasi yang berguna sesuai dengan tujuan penelitian ini.  

3.  Berilah tanda silang (X) pada salah satu pilihan yang paling sesuai dengan apa Saudara 

alami/rasakan, pilih : 

 SS : Sangat Setuju 

 S : Setuju 

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Atas kesediaan Saudara untuk mengisi angket ini penulis sampaikan terima kasih 

 

         Samarinda,     Maret 2016         

 

Peneliti, 

  

 

      S u w a r 
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BAGIAN III : PERNYATAAN 

 

A.  PERSEPSI GURU TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

 

 

No. 

  

Pernyataan 

Pilihan 

SS S TS SRS 

1 Kepala Sekolah mampu menyusun perencanaan sekolah 

dengan baik 

SS S TS STS 

 

2 Kepala Sekolah mampu mengelola kurikulum 

berdasarkan tuntutan dunia kerja 

SS S TS STS 

 

3 Kepala Sekolah dapat menggerakkan bawahan untuk 

mencapai tujuan sekolah 

SS S TS STS 

 

4 Kepala Sekolah mampu mendokumentansikan kegiatan 

orgnisasi dengan baik 

SS S TS STS 

 

5 Kepala sekolah tidak peduli dengan bawahan SS S TS STS 

 

6 Kepala Sekolah mampu menciptakan peluang usaha di 

sekolah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru 

SS S TS STS 

 

7 Kepala Sekolah melakukan supervisi secara rutin SS S TS STS 

 

8 Kepala Sekolah tidak mendapat dukungan dari bawahan SS S TS STS 

 

9 Kepala Sekolah mampu membantu guru dalam 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar 

SS S TS STS 

 

10 Kepala Sekolah mampu mengelola siswa untuk menjadi 

disiplin  

SS S TS STS 

 

11 Kepala Sekolah mampu mengelola keuangan sekolah 

secara transparan 

SS S TS STS 

 

12 Kepala Sekolah mampu menciptakan suasana kerja 

yang menyenangkan di sekolah 

SS S TS STS 

 

13 Kepala Sekolah mendorong bawahan untuk memiliki 

sikap kewirausahaan 

SS S TS STS 

 

14 Kepala Sekolah hanya mencari kesalahan bawahan 

dalam melakukan pengawasan 

SS S TS STS 

 

15 Kepala Sekolah dalam mengadakan sarana parasarana 

sekolah secara transparan (terbuka)  

SS S TS STS 

 

16 Kepala Sekolah telah melakukan kepemimpinan sesuai 

dengan harapan bawahan 

SS S TS STS 

 

17 Kepala Sekolah mampu membelanjakan dana 

pendidikan sesuai dengan RAPBS  

SS S TS STS 

 

18 Kepala Sekolah mampu memberikan pendidikan dan 

pelatihan kepada bawahan dalam rangka 

mengembangkan kegiatan pengajaran  

SS S TS STS 

 

19 Kepala Sekolah mampu menciptkan budaya tertib pada 

warga sekolah 

SS S TS STS 

 

20 Kepala Sekolah tidak mengembangkan kewirausa- haan 

pada siswa 

SS S TS STS 

 

21 Kepala Sekolah mampu mengevaluasi kinerja bawahan 

dengan bijak 

SS S TS STS 
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22 Kepala Sekolah mampu mengelola sekolah ini menjadi 

berkembang lebih baik 

SS S TS STS 

 

23 Kepala Sekolah membantu guru dalam mengatasi 

masalah belajar mengajar 

SS S TS STS 

 

24 Kepala Sekolah tidak mengurusi sarana prasarana 

sekolah 

SS S TS STS 

 

25 Kepala Sekolah tidak  mampu mengontrol penggu naan 

keuangan sekolah sehingga kegiatan sekolah sering 

kekurangan dana 

SS S TS STS 

 

26 Kepala Sekolah mampu membuat lingkungan sekolah 

menjadi hijau (green school) 

SS S TS STS 

 

27 Kepala Sekolah mampu mengembangkan kegiatan 

belajar mengajar berbasis TI (Teknologi Informatika) 

SS S TS STS 

 

28 Kepala Sekolah mampu memberikan saran dan kritik 

yang membangun ketika mengadakan pengawasan 

kepada bawahan 

SS S TS STS 

 

29 Kepala Sekolah tidak otoriter dalam memimpin SS S TS STS 

 

30 

 

Kepala Sekolah tidak pernah mengontrol kelas untuk 

mengetahui keadaan kelas pada jam belajar 

SS S TS STS 

 

31 Kepala Sekolah mampu membuat hubungan yang baik 

dengan masyarakat 

SS S TS STS 

 

32 Kepala Sekolah mampu mengembangkan sekolah 

melalui proposal yang diajukan 

SS S TS STS 

 

33 Kepala Sekolah mampu menciptakan suasana 

kekeluargaan di sekolah ini 

SS S TS STS 

 

34 Kepala Sekolah tidak mengembangkan unit usaha 

produksi (unit usaha) di sekolah ini 

SS S TS STS 

 

35 Kepala Sekolah tidak membahas hasil pengawasan 

kepada guru yang bersangkutan  

SS S TS STS 

 

36 Kepala Sekolah selalu curiga kepada bawahan SS S TS STS 

 

37 Kepala Sekolah tidak bisa mengajar SS S TS STS 

 

38 Kepala Sekolah mampu mengembangkan sistem 

informasi sekolah secara komputerisasi 

SS S TS STS 

 

39 Kepala Sekolah mampu meningkatkan omzet Unit 

produksi (unit usaha) milik sekolah 

SS S TS STS 

 

40 Kepala Sekolah mampu menggerakkan pegawai TU 

untuk memberi pelayanan yang lebih baik 

SS S TS STS 

 

41 Kepala Sekolah bersikap acuh tak acuh kepada bawahan SS S TS STS 

 

42 Kepala Sekolah memberikan penilaian kepada bawahan 

secara obyektif 

SS S TS STS 

 

43 Kepala Sekolah tidak mampu mengarahkan bawahan 

untuk bekerja lebih baik 

SS S TS STS 

 

44 Kepala Sekolah mampu membuat kebijakan yang dirasa 

adil oleh bawahan 

SS S TS STS 

 

45 Kepala Sekolah mampu mengembangkan sekolah 

sebagai sarana menyampaikan informasi sekolah secara 

global  

SS S TS STS 
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46 Kepala Sekolah mampu mengarahkan guru untuk 

memiliki perangakat pengajaran (silabus, RPP, program 

semester/tahunan, buku nilai/daftar hadir) 

SS S TS STS 

 

47 Kepala Sekolah membimbing  guru untuk membuat 

soal evaluasi (ulangan) 

SS S TS STS 

 

48 Kepala Sekolah mampu menerapkan kebersihan di 

sekolah 

SS S TS STS 

 

49 Kepala Sekolah sering memarahi bawahan tanpa sebab SS S TS STS 

 

50 Kepala Sekolah memberikan penghargaan bagi 

bawahan yang berprestasi 

SS S TS STS 

 

51 Kepala Sekolah sering meninggalkan tempat tanpa 

memberikan wewenang pada wakil-wakilnya 

SS S TS STS 

 

52 Kepala Sekolah mampu bekerjasama dengan pihak 

dunia usaha/dunia kerja dalam rangka pengembangan 

kurikulum  

SS S TS STS 

 

53 Kepala Sekolah menjadi panutan bagi bawahan SS S TS STS 

 

54 Kepala Sekolah mampu menyimpan dan menemu kan 

kembali dengan cepat dokumen-dokumen organisasi  

SS S TS STS 

 

55 Kepala Sekolah tidak menyarankan guru untuk 

mengadakan remedial bagi siswa yang membutuhkan 

SS S TS STS 

 

56 Kepala Sekolah mampu mengatasi kekosongan jam 

belajar  

SS S TS STS 

 

57 Kepala Sekolah tidak mampu bekerjasama dengan 

bawahan 

SS S TS STS 

 

58 Kepala Sekolah tidak mampu menerapkan tata tertib 

sekolah kepada siswa 

SS S TS STS 

 

59 Kepala Sekolah mampu menyusun RAPBS bersama 

guru/komite sekolah 

SS S TS STS 

 

60 Kepala Sekolah  menggunakan dana komite sekolah 

tanpa persetujuan komite sekolah  

SS S TS STS 

 

 

 

B. MOTIVASI KERJA GURU  

 

 

No. 

 

Pernyataan 

Pilihan 

SS S TS STS 

1 Secara seksama saya mengkaji kurikulum agar 

pengajaran saya terarah 

SS S TS STS 

 

2 Saya berkewajiban mengoreksi hasil evaluasi untuk 

dikomunikasikan kepada siswa 

SS S TS STS 

 

3 Untuk mengajar siswa setingkat SLTA ini tidak perlu 

menguasai seluruh bahan pengajaran jadi cukup 

diberikan apa yang saya tahu saja 

SS S TS STS 

 

4 Saya menetapkan tujuan pembelajaran untuk 

kompetensi dalam program pengajaran saya 

SS S TS STS 

 

5 Saya tidak perlu menggunakan buku penunjang lainnya 

sebagai referensi mengajar  

SS S TS STS 

 

6 Saya perlu selektif dalam menggunakan buku pelajaran SS S TS STS 
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yang digunakan untuk siswa    

7 Saya berusaha membuat suasana belajar lebih baik   SS S TS STS 

 

8 Saya berusaha meningkatkan kemampuan dalam 

berkomunikasi dengan siswa  

SS S TS STS 

 

9 Saya membantu siswa yang memperoleh prestasi 

belajar rendah melalui remedial 

SS S TS STS 

 

10 Saya tidak tertarik untuk mengembangkan cara-cara 

menyusun soal evaluasi yang baik 

SS S TS STS 

 

11 Saya lebih suka untuk membuat bahan ajar sendiri    SS S TS STS 

 

12 Kemampuan saya untuk menyusun bahan ajar  sendiri 

perlu ditingkatkan  

SS S TS STS 

 

13 Saya berusaha mengembangkan bahan ajar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai  

SS S TS STS 

 

14 Saya  berkewajiban menggunakan metode-metode 

mengajar yang tepat untuk setiap materi pelajaran  

SS S TS STS 

 

15 Saya tidak perlu menggunakan media pengajaran 

karena hanya merepotkan saja  

SS S TS STS 

 

16 Saya tidak melakukan pengolahan data hasil penilaian 

untuk menetapkan taraf pencapaian murid dalam belajar   

SS S TS STS 

 

17 Saya merasa berdosa jika tidak mengajar pada jadwal 

mengajar saya 

SS S TS STS 

 

18 Saya tidak tertarik untuk merancang prosedur belajar 

mengajar yang tepat  

SS S TS STS 

 

19 Saya malu untuk bertanya pada teman yang lebih 

mampu mengenai bahan ajar yang akan saya sampaikan 

kepada siswa 

SS S TS STS 

 

20 Kemampuan saya menguasai bahan pengajaran perlu 

saya tingkatkan 

SS S TS STS 

 

21 Secara moral saya tidak bertanggung jawab terhadap isi 

pelajaran dari bahan ajar yang saya gunakan  

SS S TS STS 

 

22 Saya kurang berusaha untuk merumuskan tujuan 

pembelajaran pada program pengajaran    

SS S TS STS 

 

23 Untuk tugas mengajar saya telah menguasai berbagai 

ketrampilan dasar mengajar  

SS S TS STS 

 

24 Saya tidak bertanggung jawab terhadap tingkah laku 

siswa karena tugas saya hanya mengajar 

SS S TS STS 

 

25 Saya berusaha menilai prestasi belajar siswa untuk 

mengetahui pencapaian belajar  

SS S TS STS 

 

26 Saya tidak perlu menanamkan nilai-nilai moral pada 

kegiatan mengajar saya  

SS S TS STS 

 

27 Saya tidak berusaha untuk mengatur ruang belajar yang 

tepat 

SS S TS STS 

 

28 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada siswa, 

saya berusaha meningkatkan kemampuan saya dalam 

melakukan berbagai teknik penilaian 

SS S TS STS 

 

29 

 

Kadang saya tidak mengoreksi hasil evaluasi belajar 

siswa 

SS S TS STS 

 

30 Untuk apa saya mengadakan evaluasi belajar, sebab 

saya mampu menilai langsung kemampuan siswa ketika 

SS S TS STS 
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saya mengajar 

31 Untuk apa membantu siswa yang prestasinya rendah, itu 

tanggung jawab siswa sendiri 

SS S TS STS 

 

32 Secara rutin mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi 

suasana belajar mengajar 

SS S TS STS 

 

33 Untuk meningkatkan hasil belajar siswa saya 

memanfaatkan sumber belajar yang tepat dalam 

program pengajaran yang saya buat 

SS S TS STS 

 

34 Untuk apa mengadakan remedial jika nanti hasil 

prestasi belajar siswa tetap rendah 

SS S TS STS 

 

35 Saya tidak perlu mengkaji bahan penunjang yang 

relevan  

SS S TS STS 

 

36 Secara rutin saya mengadakan evaluasi per  kompetensi 

setelah itu baru belajar pada kompetensi berikutnya 

SS S TS STS 

 

37 Saya dapat mengatur/mengendalikan siswa di kelas 

ketika mengajar 

SS S TS STS 

 

38 Secara rutin saya mempersiapkan materi pelajaran yang 

akan diberikan di kelas 

SS S TS STS 

 

39 Untuk apa mengajar dengan serius jika siswa tidak 

tertarik untuk belajar 

SS S TS STS 

 

40 Saya menyusun bahan ajar bekerjasama dengan guru 

sejenis dengan mata pelajaran yang saya pegang  

SS S TS STS 

 

41 Saya menyesal jika terlambat masuk kelas SS S TS STS 

 

42 Saya memperhatikan lingkungan sekolah sebagai 

penunjang kegiatan belajar mengajar 

SS S TS STS 

 

43 Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada 

siswa saya berusaha meningkatkan kemampuan saya 

dalam cara-cara menangani masalah siswa 

SS S TS STS 

 

44 Saya melakukan bimbingan pada siswa yang 

mengalami kesulitan belajar  

SS S TS STS 

 

45 Secara rutin saya menggunakan sarana yang ada di 

sekolah ini untuk kegiatan belajar mengajar  

SS S TS STS 

 

46 Secara rutin saya membuat RPP (Rencana Program 

Pembelajaran) sebelum mengajar  

SS S TS STS 

 

47 Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada 

siswa  dalam RPP saya lengkapi dengan soal, kunci dan 

pedoman penilaian  

SS S TS STS 

 

48 Saya tidak mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada 

siswa 

SS S TS STS 

 

49 Saya tidak menggunakan silabus dalam mengajar SS S TS STS 

 

50 Untuk apa membuat RPP jika buku pegangan guru saja 

sudah cukup untuk mengajar 

SS S TS STS 

 

51 Secara rutin saya mempersiapkan metode mengajar 

yang tepat untuk mata pelajaran saya 

SS S TS STS 

 

52 Jika ada kelas kosong karena ketiadaan guru saya 

berusaha untuk mengisinya  

SS S TS STS 

 

53 Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada 

siswa saya berusaha meningkatkan kemampuan saya 

dalam menyusun soal evaluasi yang baik 

SS S TS STS 
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54 Saya merasa bersalah jika siswa tidak berhasil dalam 

pelajaran saya 

SS S TS STS 

 

55 Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada 

siswa saya berusaha meningkatkan kemampuan saya 

dalam menggunakan media pengajaran  

SS S TS STS 

 

56 Saya sebenarnya tidak tertarik untuk mengajar SS S TS STS 

 

57 Secara rutin saya mengabsen siswa yang ikut pelajaran 

saya 

SS S TS STS 

 

58 Saya memberikan tugas kepada siswa jika saya ijin 

tidak masuk kelas 

SS S TS STS 

 

 

 

C. KEPUASAN KERJA GURU  

 

 

No. 

 

Pernyataan 

Pilihan 

SS S TS STS 

1 Saya merasa bangga menjadi guru SS S TS STS 

 

2 Hubungan dengan rekan sekerja tidak menyenangkan SS S TS STS 

 

3 Saya kecewa dengan gaji yang saya terima  SS S TS STS 

 

4 Saya bangga dapat diberi kesempatan untuk berkarir di 

sekolah ini  

SS S TS STS 

 

5 Saya bangga atas kerjasama diantara guru-guru SS S TS STS 

 

6 Saya merasa senang pada gaji yang saya terima SS S TS STS 

 

7 Saya anggap pekerjaan saya ini membosankan SS S TS STS 

 

8 Prestasi guru tidak ada harganya SS S TS STS 

 

9 Saya merasa senang atas pengakuan rekan sekerja pada 

kemampuan saya 

SS S TS STS 

 

10 Pekerjaan ini sesuatu yang berarti bagi saya SS S TS STS 

 

11 Saya sesungguhnya tidak menyenangi pekerjaan 

sebagai guru 

SS S TS STS 

 

12 Saya tidak peduli pada hasil supervise dari Kepala 

Sekolah 

SS S TS STS 

 

13 Saya merasa senang dengan insentif yang saya terima 

dari sekolah 

SS S TS STS 

 

14 Pembagian tugas tambahan oleh Kepala Sekolah kepada 

guru terasa mengecewakan 

SS S TS STS 

 

15 Gaji guru lebih buruk dari pegawai lain SS S TS STS 

 

16 Saya menganggap pekerjaan saya sebagai panggilan 

hati nurani 

SS S TS STS 

 

17 Persaingan di sekolah  ini tidak baik untuk karir guru SS S TS STS 
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18 Saya senang pada hubungan yang harmonis diantara 

sesama guru 

SS S TS STS 

 

19 Saya senang mendapat tugas kepanitiaan di sekolah  SS S TS STS 

 

20 Saya merasa senang pada tunjangan yang saya peroleh SS S TS STS 

 

21 Tanggung jawab saya sebatas mengajar saja di sekolah 

ini 

SS S TS STS 

 

22 Penghasilan yang saya terima saat ini tidak 

mengecewakan 

SS S TS STS 

 

23 Saya kecewa pada tunjangan yang saya terima SS S TS STS 

 

24 

 

Saya bangga dapat bekerjasama sebagai suatu tim di 

sekolah ini 

SS S TS STS 

 

25 Rekan sekerja di sekolah ini menghambat karir saya SS S TS STS 

 

26 Jabatan yang saya emban saat ini sesuai dengan harapan 

saya 

SS S TS STS 

 

27 Saya kecewa karena saya tidak mendapat promosi 

jabatan yang lebih tinggi dari sekarang 

SS S TS STS 

 

28 Pekerjaan saya cukup  menarik  dan  tidak  mem- 

bosankan 

SS S TS STS 

 

29 Rekan  sekerja di sekolah  ini  sulit  untuk  diajak  

bekerjasama 

SS S TS STS 

 

30 Saya  senang  menjalani  saran-saran  dari Kepala 

Sekolah 

SS S TS STS 

 

31 Saya merasa senang pada honor yang saya terima dari 

sekolah  

SS S TS STS 

 

32 Pekerjaan guru tidak menjamin untuk hidup lebih 

mapan secara ekonomis  

SS S TS STS 

 

33 Rekan sekerja saling membantu dalam bekerja SS S TS STS 

 

34 Untuk masa sekarang ini saya amat senang dengan 

pekerjaan saya 

SS S TS STS 

 

35 Pangkat dan golongan saya saat ini sesuai dengan 

harapan saya 

SS S TS STS 

 

36 Saya  bekerja sekedarnya saja sebagai guru SS S TS STS 

 

37 Saya senang Kepala Sekolah mendukung kerja saya SS S TS STS 

 

38 Saya kecewa dengan tidak adanya  keadilan dari Kepala 

Sekolah dalam penunjukan suatu jabatan 

SS S TS STS 

 

39 Saya senang pada kedudukan (posisi) saya saat ini SS S TS STS 

 

40 Saya  menikmati pekerjaan saya ini SS S TS STS 

 

41 Saya tidak merasa bersaing dalam bekerja ini SS S TS STS 

 

42 Saya merasa pendapatan yang saya terima sesuai 

dengan pekerjaan saya 

SS S TS STS 
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43 Saya merasa senang atas pandangan yang sama dengan 

rekan sekerja  dalam menyikapi pekerjaan 

SS S TS STS 

 

44 Saya senang karir saya tidak dihambat oleh atasan SS S TS STS 

 

45 Saya   tidak  mengeluhkan  masalah  pendapatan dalam 

berkarir 

SS S TS STS 

 

46 Saya  merasa  pekerjaan  saya  ini  lebih  menarik 

daripada pekerjaan orang lain 

SS S TS STS 

 

47 Saya merasa  puas  pada  kemungkinan  pengem- 

bangan karir saya kelak 

SS S TS STS 

 

48 Saya meminati pekerjaan ini daripada orang lain SS S TS STS 

 

49 Saya bangga pada pendapatan yang saya terima  SS S TS STS 

 

50 Saya senang jika ada masalah dalam hubungan dengan 

rekan sekerja dapat diselesaikan dengan kekeluargaan 

SS S TS STS 

 

 

 

          Samarinda,        Maret 2016 

 

                                          Responden,  

 

 

                     _____________________ 

                                                                                        (tanpa menulis nama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terima kasih dan semoga sukses 

 

 

 

 
  


