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ABSTRACT 
The objective of this research is to find out the relationship between  the principal’s 
supervision, motivation and the job satisfaction.This study was conducted at the SMK 
Negeri in Samarinda city, with n-60 respondents, selected randomly.This result of the 
research are as follows : (1) there is a positive correlation between the principla’s 
supervision with the job satisfaction, (2) there is a positive correlation between  motivation  
with the job satisfactions, (3) there is a positive correlation between those two 
independent variabels (the principal’s supervision and motivation) with the job satisfaction. 
 

RINGKASAN 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara supervisi kepala sekolah dan 
motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja guru SMK Negeri se kota Samarinda. Metode 
penelitian yang dugunakan adalah metode survei. Responden penelitian adalah guru-guru 
pada SMK Negeri se kota Samarinda sebanyak 60 orang yang dipilih secara acak 
sederhana dari kerangka sampling berjumlah 288.Teknik pengumpulan data 
menggunakan instrumen yang berbentuk angket, untuk variabel kepuasn kerja, supervsisi 
Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja. Instrumen dikalibrasi dengan menggunakan validitas 
butir dan koefisien reliablitas. Validitas butir diuji dengan menggunakan korelasi product 
moment, sedangkan koefisien reliabilitas instrumen diuji dengan sistim split half dan 
dihitung menggunakan rumus Alpha Cronbach. Uji persyaratan analisis data dilakukan 
dengan uji normalitas populasi menggunakan uji Kolmogorov Smirnov sedang untuk uji 
homogenitas menggunakan Uji Barlett. Data penelitian dianalisis menggunakan teknik 
korelasi sederhana, parsial dan ganda (jamak), serta  menggunakan  persamaan regresi  
liniear sederhana dan ganda (jamak). Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) terdapat 
hubungan positif antara supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan kepuasan kerja (Y) dengan 
koefisien ry1 = 0,52 dan persamaan regresi 10,653X19,988Ŷ += ; (2) terdapat hubungan 
positif antara motivasi kerja (X2) dengan kepuasan kerja (Y) dengan koefisien ry2 = 0,50 
dan persamaan regresi 20,616X22,872Ŷ += ; (3) terdapat hubungan positif antara 
supervisi Kepala Sekolah (X1) dan motivasi kerja (X2) secara bersama –sama dengan 
kepuasan kerja (Y) dengan koefisien ry1.2 = 0,56 dan persamaan regresi 

20,346X10,0419X13,517Ŷ ++= . Hasil penelitian tersebut memberi implikasi bahwa 
untuk meningkatkan kepuasan kerja guru dengan cara memperbaiki pelaksanaan 
supervisi Kepala sekolah dan meningkatkan motivasi kerja. Perbaikan Supervisi Kepala 
Sekolah dapat diperbaiki dengan cara :  Kepala Sekolah dan guru saling bekerjasama 
dalam memecahkan masalah, Kepala Sekolah dalam memberikan supervisi 
menggunakan pendekatan kekeluarga an, Guru dapat menanggapi supervisi dari Kepala 
Sekolah dengan terbuka dan senang hati; Supervisi dilakukan untuk memecahkan 
masalah bersama bukan untuk mencari kesalahan, dan Supervisi dilaksanakan secara 
kontinyu dan terjadwal Sedangkan untuk peningkatan motivasi kerja para guru dapat 
dilakukan dengan cara : mendorong guru untuk meningkatkan karirnya, meningkatkan 
kesejahteraan guru, memberikan reward /penghargaan  kepada guru yang berhasil, 
membuat suasana kekeluargaan di sekolah, dan komunikasi yang terbuka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar  Belakang Masalah 

    Tugas guru sebagai profesi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang 
Sisstem Pendidikan Nasional meliputi 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 melaksankan tugsanya guru bekerjasama dengan orang 
tua dan masyarakat. 

     Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, 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.  

 Tugas guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui 
sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu guru 
untuk menjadi tenaga profesional. Agar peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tilaar : “peningkatan kualitas pendidikan 
tergantung banyak hal, terutama mutu gurunya”1

 Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan 
pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru sebagai 
tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui keprofesionalannya. Dengan 
demikian pekerjaan guru bukan semata-mata pekerjaan pengabdian namun guru adalah 
pekerja profesional seperti pekerjaan yang lain misalnya akuntan, pengacara, pengusaha, 
dosen dan dokter dan seabaginya. Memandang guru sebagai tenaga kerja profesional 
maka usaha-usaha untuk membuat mereka menjadi profesional tidak semata-mata hanya 
meningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian penataran, pelatihan maupun 
memperoleh kesempatan untuk belajar lagi namun perlu juga memperhatikan guru dari 
segi yang lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian bimbingan 
melalui supervisi , pemberian insentif, gaji yang layak dengan keprofesionalnya sehingga 
memungkinkan guru menjadi puas dalam bekerja sebagai pendidik. 

 

 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 peningkatan mutu pendidikan. Demikian sebaliknya, 
jika kepuasan kerja guru rendah maka akan berdampak negatif terhadap perkembangan 
mutu pendidikan. Guru yang membolos, mengajar tidak terencana,  malas, mogok kerja, 
sering mengeluh merupakan tanda adanya kepuasan guru rendah. Guru menjadi balas 
dendam atas ketidak nyamanan yang diberikan sekolah/kantor dengan 
keinginan/harapannya.  

 Sebagaimana terjadinya kasus demonstrasi guru sekitar bulan Mei 2001 agar 
diturunkan jabatan seorang kepala sekolah di SMK Negeri 6 Samarinda yang berbuntut 
kepala sekolah terpaksa mengundurkan diri, kasus demonstrasi guru di SMK Negeri 3 
Samarinda pada bulan Juli 1999 yang berbuntut kepala sekolah terpaksa mutasi ke SMK 
Negeri Tenggarong dan ternyata di sana juga di demo oleh guru sehingga terjadi mutasi 
lagi ke SMK Bulungan, adalah contoh ketidak puasan guru terhadap kinerja kepala 
sekolah dan contoh bagaimana kebutuhan guru tidak terpenuhi sesuai harapannya oleh 
kepala sekolah sebagai pimpinan organisasi. Hal ini juga contoh tentang kepala sekolah 
yang tidak efektif dalam melaksanakan fungsi supervisi dan  tidak mampu membuat guru 
termotivasi   untuk  bekerja,  sehingga    yang   terjadi  adalah ketidak puasan. 

                                                 
1 H.A.R, Beberapa Agenda Ereformasi Pendidikan Nasional, Dalam Perpektif Abad 21, Magelang: tera 
Indonesia, 1999, hal. 104 
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 Adanya demonstrasi guru yang tergabung dalam FSGK (Forum Silaturahmi Guru 
Kaltim) dan KGSK (Komite Guru Seluruh Kaltim) diawal berlakunya masa otonomi daerah 
(Januari 2003) dengan menuntut perbaikan pendapatan guru melalui dana insentif 
kepada pemkot, merupakan contoh betapa guru tidak puas bekerja karena harapannya 
untuk menaikkan pendapatan yang selama ini kurang serta memprotes nasibnya yang 
kurang mendapat perhatian dari pemerintah. 

 Ada beberapa hal yang menyebabkan kepuasan kerja guru, namun penulis 
mencoba mengkaji masalah supervisi yang diberikan oleh kepala sekolah  dan motivasi 
kerja guru. Supervisi dalam hal ini adalah mengenai tanggapan guru terhadap 
pelaksanaan pembinaan atau bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah, apakah 
guru telah puas atas supervisi tersebut atau tidak puas sehingga berdampak kepada 
kinerja guru yaitu kualitas pengajaran.  

 Supervisi kepala sekolah merupakan salah satu tugas kepala sekolah dalam 
membina guru melalui fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala 
sekolah pada intinya yaitu melakukan pembinaan, bimbingan untuk memecahkan 
masalah pendidikan termasuk masalah yang dihadapi guru secara bersama dan bukan 
mencari kesalahan guru. 

Guru yang mempunyai persepsi yang baik terhadap supervisi pengajaran maka 
guru akan mengajar dengan baik, karena supervisi itu berarti pembinaan kepada guru ke 
arah perbaikan dalam mengajar. Begitu sebaliknya jika saran dan advis dari supervisor 
(pengawas) diabaikan oleh guru maka bisa berdampak pada kegiatan mengajarnya yang 
kurang baik. Hal ini berkaitan dengan kepuasan guru, yakni harapan guru terhadap 
kepala sekolah dengan kenyataan yang diberikan olehnya. Jika harapan guru sesuai 
dengan imbalan yang diberikan oleh kepala sekolah kemungkinan bisa membuat puas 
guru. Imbalan disini bukan hanya segi materiil seprti kenaikan gaji, tunjangan atau honor 
tapi juga spirituil seperti perhatian kepala sekolah, komunikasi yang baik antara guru 
dengan kepala sekolah, dorongan/motivasi oleh kepala sekolah. 

Motivasi merupakan daya dorong   seseorang     untuk     melakukan   kegiatan 
tertentu. Guru menjadi seorang pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila 
tidak punya motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik/mengajar atau jika dia 
mengajar karena terpaksa saja. Keberhasilan guru dalam mengajar karena dorongan/ 
motivasi ini sebagai pertanda apa yang telah dilakukan oleh guru itu telah menyentuh 
kebutuhannya. Kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru yang diminatinya  karena 
sesuai dengan kebutuhannya, jika orang lain tidak minat menjadi guru, hal itu disebabkan 
karena kebutuhan tidak sesuai dengan kepentingannya sendiri. Guru yang termotivasi 
dalam bekerja maka akan menimbulkan kepuasan kerja, karena kebutuhan-kebutuhan 
guru yang terpenuhi mendorong guru meningkatkan kinerjanya. 
              Kegiatan Supervisi Kepala Sekolah dan motivasi kerja guru akan berpengaruh 
secara psikologis terhadap kepuasan kerja guru, guru yang merasa puas dengan 
pemberian supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja maka ia akan bekerja dengan 
sukarela yang akhirnya dapat membuat produktivitas kerja guru menjadi meningkat. 
Tetapi jika guru kurang puas terhadap pelaksanaan supervisi dan motivasi kepala sekolah 
maka guru akan bekerja karena terpaksa dan kurang bergairah yang ditunjukkan oleh 
sikap-sikap yang negatif karena merasa tidak puas, hal ini mengakibatkan produktivitas 
kerja guru menjadi turun. 
 Guru SMK Negeri berdasarkan tugas mengajarnya dibagi menjadi tiga kelompok 
yaitu guru pengajar mata pelajaran kelompok normatif (Bahasa Indonesia, PPKn, 
Pendidikan Jasmani, Bahasa Inggris, sejarah), guru pengajar mata pelajaran kelompok 
adaptif ( Matematika, membuka usaha kecil, kewirausahaan, ekonomi dan pelayanan 
prima) serta guru pengajar mata pelajaran kelompok produktif merupakan mata pelajaran 
yang mengarahkan ke ketrampilan utama (akuntansi, sekretari, mananajemen 
pemasaran, kepariwisataan, dan sebagainya). Secara umum mereka adalah sama-sama 
sebagai pendidik, namun demikian karakteristik kelompok mata pelajaran yang berbeda-
beda antara guru satu dengan guru yang lain, bisa menimbulkan perbedaan dalam 
kepuasan kerjanya, berbeda dalam motivasi kerjanya dan berbeda pula dalam 
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persepsinya terhadap supervisi Kepala Sekolah. Guru-guru yang  memerlukan banyak 
praktik dan memerlukan banyak sarana praktik mungkin akan berbeda kepuasan 
bekerjanya daripada guru yang mengajar  tanpa banyak praktik dan tanpa banyak 
memerlukan sarana praktik. Maksudnya guru pengajar kelompok adaptif, normatif dan 
produktif bisa berbeda kepuasan kerjanya, berbeda pula dalam motivasinya, dan 
persepsinya  terhadap supervsisi Kepala Sekolah.   
 Guru di SMK selain bertugas sebagai pengajar juga mempunyai tugas tambahan 
di sekolah seperti menjadi wakil, ketua jurusan, ketua laboratorium, pengurus koperasi, 
pengurus unit produksi, sebagai wali kelas dan jabatan tambahan lainnya, yang 
mengakibatkan mereka  mempunyai kesibukan tambahan daripada guru yang tidak 
mendapat tugas tambahan. 
 Guru SMK Negeri walaupun mempunyai jumlah mengajar wajib juga ada yang 
mengajar melebihi jam wajib karena disebabkan adanya kekurangan guru dan mata 
pelajaran yang memang memerlukan jam pelajaran yang lebih lama  akan mengakibatkan 
kesibukan, dan penghasilannya tidak sama dengan guru yang mengajar dengan jumlah 
jam yang jumlah jam mengajarnya pas atau bahkan kurang.  
 Karakteristik yang disebutkan di atas bisa membuat guru berbeda-beda dalam 
kepuasan kerjanya, menanggapi supervisi Kepala Sekolah, dan motivasai kerjanya 
disamping ada karakateristik lain seperti jenis kelamin, kelompok umur, pengalaman 
mengajar, kepangkatam dan tingkat pendidikan. Ada guru yang  motivasi kerjanya tinggi 
karena memperoleh penghasilan tambahan karena memperoleh jam tambahan, dan 
kesempatan karir seperti menjadi wakil Kepala Sekolah, namun ada pula guru yang 
motivasi kerjanya rendah karena merasa tidak mendapat tambahan penghasilan 
disekolah dan tidak mendapat jabatan tambahan disekolahnya. 
 Hal tersebut sebagaimana disinyalir oleh Dedi Supriadi :”Motivasi baerkaitan 
dengan erat dengan kesejahteraan, kondisi kerja, kesempatan untuk pengembangan 
karir, dan pelayanan tambahan terhadap guru. Keterlambatan gaji merupakan faktor 
penentu utama terhadap motivasi guru. Di sejumlah negara lain, rendahnya gaji guru 
merupakan penyebab utama tingginya angka membolos kerja karena mencari 
penghasilan tambahan atau tak cukup uang untuk memenuhi kebutuhan minimal 
sekalipun”.2

 Penulis mencoba untuk mengkaji dan menggali antara supervisi dengan motivasi 
yang berkaitan dengan kepuasan kerja guru, disebabkan oleh : 

 

1. Adanya kecenderungan melemahnya produktivitas guru dimana berdasarkan 
pengalaman penulis menjadi kepala sekolah yaitu terjadinya guru yang membolos 
mengajar, guru yang masuk ke kelas yang tidak tepat waktu, guru yang mengajar 
tidak mempunyai persiapan mengajar (Satuan Pelajaran), guru tidak punya 
absensi siswa. 

2. Adanya pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah belum 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya kepada guru. Beberapa rekan penulis yang 
sama-sama menjabat kepala SMK mengaku kurang serius dalam melaksanakan 
fungsinya sebagai supervisor.  

3. Adanya penurunan motivasi kerja guru merupakan salah satu penyebab 
menurunnya Danem SMK  di Samarinda 

4. Adanya ketidak puasan guru terhadap kinerja kepala sekolah, sebagaimana 
dilakukan oleh guru untuk mendemo kepala sekolah agar turun dari jabatannya. 
Oleh sebab itu perlu diungkap tentang  hubungan supervisi dan motivasi kerja  

dengan kepuasan kerja guru pada SMK Negeri Se Kota Samarinda. 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru( Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2000), p. 
42. 
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B.  Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah  yang akan di 
teliti yaitu : 

1. Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan tentang evaluasi pendidikan dengan 
kepuasan kerja ? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kompetensi guru dengan kepuasan kerja ? 
3. Apakah terdapat hubungan antara supervisi dengan kepuasan kerja ? 
4. Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja ? 
5. Apakah terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 

kepuasan kerja ? 
6. Apakah terdapat hubungan antara disiplin kerja guru dengan kepuasan kerja ? 
7. Apakah terdapat hubungan antara kinerja dengan kualitas mengajar guru ? 
 
C. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah yang diteliti  pada kepuasan kerja sebagai variabel 
dependent ( variabel terikat), supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja sebagai 
variabel independen ( variabel bebas) pada guru SMK Negeri se kota Samarinda. 
 
 
 

D. Perumusan Masalah 
1. Apakah terdapat hubungan antara supervisi kepala sekolah dengan kepuasan kerja 

guru SMKN se kota Samarinda ?. 
2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja guru 

SMKN se kota Samarinda ?. 
3. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara supervisi kepala sekolah 

dan motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja guru SMKN se kota Samarinda ?. 
 
E.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna secara akademis,  praktis,  dan teoretis 
sebagai berikut : 
1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan unsur-unsur yang berhubungan  
dengan kepuasan kerja guru  sehingga nantinya dapat digunakan sebagai sarana untuk 
meningkatkan  kualitas  guru dalam tugasnya sebagai pendidik. Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan masukan  bagi pengembangan sumber daya manusia oleh para praktisi 
pendidikan.  
2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian akan berguna bagi kepala sekolah, khususnya Kepala SMK se 
kota Samarinda dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan terutama kualitas guru 
melalui pemberian supervisi oleh kepala sekolah dan motivasi kerja. Kegunaan lain 
adalah bagi guru yang bersangkutan dalam upaya meningkatkan kualitas pengajaran 
sebagai tenaga  pengajar  yang  profesional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada dunia pendidikan pada umumnya dalam rangka 
meningkatkan profesionalitas guru melalui peningakatn supervisi Kepala Sekolah dan 
Motivasi Kerja. Dalam hal ini faktor kepuasan kerja guru akan memacu guru untuk 
semangat bekerja, memacu peningkatan kinerja, memacu kualitas kerja dan produktivitas 
kerja guru. 

Jika hasil penelitian ini terbukti maka dapat digunakan sebagai rujukan untuk 
memperbaiki kinerja guru melalui kepuasan kerja guru yang dipengaruhi oleh faktor 
Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja. Diharapkan di sekolah-sekolah kepala 
sekolah dapat memainkan perannya sebagasi supervisor dan motivator yang baik kepada 
bawahannya. 
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4. Kegunaan Teoretis 
     Secara teoretis hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara supervisi kepala sekolah, dan motivasi kerja dengan 
kepuasan kerja guru sehingga dapat mengetahui pemanfaatanya  di bidang pendidikan. 
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BAB II 
PENYUSUNAN KERANGKA TEORETIS 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 
 

 
A. Deskripsi Teoritis 
1. Kepuasan Kerja 
 Guru merupakan makhluk sosial yang menjadi kekayaan utama bagi 
sekolah/pendidikan. Mereka menjadi perencana, pelaksana yang selalu berperan aktif 
dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Guru menjadi pelaku yang menunjang tercapainya 
tujuan pendidikan, mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat 
mempengaruhi sikap-sikap terhadap pekerjaanya. Sikap ini akan menentukan kinerja 
guru, dedikasi, dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan di pundaknya. Sikap 
yang positif harus dibina, sedang yang negatif harus dihilangkan sedini mungkin. Sikap 
guru itu seperti kepuasan kerja, stress dan frustasi yang ditimbulkan adanya pekerjaan, 
pearalatan, lingkungan, iklim organisasi dan sebagainya.  
 Dalam perusahaan, ketidak puasan kerja sering menimbulkan kemangkiran, 
pergantian pegawai, pencurian; jadi majikan merasa perlu untuk memuaskan pegawai 
mereka. Kerugian yang ditimbulkan oleh ketidakpuasan kerja mungkin bersifat 
astronomis, sebagaimana illustrasi berikut ini : 

General Motor Corporation melaporkan bahwa laju kemangkiran kasualnya- para 
pegawai tidak melapor untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan- 
adalah 5 persen. Ini berarti 25.000 pegawai yang mangkir setiap hari, dan 50 juta 
jam yang hilang percuma setiap tahun. Jumlah kerugian yang dialami 
perusahaan ini setiap tahun adalah $1 juta, jumlah yang mengejutkan.3

 Kepuasan Kerja adalah seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan 
atau tidaknya pekerjaan mereka.

 

4

 Kepuasan Kerja adalah sikap umum pekerja yang menilai perbedaan antara 
jumlah imbalan yang diterima dengan yang diyakininya seharusnya diterima.

  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. 
Malayu SP. Hasibuan  mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap emosional yang 
menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, 
kedisiplinan, dan prestasi kerja.   Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak 
senang yang relatif yang berbeda dari pemikiran obyektif dan keinginan perilaku. 

5 Sedang 
menurut Schermerhorn Hunt dan Osborn bahwa kepuasan kerja adalah tingkat dimana 
seseorang merasa positif atau negatif tentang berbagai segi dari pekerjaan, tempat kerja 
dan hubungannya dengan teman kerja.6 Kepuasan adalah keadaan emosi yang positif 
dari mengevaluasi pengalaman kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja akan muncul saat 
harapan-harapan ini tidak dipenuhi. Sebagai contoh, jika seorang tenaga kerja 
mengharapkan kondisi kerja yang aman dan bersih, maka tenaga kerja mungkin bisa 
menjadi tidak puas jika tempat kerja tidak aman dan kotor.7

 Berdasarkan atas beberapa pendapat ahli tersebut maka dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah refleksi perasaan seseorang yang 
menyenangkan  mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan dengan imbalan yang 
diberikan oleh organisasi,  

 

                                                 
3 Keith Davis & John W. Newstrom,  Perilaku Dalam Organisasi, (Jakarta : Erlangga, 2000 ) p.  105 
4 Ibid, halaman 105 
5 Robbin, Stephen, Organizational Behaviour, Concept, Controversial and Application ( New Jersey 
: Prentice Hall, 1989 ) p.  27 
6 Shermerhorn, Jihn R. James G.Hunt dan Richarad N. Osborn, Managing Organizational 
Behaviour ( New York : Prentice Hall, 1995 ) p. 144. 
7 Mathias, Robert L. dan Kohn H. Jacksons, Human Resource Management, Penerjemah : Jimmy 
Sadeli dan Bayu Prawira Hie  (Jakrta : Salemba Empat, 2000) p.  98 
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 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. 
 Arni Muhammad  menyebutkan ada dua hal yang mungkin menyebabkan orang 
tidak puas  dengan pekerjaannya. Hal pertama, apabila orang tersebut tidak 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjannya. Yang kedua, 
apabila hubungan sesama teman sekerja kurang baik. Atau dengan kata lain 
ketidakpuasan kerja ini berhubungan dengan  masalah komunikasi.8 Sedang Malayu SP. 
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.9

 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 merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan dan prestasi 
kerja guru dalam mendukung terwujudnya tujuan pendidikan. Dengan demikian dapat 
pula dikatakan bahwa kepuasan dan ketidak puasan kerja  guru adalah perasaan guru 
tentang menyenangkan atau tidak mengenai pekerjaan berdasarkan atas harapan guru 
dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah/organisasi. Jika pekerjaan mengajar guru 
mendapat imbalan yang menurutnya pantas ia akan puas, sebaliknya jika hasil kerjanya 
memperoleh imbalan yang tidak pantas menurutnya maka guru menjadi tidak puas. 
 Kepuasan yang tinggi diinginkan oleh kepala sekolah karena dapat dikaitkan 
dengan hasil yang positif yang mereka harapkan, yang menunjukkan manajemen 
pendidikan yang efektif dan efisien oleh kepala sekolah.  
 Kepuasan kerja guru ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja/mengajar. Sebagai 
contoh, seorang kepala sekolah mungkin menyimpulkan bahwa “Asrori tampaknya sangat 
senang dengan promosinya sebagai wakil kepala sekolah yang sekarang. ”. 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. Jadi kualitas pengajaran guru ditentukan oleh puas dan tidaknya guru 
terhadap keadaan di sekolah yang mempengaruhinya. Keadaan tersebut bisa karena 
motivasi kerja guru, bisa juga pelaksanaan Supervisi oleh kepala sekolah. 
 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.10

 Prestasi kerja  menyumbang timbulnya kepuasan kerja, dimana prestasi yang 
lebih baik akan menimbulkan imbalan ekonomi, sosiologis dan psikologis yang lebih 
tinggi. Apabila imbalan itu dipandang pantas dan adil, maka timbul kepuasan yang lebih 
besar karena pegawai merasa bahwa mereka menerima imbalan yang sesuai 
prestasinya. Sebaliknya, apabila imbalan dipandang tidak sesuai dengan tingkat 
prestasinya, cenderung timbul ketidak puasan.

 Hasilnya terdapat dampak bolak-balik  antara kepuasan 
kerja dengan kepuasan hidup. Konsekuensinya, seorang Kepala Sekolah mungkin tidak 
hanya memantau pekerjaan dan lingkungan kerja guru. Namun juga memantau sikap 
guru terhadap bagian kehidupan lainnya seperti unsur keluarga, pekerjaan, politik, 
hiburan dan agama. 

11

                                                 
8 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi (Jakarta : Bumi Aksara, 1006) p.  79 

 

9 Malayu Hasibuan, Op Cit, hal. 203 
10 Keith Davis & John W. Newstrom, Op Cit, p. 106  
11 Ibid, p.  107  
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                              Psikologis              Tidak adil 
 
                      Upaya                                Keikatan lebih besar 
                                                                 Atau lebih kecil 
 

Gambar 2.1 : Garis hubungan antara prestasi-kepuasan-upaya 
         
 Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi  kepuasan kerja yang biasa terjadi 
pada dunia kerja/industri  yang bisa pula diterapkan di dunia pendidikan, yaitu  : 
Usia. Ketika para karyawan makin bertambah lanjut usianya. Mereka cenderung sedikit 

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

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. 

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. 

 Pada dunia pendidikan bisa terjadi guru-guru yang sudah tua cenderung lebih 
puas dalam bekerja, karena harapannya tidaklah setinggi jika dibandingkan dengan guru-
guru yang lebih muda. Guru-guru yang memperoleh jabatan tambahan, tugas tambahan 
akan lebih puas dalam bekeja dibanding dengan guru-guru yang memperoleh tugas 
mengajar saja tanpa tambahan tugas/jabatan lain, ini dikarenakan guru yang memperoleh 
jabatan/tugas tambahan tentu lebih banyak tunjangannya, disamping dia merasa dihargai 
dan diperlukan dalam organisasi/sekolah. Selanjutnya pada sekolah-sekolah yang besar 
dengan jumlah guru yang banyak akan membuat kepuasan kerja guru menjadi kurang, ini 
disebabkan semakin besar organisasi semakin banyak guru akan semakin rumit 
mengelola organisasi tersebut.  
 Survey untuk menentukan kepuasan kerja adalah bisa melalui survey objektif dan 
survey deskriptif. Survey objektif menyediakan pertanyaan dan pilihan jawaban 
sedemikian rupa sehingga  pegawai hanya perlu memilih dan menandai jawaban yang 
paling mewakili perasaan mereka sendiri. Survey deskriptif menyajikan pertanyaan 
tentang berbagai topik tetapi memberikan keleluasaan bagi pegawai untuk menjawabnya 
dengan kata-kata mereka sendiri,   sedang indikator-indikator untuk survei kepuasan kerja 
terdiri sebagai berikut : 

1. Pergantian pegawai 
2. Kemangkiran dan keterlambatan 
3. Catatan prestasi 
4. Pemborosan dan barang sisa 
5. Catatan kualitas 
6. Laporan dari penyuluh 
7. Laporan kecelakaan 
8. Keluhan 
9. Catatan pelatihan 
10. Sasaran 
11. Catatan perawatan 
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12. Wawancara keluar 12

 Sikap seseorang terhadap pekerjaanya mencerminkan pengalaman yang 
menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam pekerjaannya serta harapan-harapannya 
terhadap pengalaman masa depan. Ada beberapa teori kepuasan  dalam lingkup terbatas 
yang akan dikemukakan terdiri : (1)  teori Discrepancy, (2) teori Keadilan, dan (3)  teori 
Dua Faktor 

. 

Teori Ketidaksesuaian 
 Menurut Locke (1969) dalam kutipan Kennett N. Wexley dan Gary A. Yukl, 
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.13

 Sedang Proter (1961)  mendefiniskan kepuasan sebagai selisih dari banyakanya 
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  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 (1972) 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. 

 

14

 Teori di atas 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. Guru yang mengajar dari pagi hingga sore ternyata 
penghasilannya dapat mencukupi perekonomian rumah tangganya sehingga dapat 
membiayai pengeluaran-pengeluaran tanpa hutang sana-hutang sini maka guru akan 
puas bekerja. Tetapi jika guru telah bekerja pagi hingga petang dan ternyata 
penghasialnnya tidak sesuai dengan jerih payahnya, tidak sesuai dengan harapan dan 
tidak bisa mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga maka guru bisa menjadi tidak 
puas dalam bekerja. 

 

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 (1963) 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 : 

                                                 
12 Ibid, p. 114. 
13 Wexley, Kenneth N dan Gary A. Yukl, Organizatioan Behaviour and Personnel Psychology,  
penterjemah : Muh. Shohabuddin (Jakarta : Rineka Cipta, 1993 ), p.  130 
14 Ibid, p. 130 
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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. 
 Ketidakadilan dapat terjadi dalam banyak cara. Misalnya, seorang pekerja 
menganggap gaji/upahnya tidak adil jika pekerja lain dengan kualifikasi yang sama 
menerima gaji/upah lebih besar, atau jika pekerja yang lain lebih rendah kualifikasinya 
menerima gaji/upah yang sama. Ini contoh ketidak adilan karena kompensai yang lebih 
rendah. Menurut teori ini, seseorang juga akan mengalamai ketidakadilan jika mendapat 
kompensasi relatif lebih banyak dari orang bandingannya. 
 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. Misalnya dalam tabel tersebut, dianggap terdapat ketidakadilan lebih besar 
dalam situasi 11 dibandingkan dengan situasi 10.15

 
 

Tabel 2.1 : Keadilan dan Ketidakadilan Dalam Perbandingan Sosial 
 
DIRI SENDIRI     ORANG BANDINGAN 
I. Kondisi Keadilan  
  1. Hasil tinggi/input Tinggi = Hasil tinggi/input Tinggi 
  2. Hasil rendah/input Rendah = Hasil rendah/input Rendah 
  3. Hasil rendah/input Rendah = Hasil rendah/input Tinggi 
  4. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil tinggi/input Rendah 
  5. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil rendah/input Rendah 
  6. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil tinggi/input Tinggi 
 
II. Ketdakadilan Kompensasi Kurang 
  7. Hasil tinggi/input Tinggi = Hasil tinggi/input Rendah 
  8. Hasil rendah/input Rendah = Hasil tinggi/input Rendah 
  9. Hasil rendah/input Tinggi = Hasil rendah/input Rendah 
 10. Hasil rendah/input Tinggi = Hasil tinggi/input Tinggi 
 11. Hasil rendahi/input Tinggi = Hasil tinggi/input Rendah 
 
III. Ketidakadilan Kompensasi Lebih 
 12. Hasil tinggi/input Tinggi = Hasil rendah/input Tinggi 
 13. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil rendah/input Tinggi 
 14. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil tinggi/input Tinggi 
 15. Hasil tinggi/input Rendah = Hasil rendah/input Tinggi 
 16. Hasil rendahi/input Rendah = Hasil rendah/input Tinggi 
 
 
Sumber : Wexley, Kenneth N dan Gary A. Yukl, Organizatioan Behaviour and Personnel 
Psychology

                                                 
15 Ibid, p. 132 

, penterjemah : Muh. Shohabuddin (Jakarta : Rineka Cipta, 1993)  p. 130 
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Ketidakadilan adalah satu sumber ketidak puasan kerja dan ketidakadilan  
menyertai keadaan tidak berimbang yang menjadi motif tindakan bagi seseorang untuk 
menegakkan keadilan. Reaksi emosional terhadap kompensasi lebih  mungkin menjadi 
sebuah perasaan bersalah, sedangkan dengan kompensasi-kompensasi kurang mungkin 
menjadikan perasaan marah dan dendam pada organisasi dan pimpinannya. Terdapat 
banyak macam aneka cara dimana seorang pekerja berusaha menegakkan keadilan. 

1. meningkatkan atau mengurangi input-input pribadi, khususnya usaha 
2. membujuk orang bandingan untuk meningkatkan atau mengurangi input-input 

pribadinya 
3. membujuk organisasi untuk mengubah hasil perseorangan pekerja atau hasil dari 

bandingan 
4. pengabaian psikologis terhadap input-input atau hasil-hasil  pribadinya 
5. pengesampingan psikologis terhadap input-input atau hasil dari bandingan 
6. memilih orang bandingan yang lain 
7. meninggalkan organisasi 

 Tentang bagaimana seseorang berusaha  menurunkan ketidak adilan akan 
ditentukan oleh sifat selisih hasil dan input serta biaya relatif alternatif dalam situasi 
tertentu. Satu kelemahan dari teori ini bahwa teori ini tidak memerinci lebih jauh bagaima 
seseorang akan memilih di antara reaksi-reaksi yang ada terhadap 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. 
 Untuk para pekerja yang mendapatkan kompensasi lebih dan dibayar atas dasar 
gajii atau ongkos per jam, keadilan  akan ditegakkan dengan meningkatkan input 
usahanya. Tindakan ini akan mengakibatkan peningkatan dalam kualitas atau kuantitas 
pelaksanaan kerja. Jika seorang pekerja mendapat kompensasi lebih dan substansi 
upahnya terkait dengan kuantitas pelaksaanaan kerja ia akan berusaha meningkatkan 
input usahanya tanpa menghubungkan dengan peningkatan dalam pendapatan 
insentifnya. Menurut teori ini, pekerja akan meningkatkan kualitas pelaksanaan kerja saat 
menurunkan atau mempertahankan kuantitas pelaksanaan kerja. Ramalan-ramalan 
tehadap pelaksanaan kerja pada pekerja bila terdapat ketidak adilan kompensasi kurang 
atau kompensasi lebih diikhtisarkan dalam tabel berikut ini : 
 

Tabel 2.2 : Implikasi Ketidakadilan Terhadap Pelaksanaan Kerja 
 Kompensasi Kurang Kompensasi Lebih 
Gaji atau upah per jam Kualitas dan /kuantitas 

output rendah 
Kualitas dan/kuantittas 
output rendah 

Komisi atau upah per 
potong 

Kualitas rendah dan 
kuantitas tinggi 

Kualitas tinggi,  
kuantitas rendah atau sama 

Sumber : Wexley, Kenneth N dan Gary A. Yukl, Organization Behaviour and Personnel 
Psychology
  

, penterjemah : Muh. Shohabuddin  (Jakarta : Rineka Cipta, 1993) p. 134 

 Jadi berdasarkan 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. Seorang 
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guru bisa menganggap tidak adil jika  gaji/honornya  disamakan dengan guru  lain  yang 
pengalaman mengajarnya  lebih lama dari dia. Seorang guru akan merasa tidak adil jika  
guru lain yang  sama-sama memperoleh tugas yang sama namun tunjangannya  
berbeda.  Adanya ketidak adilan ditempat kerja ini membuat guru menjadi tidak puas 
dalam bekerja. Berdasarkan uraian di atas maka komponen-komponen utama dari teori 
keadilan ini dibagi tiga yaitu : input (masukan) , output (hasil) dan orang bandingan (orang 
lain sebagai pembanding). 
Teori Dua Faktor 
 Teori dua faktor menyatakan bahwa kepuasan kerja secara kualitatif berbeda 
dengan ketidak puasan kerja (Herberg, (1966); Mausner dan Snyderman, 1959), Menurut 
teori ini, karekateristik pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yang satu 
dinamakan ‘disatisfier” atau “ hygiene factors” dan yang lainnya dinamakan ‘satisfier” atau 
‘motivators”. Hygiene factor meliputi hal-hal seperti : gaji/upah, pengawasan, hubungan 
antar pribadi, kondisi kerja dan status. Jumlah tertentu dari hygiene factors diperlukan 
untuk memenuhi dorongan biologis serta kebutuhan dasar seseorang seperti :kebutuhan  
keamanan dan berkelompok. Jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang 
tidak puas. Namun jika besarnya hygiene factors memadai untuk memenuhi kebutuhan 
tersebut, seseorang tidak akan kecewa lagi tetapi belum tentu terpuaskan.  Seseorang 
hanya terpuaskan jika terdapat jumlah yang memadai untuk faktor-faktor pekerjaan 
dinamakan satisfier. Sarisfier adalah karakteristik pekerjaan yang relevan dengan 
kebutuhan-kebutuhan urutan lebih tinggi seseorang serta perkembangan psikologisnya, 
mencakup pekerjaan yang menarik penuh tantangan, kesempatan untuk berprestasi, 
penghargaan dan promosi. Jumlah satisfier  yang tidak mencukupi akan merintangi para 
pekerja mendapatkan kepuasan positif yang menyertai pertumbuhan psikologis.16

 Dalam teori dua faktor, terdapat dua kontinum yang berbeda, yang satu untuk 
kepuasan dan yag lain untuk ketidak puasan/ Dua konsepsi yang berlainan ini dapat 
dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.3 : Dua Pandang Sikap Kerja 
Kontinum dua kutub konvensional : 

         +                                           +                0  

Sangat puas                                Netral                            Sangat tidak puas  

Model Herzberg 

         +                                          +  

Sangat puas               Tidak ada kepuasan                 

         -                                         +  

Sangat kecewa               Tidak ada kepuasan                 

Sumber : Wexley, Kenneth N dan Gary A. Yukl, Organizatioan Behaviour and Personnel 
Psychology
  

, penterjemah : Muh. Shohabuddin (Jakarta : Rineka Cipta, 1993 ) p. 137 

 Ketika teori dua faktor dikemukakan, telah membangkitkan pertentangan yang 
seru dan teori ini diserang oleh lawan-lawannya dari teoritisi konvensional. Pertentangan 
tersebut dibumbui dengan klaim Herzberg (168) bahwa hanya satu cara memotivitir para 
pekerja, yaitu meningkatkan satisfier, suatu pendekatan yang dikenal dengan nama “job 
enrichment”. Dengan kata lain menurut Herzberg, kepuasan dan motivasi keduanya 
ditentukan oleh faktor-faktor pekerjaan yang dinamakan satisfier. Insentif upah/gaji, 

                                                 
16 Ibid, p. 136 

Satisfier 

Hygiene Factors 
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pengawasan yang lebih baik, serta program-program lain dipandang sebagai pendekatan 
yang tidak efektif untuk meningkatkan kepuasan dan motivasi.  
 Jadi dalam teori dua faktor ini membedakan antara kepuasan dengan ketidak 
puasan. Faktor yang menjadi sumber kepuasan disebut “satisfier” atau ‘motivators” dan 
dan faktor yang menjadi sumber ketidakpuasan disebut ‘disastifier” atau “hygiene factors”. 
Seorang guru bisa merasa puas bila jumlah satisfier lebih banyak daripada hyigene 
factors. 
 Berdasarkan beberapa pendapat dan beberapa uraian teori kepuasan kerja 
tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja guru adalah  refleksi 
perasaan guru yang timbul   setelah melakukan evaluasi terhadap lingkungan 
pekerjaannya. 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 jurang 
bergairah   merupakan akibat dari ketidak puasan kerja guru.  
 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 factor yang pencetus kepuasan kerja 
(satisfier) lebih dominan daripada faktor pencetus ketidak puasan kerja (disastifier). 
 Berdasarkan atas ruang lingkup kerja guru dengan tugas utama sebagai pengajar 
maka survey kepuasan kerja guru dapat ditentukan indikator-indikatornya sebagai berikut:  

1. Upah/gaji yang pantas 
2. Kondisi kerja yang mendukung 
3. Hubungan dengan atasan 
4. Hubungan dengan rekan sekerja  
5. Hasil pekerjaan 

 
2.  Supervisi Kepala Sekolah 
 Dalam kerata-basa Jawa, kata guru berasal dari dua kata “digugu” dan “ditiru” 
atau “ wong sing digugu lan ditiru “ (orang yang patut untuk dipercaya dan dijadikan 
teladan).  Dari kata guru ini punya makna bahwa orang yang berpredikat  “guru” adalah 
orang yang jujur dalam melangkah maupun bertindak, orang  yang melakukan tugasnya 
penuh keikhlasan, kejujuran dan pengabdian sehingga orang yang demikian patut untuk 
digugu dan ditiru.   
 Sebutan guru bagi orang yang berprestasi sebagai pendidik ini memang profesi 
yang berat yang disandangnya. Di pundak guru  tergantung beban untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa, menolong anak-anak dari kebodohan dan kemalasan, menjadi 
sumber ilmu dan sumber belajar bagi anak didiknya bahkan dalam kehidupan 
bermasyarakat guru tetap dituntut untuk menjadi orang-orang yang patut dijadikan 
panutan. 
 Earl V. Pullias dan James D Young mengemukakan  beberapa peranan guru atau 
pengajar yakni :  guru sebagai pembimbing, pendidik, pembaharu, tauladan, pencari, 
penasehat, pencipta, orang yang  berwibawa,  pengilham  cita-cita dan pekerja rutin, 
penuntun cerita dan pelaku, sebagai orang yang berani menghadapi kenyataan serta 
sebagai penilai. 17

                                                 
17 Earl V. Pullias dan James D. Young, Guru Adalah Segala-galanya, (Bandung :Terate, 1979), p. 

5 

  Selanjutnya, Earl V. Pullias dan James D Young, menjelaskan pula 
bahwa peranan guru itu sangat menentukan diantaranya yaitu (a) penyejarahan 
kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman. (b) 
membentuk kepribadian yang harmonis (c)  menyiapkan anak menjadi warga negara 
yang baik  (d) sebagai perantara dalam mengajar (e)  guru sebagai penghubung antara 
anak, sekolah dan masyarakat. (f)   guru sebagai administrator dan manajer. (g)  guru 
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sebagai penegak disiplin (h)  pekerjaan guru sebagai profesi (i)  guru sebagai perencana 
kurikulum  (j)  guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.18

 Berdasarkan peranan dan tugas-tugas guru yang banyak itu ternyata betapa 
beratnya tanggung jawab yang dipikul dipundak guru.  Rasanya tidak sembarang orang 
yang bisa jadi guru, hanya orang-orang yang punya panggilan hati saja yang mau menjadi 
guru  atau hanya orang yang terpaksa saja yang mau menjadi guru. 

 

 Agar peranan guru dalam kaitan dengan tugas mendidik dapat berhasil dengan 
baik, maka guru perlu diadakan pembinaan dengan cara disupervisi oleh kepala sekolah. 
Suharsimi Arikunto mengemukakan tentang istilah supervisi. Istilah Supervisi lebih 
mendekatkan pada sifat manusiawi dalam pelaksanaan supervisi tidak mencari kesalahan  
atau   kekurangan   tetapi   melakukan  pembinaan, agar pekerjaan yang disupervisi 
diketahui kekurangannya, diberitahukan cara meningkatkan, dan membicarakan bersama 
sesuatu kekurangan 19. Kemudian Suharsimi  Arikunto  menyatakan tentang pengertian 
Supervisi Pengajaran dengan menyebut sebagai “Supervisi Klinis” yaitu  suatu bentuk 
supervisi yang difokuskan pada peningkatan kualitas mengajar dengan melalui sarana 
siklus yang simpatik untuk langkah-langkah intensif dan cermat tentang penampilan 
mengajar yang nyata serta bertujuan untuk mengadakan perubahan dengan cara yang 
rasional20.  Glickman dalam Ibrahim Bafadal  mendefinisikan Supervisi Pengajaran adalah 
serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola 
proses belajar mengajar demi pencapaian tujuan pengajaran. Daresh mengemukakan 
Supervisi Pengajaran adalah upaya membantu guru-guru mengembangkan 
kemampuannya mencapai tujuan pengajaran21. Menurut pendapat Harris dalam Piet A. 
Sahertian  Supervisi Pengajaran adalah apa yang dilakukan oleh petugas sekolah 
terhadap stafnya untuk memelihara (maintain) atau mengubah pelaksanaan kegiatan di 
sekolah yang langsung berpengaruh terhadap proses mengajar guru dalam usaha 
meningkatkan hasil belajar siswa22

 Selanjutnya Crosby sebagaimana dikutip oleh Burhanuddin mengemukkan 
supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka 
dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang 
lebih baik. 

.  

23

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan supervisi pengajaran adalah  
upaya seorang kepala sekolah dalam pembinaan guru agar guru  dapat meningkatkan 
kualitas mengajarnya dengan melalui langkah-langkah perencanaan, penampilan 
mengajar yang nyata serta mengadakan perubahan dengan cara yang rasional dalam 
usaha meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Fungsi Kepala Sekolah antara lain memberikan bimbingan dan penyuluhan 
terhadap staf guru maupun staf tatausaha agar setiap staf dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik, dalam arti agar tugas itu dapat berhasil secara efektif. Dengan bimbingan 
terhadap satf guru, maknanya Kepala Sekolah berusaha agar tugas guru sebagai 
pendidikan dan pengajar dapat tercapai hasil yang efektif dan efisien. 

Usaha dan kegiatan membimbing guru meliputi bimbingan di dalam kelas seperti 
metode penyampaian, cara mengajar, hubungan siswa dengan guru, dan proses belajar 
mengajar, bimbingan di luar kelas meliputiteknik membuat satuan pelajaran, menulis dan 

                                                 
18 Ibid, halaman 10 
19 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, ( Jakarta : 

Rajawali Pers, 1989), p. 99 
20 Suharsimi Arikunto, Loc Cit 
 
21 Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajaran Teori dan Aplikasinya Dalam Membina Profesional Guru 
(Jakarta : Rineka Cipta,1979) ,p. 100 
22 Piet A. Sahertian  dan Ida Aleida Sahertian, Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Inservice 

Education (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) ,p. 56 
23 Yusak Burhanudin , Administrasi Pendidikan (Bandung : Pustaka Setia, 1998), p. 102 
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mereview satuan pelajaran, pengembangan proses instrumen laporan.24

Tanggung jawab seorang supervisor adalah mengusahakan agar karyawan itu 
mau melaksanakan tugasnya sesuai dengan persyaratan-persyaratan pekerjaan yang 
telah ditetapkan. Dengan demikian tugas utama seorang supervisor adalah menolong 
seoarng karyawan mencapai tujuan organisasi dengan cara meunjukkan kepada 
bawahan itu bagaimana menyelesaikan tugas dengan mempergunakan tentang seberapa 
jauh kemampuan bawahan itu dapat dicapai dengan mengerjakan tugas-tugasnya.

 Dengan 
bimbingan itu diharapkan hasil kerja guru menjadi meningkat. Pelaksanan kerja para 
pegawai yang dibimbing mengalami kemajuan, seperti yang ditetapkan dalam tujuan 
organisasi. Pelaksanaan kerja inilah yang menjadi dasar kegiatan Supervisi. Kepala 
Sekolah sebagai seorang supervisor harus mengetahui tentang persyaratan pekerjaan 
dan hasil yang diinginkan dari setiap tugas menjadi tanggung jawabnya, mengetahui 
tentang sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pekerjaanya 
(ketrampilan, kegiatan-kegiatan, tugas-tugas dan dukungan lainnya) ini dibutuhkan untuk 
mencapai hal tersebut. 

25

 Sergiovanni seperti yang dikutip oleh Ibrahim Bafadal merumuskan tentang 
tujuan supervisi pengajaran yaitu pengawasan kualitas, pengawasan profesional, 
memotivasi guru

 

26

 Tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah membantu guru dalam (1) 
pembinaan dan peningkatan profesi mengajar ; (2) pembinaan dan peningkatan sikap 
personal dan sikap profesional. Uraian tugasnya antara lain : 

. 

1. Membantu guru dalam memahami strategi belajar mengajar 
2. Membantu guru dalam merumuskan tujuan-tujuan belajar 

3. Membantu guru dalam menyusun berbagai pengalaman belajar 

4. Membantu guru dalam menyusun keaktifan belajar 

5. Membantu guru dalam meningkatkan ketrampilan dasar mengajar 

6. Membantu guru dalam mengelola kelas dan mendinamisasikan kelas sebagai 
suatu proses kelompok 

7. Membantu guru-guru dalam memecahkan masalah  keluh-kesah 

  8. Membantu guru dalam memecahkan masalah kesejahteraan27

Supervisi memang diperlukan di sekolah sebab dengan supervisi akan diperoleh 
informasi yang penting untuk menentukan kebijakan selanjutnya setelah guru 
melaksanakan tugas mengajarnya. Untuk itu agar supervisi bisa berhasil, kepala sekolah 
dituntut agar lebih dekat dengan guru yang diamati, dalam hal ini pengamatan guru bisa 
berlangsung di kelas maupun di luar kelas. 

 

Kepala sekolah harus mampu menggerakkan staf guru dan staf  tata usaha untuk 
melaksanakan fungsi supervisi.  Ada perbedaan karakteristik antara peran supervisor 
dengan peran lainnya, Sergioanni T.J. dalam kutipan Soebagio Atmodiarso dan Soeranto 
Totosiswanto merinci : 

1. Sangat kuat kaitannya dengan tugas-tugas seorang ahkli (expert), sebagai 
seorang pemimpin program pendidikan dan pemimpian pengajaran 

2. Perlunya hidup dalam dunia dan berbicara dalam dua bahasa 
3. Keterbatasan akan kekuasaan28

 Dalam hubungan tuntutan keahlian (expert) dapat dijelaskan bahwa seorang 
supervisor diharapkan ahli dibidang pendidikan dan tugas-tugas seorang supervisor 
sangat menonjol dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi : 

 

a. kurikulum dan tujuan mengajar 
b. Isi program pendidikan, koordinasi dan wawasan 

                                                 
24 Soebadio Atmodiwiro, Soeranto Totosiswanto, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Semarang : 
Adhi Waskito, 1991 ) , p. 122. 
25 Ibid, p.  124 
26 Ibrahim Bafadal, Op Cit, p. 25 
 
27 Piet A. Sahertian  dan Ida Aleida Sahertian. Op Cit , p. 102 
28, Soebadio Atmodiwiro, Soeranto Totosiswanto , Op Cit,  p. 127  
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c. Alternatif dan pilihan 
d. Kurikulum dan inovasi mengajar 
e. Pola-pola pengelompokan dan penjadwalan 
f. Pelayanan dan perencanaan unit 
g. Evaluasi dan memilih bahan belajar 
h. Struktur pengetahuan 
i. Pola guru dan pengaruh siswa di kelas 
j. Gaya mengajar, metoda dan prosedur 
k. Iklim belajar di kelas 
l. Guru, siswa dan evaluasi program 
m. Pengembangan kurikulum dan menghadapi evaluasi pendidikan 

           Karateristik kedua seorang supervisor ada  dalam dua dunia, dunia guru dan dunia 
administrasi. Dengan demikian maka ia harus mempergunakan dua bahasa yaitu bahasa 
guru dan bahasa administrator. 
           Karakteristik ketiga adalah terbatasnya kekuasaan yang dimiliki oleh seorang 
supervisor. Kesulitan dalam melaksanakan tugas supervisor oleh Kepala Sekolah 
merupakan pula hasil penelitian oleh America Associates of School Administrator. Dalam 
penelitian ini ditemukan bahwa secara relatif Kepala Sekolah yang melaksanakan 
supervisi di kelas jumlahnya sedkit, bahkan  bila situasi memerlukan pun ternyata masih 
sedikit Kepala Sekolah yang melaksanakan supervisi di kelas. Jawabannya adalah, 
karena Kepala Sekolah kurang merasa enak untuk mengadakan supervisi terhadap guru-
gurunya. Don Lorti seorang sosiolog dari Universitas Chicago menyatakan bahwa 
supervisi terhadap guru-guru adalah pekerjaan yang paling berat bagi Kepala Sekolah. 
Hal ini disebabkan karena Kepala Sekolah tidak merasa yakin tentang penguasaan di 
bidang pengetahuan dan dibidang pengajaran, sehingga ia merasa segan unuk 
melaksanakan supervisi terhadap guru-gurunya. Bahkan ada kecenderungan bahwa arti 
supervisi dianggap sebagai usaha untuk mengatasi/mengawasi kegiatan dan pekerjaan 
guru baik di kelas maupun di luar kelas.  Anggapan semacam ini menimbulkan salah 
pengertian, sehingga timbul rasa keengganan bagi guru-guru untuk mendekat kepada 
Kepala Sekolah. Hal ini terjadi karena adanya asumsi bahwa Kepala Sekolah berusaha 
mencari-cari kesalahan para gurunya.29

 Moh. Rifai memberikan teknik pelaksanaan supervisi oleh Kepala Sekolah yaitu 
(a) kunjungan kelas   (b) pertemuan pribadi    (c)  rapat staff. 

 

 Bagaimana tanggapan guru mengenai supervisi pengajaran merupakan hal 
yang patut untuk dikaji. Apakah Supervisi yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah dapat 
merubah pola guru dalam mengajar atau justru supervisi dapat mematikan kreatifitas guru 
dalam mengajar, disinilah peran kepala sekolah sebagai supervisor dituntut untuk dapat 
membantu guru untuk mencapai kepuasan kerja. Salah satu fungsi kepala sekolah adalah 
sebagai supervisor disamping fungsi lainnya seperti sebagai manajer, pemimpin, 
wirausahawan, pencipta iklim kerja, sebagai pendidik, pembina tata usaha.  Dalam 
menjalankan perannya kepala sekolah dituntut untuk lebih dekat dengan guru terutama 
saat mengamati proses mengajar dan supervisi terhadap perilaku guru mengajar di kelas. 
Keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan perannya sebagai supervisor akan 
tergantung kepada : (1) kondisi dan situasi sekolah’ (2) sikap guru-guru dan staf tata 
usaha; (3) peraturan yang mendukung; dan (4) memiliki kompetensi sebagai supervisor 
30

 John Boyd dalam Soebagio Atmodiwiro dan  Soeranto Tatosiswanto 
menyatakan karakteristik seorang supervisor (penyelia) yang efektif :

.  

31

a. Supervisor yang efektif mampu menghasilkan sesuai dengan masukan 
 

b. Ia mampu membuat guru-guru untuk lebih terbuka dan tidak bersifat defensif 
c. Supervisor yang efektif berkomunikasi dalam rangka memperhatikan dan 

menghormati guru-guru yang akan dibantu 
                                                 
29 Ibid, p. 128 
30 Ibid, p. 130 
31 Ibid, p.  134 
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d. Supervisor yang efektif menyukai dan menghargai dirinya sendiri dan tidak 
mempengaruhi guru-guru untuk kepentingannya sendiri 

e. Supervisor yang efektif mempunyai pengetahuan khusus dibidang bimbingan 
dan penyuluhan yang akan bermanfaat bagi peningkatan nilai-nilai yang 
disupervisi 

f. Supervisor yang efektif mencoba untuk memahami nilai-nilai perilaku yang 
disupervisi 

g. Supervisor yang efektif mampu berfikir secara system dan berpusat dalam 
pengertian sistem 

h. Supervisor yang efektif mempunyai pandangan yang bersifat humor dan 
menyadari bagaimana kejadian itu mempengaruhi kehidupannya seperti 
kehidupan lainnya. 

i. Supervisor yang efektif mampu mengidentifikasi pola perilaku yang merusak 
diri guru-guru, dan menolong guru-guru mengubah perilaku yang lebih 
bersifat pribadi 

j. Supervisor yang efektif penuh ketrampilan dalam menolong guru-guru untuk 
melihat dirinya sendiri dalam menjawab secara terbuka terhadap 
kepentingan siapa saja. 

 Sementara itu teknik dalam pelaksanaan supervisi pengajaran sebagaimana 
dikemukakan oleh Made Pidarta adalah sebagai berikut : 

a. Teknik observasi kunjungan kelas. Kepala sekolah melakukan observasi pada 
kelas yang sedang belajar dibawah bimbingan guru. Tujuannya ingin memperoleh 
data tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Data 
ini sebagai dasar bagi supervisi di dalam melakukan pembinaan terhadap guru 
yang diobservasi. Hal-hal yang perlu dicatat oleh supervisor : (1) suasana kelas, 
(2) cara memulai dan menutup pelajaran, (3) kecocokan metode yang dipakai, (4) 
media yang digunakan, (5) tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. 
Kehadiran Kepala Sekolah untuk mengobservasi dapat diberitahukan kepada 
guru atau tidak diberitahukan terlebih dulu kedua-duanya mengandung kebaikan 
maupun kelemahan. 

b. Pertemuan formal dan informal. Kepala sekolah dengan guru atau sekelompok 
guru mengadakan pertemuan baik secara terencana maupun tidak guna 
membahas topik-topik yang berkenaan dengan proses belajar mengajar atau 
keluhan-keluhan lainnya untuk dicarikan solusi yang lebih baik.  

c. Teknik supervisi sebaya (tutor sebaya). Hal ini dilakukan oleh guru-guru yang 
sukses yang diberi kesempatan oleh Kepala Sekolah membantu  guru yang 
membutuhkan pertolongan dalam proses belajar mengajar terhadap guru-guru 
mata pelajaran yang sejenis.32

            Dari beberapa pendapat dan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan, 
bahwa supervisi kepala sekolah adalah proses pembinaan kepala sekolah keda guru 
dalam rangka untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaan supervisi 
oleh kepala sekolah tidak mencari kesalahan guru tetapi bersama guru memecahkan 
solusi pada masalah-masalah yang terjadidalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini 
teknik yang biasa digunakan adalah kunjungan kelas, pertemuan baik formal mupun 
informal serta melibatkan guru lain yang dianggap berhasil dalam mengajar. 

 

Adapun sebagai indikator-ondikator dalam pelaksanaan survey  supervisi kepala 
sekolah adalah pnilain guru terhadap pelaksanaan supervisi: 
1. Tujuan supervisi  
2. Hubungan guru dengan supervisor 
3. Bimbingan perencanaan mengajar 
4. Prosedur pelaksanaan supervise 
5. Bantuan dalam memecahkan masalah 
6. Hasil dan Tindak lanjut supervisi  

                                                 
32 Made Pidarta, Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), p. 2 
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3.   Motivasi Kerja Guru 
 Motivasi  merupakan unsur psikologis bagi seorang guru dalam rangka untuk 
keberhasilan dalam mengajar. Guru yang tidak punya motivasi mengajar maka ia tidak 
akan berhasil dalam mengajar. Guru mempunyai motivasi karena terpenuhi kebutuhan - 
kebutuhannya yang timbul akibat dari hubungannya dengan organisasi (SMK Negeri se 
Kota Samarinda), sebagaimana dijelaskan oleh Buchari Zainun bahwa beraneka ragam 
kebutuhan timbul akibat adanya beberapa macam hubungan dengan  organisasi. Selain   
kebutuhan-kebutuhan  yang bercorak fisik biologis dan sosial ekonomis, yang lebih 
adalah terdapatnya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sosial psikis33

 Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan atau 
menggerakakkan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya ditujukan pada sumber 
daya manusia umumnya dan bawahan khususnya. Motivasi mempersoalkan bagaimana 
caranya mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja secara produktif 
berhasil mencapai dan wewujudkan tujuan yang telah ditentukan. 

. 

34Motif adalah apa yang 
menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau sekurang-kurangnya 
mengembangkan suatu kecenderungan tertentu35. Bernard Berendoom dan Gary A 
Stainer dalam Sedarmayanti, mendefinisikan motivasi adalah kondisi mental yang 
mendorong aktivitas dan memberi energi yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan 
memberi kepuasan atau mengurangi ketidak seimbangan.36 Malayu SP. Hasibuan 
mendefenisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 
kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi 
dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan.37 Sedang Gibson dkk, 
mendefinisikan motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang karyawan yang 
menimbulkan dan mengarahkan perilaku 38 Motivasi merupakan hasrat di dalam 
seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. .39

 Berdasar atas penjelasan beberapa hal tersebut. Maka  motivasi merupakan 
penggerak yang mengarahkan pada tujuan, dan itu jarang muncul dengan sia-sia. Kata 
butuh, ingin, hasrat dan penggerak semua sama dengan motive yang asalnya dari kata 
motivasi. Jadi dengan demikain dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 
motivasi adalah daya penggerak seseorang untuk melakukan tindakan . 

  

 Untuk memotivasi para guru kepala sekolah harus mengetahui motif dan motivasi 
yang diinginkan guru. Orang mau bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan baik 
kebutuhan yang disadari (conscious needs) maupun kebutuhan yang tidak disadarai 
(unsconscious needs), berbentuk materi atau nonmateri,  kebutuhan fisik maupun rohani. 
 Peterson dan Plowman mengatakan bahwa orang mau bekerja karena faktor-
faktor berikut : 

a. The Desire to Live (keinginan untuk hidup). Keinginan untuk hidup merupakan 
keinginan utama dari setiap orang, manusia bekerja untuk dapat makan dan 
makan untuk dapat melanjutkan hidupnya. 

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

                                                 
33 Buchari Zainun,  Manajemen dan Motivasi ( Jakarta : Balai Aksara, 1979) p.19 
34 Malayu Hasibuan, Organisasi dan Motivasi (Jakarta :Bumi Aksara,1999) p. 131 
35 Fremon E. Kast dan James E. Rosenzweig, Organisasi Dan Manajemen, (Jakarta : Bumi  
Aksara, 1995) p. 220 
36 Sedarmayanti,  Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 
p. 20 
37 Malayu S.P. Hasibuan, Loc Cit. 
38 Gibson, James L. et all, Organization, terjemah : Ninuk Adiarni (Jakarta : Bina Rupa Aksara, 
1996) p. 185  
39Mathis, Robert L. and John H. Jackson, Op Cit , p. 89 
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c. The Desire for Power (keinginan akan kekuasaan). Keinginan akan kekuasaan 
merupakan keinginan selangkah diatas keinginan untuk memiliki, yang mendorong 
orang mau bekerja 

d. The Desire for Recognation (keinginan akan pengakuan). Keinginan akan 
pengakuan, penghormatan, dan status sosial, merupakan jenis terakhir dari 
kebutuhan yang mendorong orang untuk bekerja. Dengan demikian, setiap 
pekerja mempunayai motiv keinginan (want) dan kebutuhan (needs) tertentu dan 
mengharapkan kepuasan dari hasil kinerjanya.40

 Isi teori motivasi berhubungan dengan pengusahaan pemuasan kebutuhan 
manusia. Teori yang paling terkenal antara lain sebagai berikut  

 

Hierarki kebutuhan Maslow.  
 Suatu teori motivasi manusia yang telah mendapat banyak perhatian pada masa 
lalu dikembangkan oleh Abraham Maslow. Maslow dalam Soewarno Handayaningrat 
membagi kebutuhan manusia dalam hirarki kebutuhan, bahwa motivasi manusia 
berhubungan dengan lima kebutuhan,  yaitu   (1) kebutuhan fisik  ( Physiological need ),   
(2) kebutuhan untuk memperoleh  keamanan  dan  keselamatan (Security of  Safety 
Need), (3) kebutuhan bermasyarakat (Social Need), (4)  kebutuhan untuk memperoleh 
kehormatan (esteem need) (5) kebutuhan untuk memperoleh kebanggaan (Self 
Actualization need).41

  Menurut Abraham Maslow, proses motivasi seseorang secara bertahap mengikuti 
pemenuhan kebutuhan, dari kebutuhan yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling 
kompleks.  Kebutuhan-kebutuhan tersebut digambarkan secara hierarki seperti terlihat 
pada gambar 2.  

 

 
Gambar 2.2 : Bagan hierarki kebutuhan menurut Maslow 

 
(Sumber :  Purwanto, N. 1990:77)  42

 Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar, yang bersifat primer dan vital, 
yang menyangkut fungsi-fungsi biologis seperti kebutuhan pangan, sandang dan papan, 
kesehatan fisik, seks, dan lain-lain.  Kebutuhan rasa aman dan perlindungan, seperti 
terjaminnya keamanan, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, 
kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan lain sebagainya.  Kebutuhan sosial, 
meliputi kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota 
kelompok dan lain sebagainya. Kebutuhan akan penghargaan, termasuk kebutuhan 
dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya.  Kebutuhan 
akan aktualisasi diri, seperti kebutuhan mempertinggi potensi yang dimiliki, 
pengembangan diri secara maksimum, kreatifitas, ekspresi diri, dan sebagainya.  
Kebutuhan tertinggi menurut Maslow adalah kebutuhan transenden, yaitu kebutuhan yang 

 

                                                 
40 Malayu Hasibuan, Op Cit, p. 142 
41 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Administrasi dan Management, (Jakarta :GunungAgung, 1982) 
, p. 102 
42 Purwanto, N.  , Psikologi Pendidikan, (Bandung:  Remaja Rodaskarya, 1998), p. 70 
 



©falahyunus.wordpress.com                                                                                                                              21 
 

  

meliputi untuk berperilaku mulia, memberi arti bagi orang lain, terhadap sesama, terhadap 
alam dan seabagainya. 

 
Motivasi Frederyck Herzberg/Teori Hygiene. 

Frederich Herberg menyatakan pada manusia berlaku faktor motivasi dan faktor 
pemeliharaan dilingkungan pekerjaanya. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan adanya 
enam faktor motivasi yaitu (1) prestasi; (2) pengakuan; (3) kemajuan kenaikan pangkat; 
(4) pekerjaan itu sendiri; (5) kemungkinan untuk tumbuh; (6) tanggung jawab. Sedangkan 
untuk pemeliharaan terdapat sepuluh faktor yang perlu diperhatikan, yaitu (1) 
kebijaksanaa; (2) supervisi teknis; (3) hubungan antar manusia  dengan atasan ; (4) 
hubungan manusia dengan  pembinanya; (5) hubungan anta manusia dengan 
bawahannya; (6) gaji dan upah; (7) kestabilan kerja; (8) kehidupan pribadi; (9) kondisi 
tempat kerja; (10) status43

 
 

Teori X dan Teori Y McGregor 
Douglas McGregor mengemukakan dua pandangan yang saling bertentangan 

tentang kodrat manusia, yang dia sebutkan sebagai Teori X dan Teori Y. Dalam teori X , 
ancangan tradisionil,  McGregor berasumsi bahwa “manusia, pada dasarnya tidak senang 
bekerja dan tidak bertanggung jawab dan harus dipaksa bekerja. Teori Y, ancangan 
modern, adalah didasarkan kepada asumsi bahwa “manuisa pada dasarnya suka bekerja 
sama, tekun bekerja dan bertanggung jawab” 44

Dari ancangan Teori X, manusia adalah satu diantara unsur-unsur produksi selain 
uang, material serta peralatan, yang kesemuanya harus dikendalikan oleh manajemen. 
Manusia adalah sejenis makhluk hedonistis dan cenderung kepada kesenangan serta 
penderitaan, tidak senang bekerja dan akan menghindari kerja jika dapat. Karena 
kebencian terhadap kerja, sebagian besar orang-orang harus dipaksa dan diancam 
dengan hukuman agar membuatnya mengerahkan upaya yang mencukupi untuk 
mewujudkan tujuan-tujuan orgnisasi.  Dalam masyarakat materialistis dengan taraf hidup 
yang relatif rendah dan kekurangan lapangan kerja, teori manajemen ini cenderung untuk 
diterapkan dengan baik, tetapi dalam masyarakat yang kurang materialistis dengan taraf 
hidup yang lebih tinggi serta peluang-pelunag yang lebih besar untuk memperoleh 
pekerjaan, ancangan negatif dari teori X akan menemui  kegagalan. 

 

Teori Y McGregor, seperti teori X, dimulai dengan asumsi bahwa manajemen 
bertanggungjawab atas pengorganisasian unsur-unsur produksi, yaitu uang, bahan-
bahan, peralatan dan karyawan tetapi kesamaan itu berakhir di sini. Teori Y 
mengemukakan, motivasi, potensi untuk berkembang, kapasitas untuk memikul 
tanggungjawab dan kesediaan untuk mengarahkan perilaku ke arah perwujudan tujuan-
tujuan organisasi, kesemuanya terdapat di dalam diri individu, tetapi menjadi tanggung 
jawab manajemen di dalam pengembangannya. Tugas mutlak dari manajemen menurut 
teori Y adalah mengatur kondisi-kondisi organisasi dan metode-metode operasi agar 
karyawan dapat mencapai tujuan-tujuannya sendiri dengan mengarahkan upaya-
upayanya sendiri ke arah tujuan-tujuan organisasi. Ini adalah suatu pencetusan dari rasa 
Integrasi. 45

 Jadi dari uraian tersebut dalam teori X menyatakan bahwa individu mempunyai 
sikap tidak suka bekerja walapun menganggap pekerjaan itu perlu, tapi kalau bisa ia akan 
menghindari. Sedang teori Y menyatakan bahwa individu pada dasarnya ingin bekerja, 
mencari tanggung jawab dan menyalurkan kreativitas pada organisasi. Dalam teori Y, 
penekanan adalah pada motivasi intern positif sedang pada teori X menekankan motivasi 
ekstern negatif. 

 

 
 
 
                                                 
43 Sedarmayanti,Op Cit, p.  195 
44 Manullang, M, Manajemen Sumber Daya Manusia,   (Yogyakarta : BPFE, 1998)  p.  110 -111 
45 Ibid, p. 115 
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Teori Harapan 
Suatu penjelasan yang populer tentang teori harapan motivasi dikembangkan oleh 

Victor Vroom. Teori harapan motivasi  adalah teori  dimana seseorang  dihadapkan pada 
satu set hasil tingkat pertama dan memilih suatu hasil yang didasarkan pada bagaimana 
pilihan tersebut dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Preferensi individu didasarkan 
pada kekuatan (valensi) dari keinginan mencapai posisi tingkat kedua, dan persepsi 
hubungan antara hasil tingkat pertama dan kedua. Hasil tingkat pertama diperoleh  dari  
perilaku yang dihubungkan dengan pelaksanan pekerja itu sendiri. Hasil ini termsuk 
produktivitas, absensi, turnover dan termasuk mutu produktivitas. Hasil tingkat kedua 
adalah kejadian-kejadian seperti (imbalan atau hukuman) yang mungkin diakibatkan oleh 
hasil tingkat pertama seperti : perbaikan upah, penerimaan kelompok atau penolakan dan 
promosi. 46

Dalam teori harapan ada istilah yang penting untuk diketahui seperti : (1) 
instrumentalitas adalah konsep teori harapan motivasi dimana sesorang menganggap 
bahwa ada hubungan antara hasil tingkat pertama dan kedua, (2) valensi adalah 
kekuatan preferensi seseorang untuk suatu hasil tertentu. Contoh seseorang mungkin 
memilih kenaikan gaji 9% daripada dipindah ke suatu departemen baru, atau dipindah ke 
suatu fasilitas baru. Suatu hasil mempunyai valensi positif bila disenangi, dan valensi 
negatif bila tidak disenangi atau dihindari. (3) Harapan adalah suatu keyakinan bahwa 
suatu tindakan tertentu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu .  (4) Kekuatan disamakan 
dengan motivasi, (5) kemampuan (ability) menunjukkan suatu potensi seseorang untuk 
melaksanakan pekerjaan. 

 

Tema umum dalam teori harapan mengenai motivasi adalah (1) keputusan sadar 
oleh individu (dalam situasi kerja atau dalam seluruh ruang kehidupan) untuk berperilaku 
dengan cara-cara tertentu, (2) nilai-nilai individual dalam memilih hasil yang diinginkan, 
(3) harapan individual mengenai jumlah usaha yang dibutuhkan untuk mencapai hasil 
tertentu, dan (4) harapan individual tentang probabilitas memperoleh imbalan atas 
tercapainya suatu hasil yang diinginkan47

Maksud dari teori harapan adalah untuk menilai besarnya dan arah dari semua 
kekuatan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Tindakan yang didorong oleh 
kekuatan terbesar adalah yang paling mungkin akan dilakukan. Integrasi dari konsep 
penting teori harapan maka diperoleh tiga prinsip utama, sebagaimana disebutkan oleh 
Dennis W. Organ dan Thomson S. bateman dalam kutipan Gibson, et al :

 

48

1. P = f(M xA). Prestasi adalah fungsi dari perkalian Motivasi (kekuatan) dan Ability 
(kemampuan) 

 

2. M = f(V1 x E). Motivasi adalah fungsi dari perkalian valensi untuk setiap harapan 
tingkat pertama (V1) dan Harapan (Expectancy) bahwa suatu perilaku akan diikuti 
oleh suatu hasil tingkat pertama. Kalau harapan rendah, maka motivasinya akan 
kecil. Hal yang sama kalau valensi  suatu hasil nol, tidak ada nilai mutlak atau 
variasi dari kekuatan harapan untuk menyelesaikannya yang akan mempunyai 
dampak. 

3. V1=V2 x I. Valensi dihubungkan dengan beberapa hasil tingkat pertama adalah 
fungsi perkalian dari jumlah valensi yang melekat pada semua hasil tingkat kedua 
dan instrumentalitas yang dipunyai dari hasil tingkat pertama untuk pencapaian 
masing-masing hasil dari tingkat kedua. 

    Gambar 2.3. menggunakan nilai numerik untuk mengilustrasikan bagaimana teori 
harapan bekerja. Situasi menggambarkan keterlibatan seseorang bernama Joan, seorang 
spesialis anggaran. Menghadapi beberapa hasil prestasi (hasil pertama dan kedua). Mulai 
dari titik hasil kedua (sisi kanan), valensi dihubungkan penyelesaian anggaran tepat waktu 
dihitung sebagai berikut : V1 = V2 x I, atau V1 = (6 x0,6) +(3 x 1,0) + (1 +0,3) atau 6,9.  Kita 
asumsikan bahwa Joan telah menetapkan preferensi nya dari tiga hasil ini. Ia 
                                                 
46 Gibson, James L. et all, Op Cit, p. 242 
 
47  Fremon E. Kast dan James E. Rosenzweig, Op Cit , p.  416 
48 Gibson, James L. et akl, Op Cit, p. 244 
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menunjukkan kekuatan preferensi 6 untuk satu hari libur, angka 3 untuk pengakuan dan 
pernyataan dari pimpinan dan angka 1 untuk penulisan atau prestasi yang tercatat pada 
file pribadinya. Nilai preferensinya menunjukkan nilai Joan akan hari libur lebih besar dari 
dua hasil lainnya. Valensinya adalah perkalian dengan instrumentalitas, persepsinya 
berasal dari gabungan hasil prestasi, dan masing-masing hasil tingkat kedua. Jadi untuk 
penyelasaian anggaran tepat waktu akan menjadi 6(0,6) + 3(1,0 + 1(0,3) =6,9. 

 
Gambar 2.3: Penerapan Teori Harapan : Situasi John 

 
Sumber : Gibson, James L. et all, Organization,

       Kekuatan motivasi untuk kondisi penyelesaian anggaran tepat waktu dihitung 
dengan M = f(V1 x E), atau M = 6,9x0,4, atau 2,76. Kekuatan motivasi penyelesaian 
anggran pada hari yang diharuskan tetapi sesudah batas waktu adalah 2,24 sedangkan 
penyelesaian anggaran di hari sesudah batas waktu mempunyai kekuatan 0,20. jadi 
kekuatan atau motivasi yang paling kuat akan diarahkan pada penyelesaian anggaran 
tepat waktu. 

 terjemah : Ninuk Adiarni, (Jakarta : Bina 
Rupa Aksara, 1996) p. 244 

Teori Mc. Cleland 
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Kebutuhan akan prestasi, walaupun tidak dikemukan secara tegas dalam hierarki 
kebutuhan Maslow, namun mendasari kebutuhan penghargaan dan aktualisai diri. Begitu 
pula motivator Herzberg menekankan pengakuan akan prestasi itu penting bagi 
kekuasaan.  

 Mc. Clelland mengemukkan teorinya yaitu Mc. Clelland’s Achievement Motivation 
Theory atau Teori Motivasi Prestasi Mc. Clelland. Teori ini berpendapat bahwa karyawan 
mempunyai cadangan energi potensial . Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan 
tergantung pada kekuatan dorongan motivasi-seseorang dan situasi serta peluang yang 
tersedia. Energi akan dimanfaatkan oleh karyawan karena dorongan oleh : (1) kekuatan 
motif dan kekutan dasar yang terlibat, (2) harapan keberhasilannya, dan (3) nilai insentif 
yang terlekat pada tujuan. Hal-hal yang memotivasi seseorang adalah :49

1. Kebutuhan akan prestasi (need for achievement=n Ach), merupakan daya 
penggerak yang memotivasi semangat bekerja seseorang. Karena itu, n Ach akan 
mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan 
semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja 
yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk berprestasi tinggi, asalkan 
kemungkinan untuk itu diberi kesempatan. Seseorang menyadari bahwa hanya 
dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan 
yang besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya memiliki serta memenuhi 
kebutuhan-kebutuhannya. 

 

2. Kebutuhan akan afiliasi (need for Affiliation=n. Af) menjadi daya penggerak yang 
akan memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, n. Af ini 
merangsang gairah bekerja karyawan karena setiap orang menginginkan hal-hal :  
kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain dilingkungan ia tinggal dan 
bekerja (sense of belonging), kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap 
manusia merasa dirinya penting (sense of importance), kebutuhan akan perasaan 
maju dan tidak gagal (sense of achievement), dan kebutuhan akan perasaan ikut 
serta (sense of participation). 
Seseorang karena kebutuhan n Af akan memotivasi dan mengembangkan dirinya 
serta memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan ( need for Power = n Pow). Merupakan daya 
penggerak yang memotivasi semangat kerja karyawan. N Pow akan merangsang 
dan memotivasi gairah kerja karyawan serta mengarahkan semua kemampuannya 
demi mencapai kekuasaan  atau kedudukan yang terbaik. Ego manusia ingin lebih 
berkuasa dari manusia lainnya akan menimbulkan persaingan. Persaingan 
ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya 
mereka termotivasi untuk bekerja giat. 
Mc. Clelland menemukan bahwa orang-bisnis, terutama wiraswastawan-manajer, 

relatif lebih termotivasi prestasi dibandingkan dengan kolompok lainnya, dalam 
masyarakat. Ia mengemukakan bahwa para pengejar prestasi (achieverrs) ini mempunyai 
kualitas sebagai berikut: (1) menyukai situasi aman mereka bertanggung jawab pribadi 
untuk memecahkan masalah-masalah, 92) Cenderung menetapkan sasaran prestasi 
yang moderat dan mengambil ‘resiko yang telah diperhitungkan’, (3) menginginkan 
umpan balik yang konkrit tentang hasil pekerjaan mereka. Individu dengan motivasi 
prestasi yang tinggi  itu cenderung mengambil resiko yang sedang-sedang (moderate) 
saja dripada mengadu untung atas situasi dengan kemungkinan imbalan yang tinggi, 
tetapi kemungkinan kegagalan juga besar, Ini tampaknya secara intuitif berguna. Si 
pengejar prestasi (achiever) itu tertarik pada rangkaian sukses yang konsisten dan tidak 
ingin menodai rekornya dengan suatu kegagalan total.50

   Jadi teori Mc. Clelland menyatakan bahwa ada tiga type dasar kebutuhan motivasi 
yaitu kebutuhan untuk prestasi (need for Achievement), kebutuhan akan afliasi (need for 
affiliation), dan kebutuhan akan kekuasaan (need for power). Kepala Sekolah dalam 

 

                                                 
49 Malayu ahsibuan, Op Cit,  p.  162-163 
50 Fremon E. Kast dan James E. Rosenzweig, Op Cit,   p.  412 
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memotivasi para guru hendaknya dapat menyediakan peralatan, menciptakan lingkungan 
sekolah yang baik, memberikan kesempatan guru untuk mengembangkan karir , sehingga 
memungkinkan guru untuk meningkatkan semangat kerjanya untuk mencapai n Ach, n Af, 
dan n Pow yang diinginkan, yang merupakan daya penggerak untuk memotivasi guru dan 
staf tatusaha dalam mengarahakn semua potensi yang dimilikinya. 
 Guru sebagai manusia pekerja juga memerlukan pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan sebagaimana dikembangkan oleh Maslow, Herzberg dan Mc. Clelland,  
sebagai sumber motivasi dalam rangka meningkatkan semangat mengajarnya. Namun 
yang paling penting bagi seorang guru adalah motivasi yang dimulai dari dalam dirinya 
sendiri ( motivasi instrinsik ), sesuai dengan pendapat G.R Terry  dalam Winardi  bahwa 
“Motivasi yang paling berhasil adalah pengarahan diri sendiri oleh pekerja yang 
bersangkutan. Keinginan atau dorongan tersebut harus datang dari individu itu sendiri dan 
bukanlah dari orang lain dalam bentuk kekuatan dari luar”.51

 Teori yang diperbincangkan tentang teori motivasi di atas belum bisa 
menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan motivasi guru. Teori tersebut 
merupakan telahan tentang perilaku manusia yang dapat dipakai sebagai bimbingan bagi 
manajer dalam merancang aspek-aspek motivasi dari program personalia. Perlu adanya 
konsep tambahan seprti konsep motivasi intrisnik dan motivasi ekstrinsik.  

  

 Tidak bisa dielakkan jika guru juga memerlukan motivasi-motivasi yang berasal dari 
luar dirinya yang tentu saja sangat perlu diperhatikan oleh manajer atau Kepala Sekolah. 
Sebagaimana E. J. Donal dalam Komaruddin membagi motivasi dalam dua jenis : 1. 
Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang. Motivasi ini 
sering disebut “motivasi murni” misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan 
perasaan diterima. 52

         Manullang  mendefinisikan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari 
perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan sendiri. Ia merupakan bagian yang 
langsung dari kandungan kerja. Oleh sebab itu, motivasi intrinsik datang dari dalam diri 
individu. Sedang motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada kaitannya dengan imbalan 
atau maslahat yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, 
motivasi ekstrinsik timbul dari luar dirinya.

 2. Motivasi ekstinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri 
seseorang. Misalnya, kenaikan pangkat, pujian, hadiah dan sebagainya.  

53

           Guru yang bersemangat dalam mengajar disebabkan telah terpenuhinya 
kebutuhannnya seperi gaji yang cukup, keamanan dalam bekerja, bebas dari tekanan dari 
pimpinan maupun rekan sekerja, dan kebutuhan lainnya, namun demikian juga 
disebabkan adanya dorongan dari dalam diri individu untuk menimbulkan motivasi yang 
positif maka   hal ini akan berdampak pada kepuasan kerja guru yang akhirnya mampu 
menciptkan produktivitas bekerja dengan baik. 

 

        Berdasarkan beberapa pendapat  dan uraian tentang teori motivasi tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi kerja guru adalah dorongan  
bagi seorang guru untuk melakukan pekerjaan agar tercapai tujuan pekerjaan sesuai 
dengan rencana.  Suatu pekerjaan guru dalam kegiattan belajar mengajar akan tercapai 
jika guru mempunyai motivasi yang kuat, sedang guru yang kurang bermotivasi maka 
keinginan/minatnya pada pekerjaan akan kurang. 
          Indikator-ondikator yang digunakan untuk mengukur motivasi kerja guru meliputi : 

1. Imbalan yang layak 
2. Kesempatan untuk promosi 
3. Memperoleh pengakuan 
4. Keamanan bekerja 
5. Lingkungan kerja yang baik 
6. Penerimaan oleh kelompok 
7. Perasaan ikut serta 
8. Penghargaan atas prestasi 

                                                 
51 Winardi, Organisai Perkantoran Modern  (Bandung: Alumni, 1971) p. 167  
52 Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, (Bandung: Alumni, 1983) p. 100 
53 Manullang, M. dan Marihot Manullang, Op Cit, p. 130. 
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9. Disiplin yang bijaksana 
10. Pimpinan yang mendukung 
 

B. Kerangka Berpikir 
 Dengan berdasarkan kajian teori dari  ketiga  variabel penelitian  supervisi Kepala 
Sekolah, motivasi dan kepuasan kerja  guru maka kerangka pemikiran yang digunakan 
dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
1. Hubungan  Antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan Kerja  (Y) 
 Supervisi Kepala Sekolah merupakan sarana bagi Kepala Sekolah untuk 
melakukan pembinaan/pembimbingan kepada guru mengenai hasil kegiatan guru dalam 
proses belajar mengajar. Oleh karena itu diharapkan supervisi Kepala Sekolah akan 
membawa dampak positif bagi perkembangan kegiatan guru sehingga tujuan pendidikan 
dapat tercapai dengan baik. 
 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 kepala sekolah dapat menerapkan tipe 
supervisi yang dapat meningkatkan kualitas mengajar, dengan diimbangi penghargaan 
yang memadai maka guru-guru dalam menjalankan tugasnya akan mendapat kepuasan 
kerja sebagai imbalan yang di peroleh dari sekolah bersangkutan. 
 Supervisi Kepala Sekolah dalam penelitian ini  adalah tanggapan guru mengenai 
hasil supervisi berupa bimbingan dalam tugas guru sebagai pengajar yang dilakukan  
kepala sekolah dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru. Supervisi yang 
dilaksanakan oleh kepala sekolah berkenaan dengan pemecahan masalah dan bukan 
mencari masalah secara bersama antara guru dengan kepala sekolah. 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. Guru punya persepsi yang positif terhadap 
pelaksanaan supervisi. 
 Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, diduga terdapat hubungan 
yang posistif antara supervisi kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru. Dengan 
perkataan lain, makin baik supervisi kepala sekolah maka makin tinggi kepuasan kerja 
guru. 
2. Hubungan   Antara  Motivasi  Kerja  (X2)  dengan Kepuasan Kerja Guru  (Y) 

Motivasi merupakan suatu bentuk reaksi terhadap kebutuhan manusia yang 
menimbulkan eksistensi dalam diri manusia yaitu keinginan terhadp 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 ekonmois 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. Pemenuhan 
kebutuahn tersebut berkaitan dengan kepuasan kerja, dimana antara harapan guru 
terpenuhi ol;eh kenyataan yang diberikan organisasi. Disinilah pentingnya kepala sekolah 
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selaku manajer untuk dapat menganalisa dalam memenuhi kepuasan guru, sebab 
kepuasan guru berkaitan dengan produktivitas kerja guru. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, diduga ada hubungan 
positif antara motivasi kerja guru dengan kepuasan kerja guru dalam menjalankan 
tugasnya. Dengan perkataan lain makin tinggi motivasi kerja maka makin tinggi pula 
kepuasan kerja guru. 
3. Hubungan Antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2)  Secara 

Bersama - Sama Dengan Kepuasan Kerja (Y) 
Tanggapan guru atas pelaksanaan Supervisi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah 

merupakan suatu penilaian yang diberikan guru kepada Kepala Sekolahnya terhadap 
perlakuan kepada dirinya. Perlakuan kepala sekolah dalam Supervisi bisa berdampak 
posistif bagi guru yang bersangkutan namun pula juga bisa berdampak negatif. Adanya 
cara-cara dan teknik pendekatan dalam melakukan supervisi kepada guru itu akan 
berpengaruh pada kepuasan kerja guru.  

Supervisi yang diberikan kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pengajaran 
secara tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja guru bersangkutan dalam menjalankan 
tugasnya sehari-hari. Dengan demikian kepuasan kerja guru merupakan salah satu 
ukuran keberhasilan dalam bekerja yang dapat dilihat dalam dimensi kedisiplinan, 
kualitas, kuantitas  dan sikap guru. Kepuasan kerja yang ditunjukkan rasa tanggung 
jawabnya kepada beban profesionalisme yang diembannya. Indikasi bahwa kepuasan 
kerja akan meningkat apabila tanggapan guru terhadap supervisi kepala sekolah juga 
tinggi.  

Kepuasan kerja guru juga akan meningkat apabila motivasi kerja guru meningkat. 
Hal ini terlihat bahwa guru-guru yang memiliki motivasi tinggi dalam hal tanggung jawab, 
penghargaan, pekerjaan yang menantang dan lain sebagainya, akan dikerjakan dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan rasa senang, sehingga menimbulkan komunikasi yang 
kondusif dengan semua komponen sekolah.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,  diduga bahwa ada hubungan positif 
secara bersama-sama antara supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja dengan 
kepuasan kerja. Dengan kata lain semakin baik supervisi dan motivasi yang diberikan 
kepada guru, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja yang dimiliki guru 
bersangkutan.  

 
C. Hipotesis 
 Berdasarkan kajian teoritis dan kerangka pikiran di atas maka hipotesis penelitian 
ini adalah sebagai berikut  
1. Terdapat hubungan positif  antara supervisi kepala sekolah dengan  kepuasan kerja 

guru SMK Negeri se kota Samarinda. Dengan perkataan lain, makin baik Supervisi 
Kepala Sekolah, makin tinggi kepuasan kerja guru.  

2. Terdapat hubungan yang positif motivasi kerja dengan  kepuasan kerja guru SMK 
Negeri  se kota Samarinda. Dengan perkataan lain makin tinggi motivasi kerja maka 
makin tinggi pula kepuasan kerja guru. 

3. Terdapat hubungan yang positif secara bersama-sama  antara supervisi kepala 
sekolah dan  motivasi dengan kepuasan kerja guru SMK Negeri  se kota Samarinda. 
Dengan perkataan lain, makin baik Supervisi Kepala Sekolah dan makin tinggi 
motivasi kerja secra bersama-sama, maka  makin tinggi kepuasan kerja guru.  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian ini tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui hubungan  supervisi kepala sekolah dengan  kepuasan kerja 

guru SMK Negeri se kota Samarinda 
2. Untuk mengetahui  hubungan  motivasi kerja guru dengan  kepuasan kerja guru 

SMK Negeri  se kota Samarinda 
3. Untuk mengetahui  hubungan   supervisi kepala sekolah dan  motivasi kerja 

secara bersama-sama dengan kepuasan kerja guru SMK Negeri se kota 
Samarinda. 

 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Tempat penelitian adalah di Samarinda pada SMK Negeri se Kota Samarinda.  
Penelitian dilakukan selama 2  bulan pada  bulan Februari sampai Maret  tahun 2013  
yang dijabarkan dalam tabel berikut :        
 
C. Metode Penelitian 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah metode survei dengan teknik 
korelasional. Variabel penelitian meliputi dua variabel bebas  yaitu supervisi kepala 
sekolah (X1), motivasi kerja (X2) dan variabel terikat kepuasan kerja guru (Y). Hubungan 
antara variabel penelitian tersebut dapat digambarkan dalam konstelasi masalah  sebagai 
berikut : 

Gambar 3. 1 : Konstelasi Hubungan antara Variabel Penelitian 
 

    Variabel Bebas     Variabel Terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
Y    = Kepuasan kerja guru 
X1 = Supervisi kepala sekolah 
X2 = Motivasi Kerja 
 

 

X2 

Y 

X1 
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D. Teknik Pengambilan Sampel 
 Menurut pendapat Mohamad Ali menyatakan   populasi target adalah jumlah 

obyek yang akan diteliti.50

Tabel 3.1 : Jumlah Populasi Guru SMK Negeri se Kota Samarinda,  Tahun Pelajaran 
2012/2013 

 Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah  guru SMK Negeri se kota Samarinda yang tersebar  dalam  6  buah SMK Negeri . 
Mengenai jumlah populasi  pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini : 

No. Nama SMK Populasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SMK Negeri 1 Samarinda 
SMK Negeri 2 Samarinda 
SMK Negeri 3 Samarinda 
SMK Negeri 4 Samarinda 
SMK Negeri 5 Samarinda 
SMK Negeri 6 Samarinda 

47 
99 
40 
46 
20 
36 

Jumlah 288 
  Sumber : Diknas Kota Samarinda 

          Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan: “Apabila subyeknya kurang dari 100, 
diambil semua sekaligus sehingga penelitiannya penelitian populasi. Jika jumlah subyek 
besar maka diambil 10-15%, atau     20-25% atau lebih”.51

           Adapun teknik pengambilan sampel sejumlah 60 orang tersebut penulis 
menggunakan teknik random sampling proportional atau acak, yaitu teknik 
pengambilannya tidak sistematis, namun secara acak (seenak nya/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. 

 

  Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut  
1. Menetapkan populasi yaitu seluruh guru pada 6 SMK  (SMK Negeri 1, SMK Negeri 

2, SMK Negeri 3, SMK Negeri 4, SMK Negeri 5,   SMK Negeri 6). 
2. Membuat nomor dan jumlah kerangka sampling 288 orang, yaitu dengan cara 

menulis nomor urut 1 sampai 288. 
3. Memilih 60 orang sampel penelitian yang ditetapkan secara acak sederhana dari 

288 orang yang ada. 
   Mengenai jumlah sampel porposional pada masing-masing sekolah dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini : 
Tabel 3.2 : Jumlah Sampel Guru SMK Negeri se Kota Samarinda  
                   Tahun Pelajaran 2012/2013 
 

No. Nama SMK Sampel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

SMK Negeri 1 Samarinda 
SMK Negeri 2 Samarinda 
SMK Negeri 3 Samarinda 
SMK Negeri 4 Samarinda 
SMK Negeri 5 Samarinda 
SMK Negeri 6 Samarinda 

10 
20 
8 
10 
4 
8 

 
 Jumlah 60 

 
 

E. Instrumen Penelitian 

                                                 
50 Muhammad Ali,  Penelitian Pendidikan  (Jakarta : Rineka Cipta, 1985), p.  54 
51 Suharsimi Arikunto, 1983, Metode Research, Jakrta : Rajawali Pers, halaman 107. 
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Instrumen penelitian berbentuk kuesioner, yang meliputi (1) kepuasan kerja, (2) 
supervisi kepala sekolah, (3) motivasi kerja. Sebelum kuesioner dibuat terlebih dahulu 
dibuat kisi-kisi untuk setiap variabel. 

Dari ketiga variabel dibuat skala penilaian dengan rentang jawaban 1 sampai 
dengan 5. Masing-masing opsi jawaban diberi skor : A diberikan skor 5, B diberi skor 4, C 
diberi skor 3, D diberi skor 2, dan E diberi skor 1, dan instrumen dikembangkan 
berdasarkan indikator yang ada. Sebelum digunakan dalam penilaian, instrumen tersebut 
diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Butir-butir instrumen yang valid digunakan untuk 
alat pengukuran dalam penilaian, sedangkan butir yang instrumen yang tidak valid 
dibuang. 
1. Kepuasan Kerja (Variabel Y) 
a. Definisi Konseptual 
 Kepuasan Kerja adalah refleksi perasaan guru yang timbul   setelah melakukan 
evaluasi terhadap lingkungan pekerjaannya. Salah satu bentuk spesifik sikap kepuasan 
kerja yaitu reaksi emosional yang muncul pada diri seseorang akibat dari persepsinya 
terhadap pekerjaan.  
b. Definisi Operasional  

Kepuasan Kerja adalah refleksi perasaan guru yang menyenangkan  mengenai 
pekerjaan berdasarkan atas harapan guru dengan imbalan yang diberikan oleh 
sekolah/organisasi. Kepuasan kerja diperoleh  total skor yang diperoleh dari jawaban 
responden terhadap instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut : Upah/gaji 
yang pantas, Kondisi kerja yang mendukung, Hubungan dengan atasan, Hubungan 
dengan rekan sekerja, Hasil pekerjaan. 

 Instrumen ini terdiri dari 20 item dan setiap item memiliki lima alternatif jawaban 
yaitu A = Tidak puas,  B =  Kurang puas, C  = Ragu-ragu,   D = Puas, E = Sangat puas. 
Dengan demikian secara skor teoritis berkisar 20 sampai dengan 100. 
c. Kisi Kisi Instrumen Final 

Kisi-kisi instrumen terdiri dari dua puluh butir instrumen. Pada tabel berikut 
dapat dilihat kisi-kisi instrumen kepuasan kerja. 

Tabel 3.3 : Kisi-kisi Instrumen Variabel Kepuasan Kerja 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Upah dan Tunjangan yang pantas 
Kondisi kerja yang mendukung 
Hubungan dengan atasan 
Hubungan dengan rekan sekerja  
Hasil pekerjaan 

1, 2, 3, 4 
5, 7, 8, 12 
6, 9, 10, 14  
11, 13,  15, 16 
17,18,19, 20 
 

4 
4 
4 
4 
4 
 

Jumlah 20 
 
d. Kalibrasi 
 Uji coba dilakukan terhadap 36 orang guru SMK Muhammadiyah 1, SMK 
Cendana DDI Samarinda, SMK Al Khairiyah Samarinda, dan SMK PGRI 1 Samarinda. Uji 
coba butir-butir instrumen tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan 
kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. 
 Validitas instrumen diuji dengan menggunkan korelasi sekor butir dengan sekor 
total “Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua instrumen secara 
manual  dengan dibantu komputer program Excel, dimana batas angka kritis adalah 0,05. 
Kriteria pengujian dengan membandingakan antara rhiting dengan r tabel, jika r hitung> r 
tabel maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap 
tidak valid (drop) , sehinggan instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 
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 Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak  20 butir  
kesemuanya dinyatakan valid, pada taraf signifikansi 0,05, n=36 dengan r tabel =0,23 
dimana dari 20 butir item r hitung > r tabel.54

 Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya  dihitung reliablitasnya  menggunakan rumus “Alpha Cronbach’. 
Penghitungan dilakukan secara manual dengan dibantu  komputer  program Excel. 

 

 Hasil koefisien reliabilitas instrumen kepuasan kerja adalah sebesar rll = 0,949 
karena angka ini jauh lebih dari 0,7 dapat dikatakan instrumen reliabel (kosisten). 
 
2. Supervisi Kepala Sekolah (Variabel X1) 
a. Definisi Konseptual 

Supervisi adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah 
kepada guru untuk mencapai tujuan proses belajar mengajar. Kepala Sekolah sebagai 
supervisor tidak mencari kesalahan guru namun memecahkan masalah kegiatan belajar 
mengajar secara bersama-sama dengan guru. 
b. Definisi Operasional  

Supervisi kepala sekolah adalah tanggapan guru mengenai hasil supervisi 
pengajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 
kegiatan belajar mengajar. Supervisi kepala sekolah merupakan total skor yang diperoleh 
dari jawaban responden terhadap instrumen dengan indikator-indikator sebagai berikut : . 
program dan jadwal supervisi, tujuan supervisi, hubungan guru dengan supervisor, 
bimbingan perencanaan mengajar, prosedur pelaksanaan supervisi,  bantuan dalam 
memecahkan masalah, hasil dan Tindak lanjut supervisi.  

Instrumen ini terdiri dari 20 item dan setiap item memiliki lima alternatif jawaban 
yaitu A = Tidak pernah, B =  Jarang, C  = kadang-kadang,  D = Sering, E = Selalu. 
Dengan demikian secara skor teoritis berkisar 20 sampai dengan 100. 
c. Kisi-Kisi Instrumen Final 

Kisi-kisi instrumen terdiri dari dua puluh butir instrumen. Pada tabel berikut 
dapat dilihat kisi-kisi instrumen supervisi kepala sekolah. Indiakator-indikator dalam 
variabel supervisi kepala sekolah dapat lihat selengkapnya pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.4  : Kisi-kisi Instrumen Variabel Supervisi Kepala Sekolah 
No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1 
2 
3 
4 
5 
6. 
 

7. 

Program dan jadwal supervisi 
Tujuan dan prinsip supervisi  
Hubungan guru dengan supervisor 
Bimbingan dalam supervisi 
Prosedur pelaksanaan supervisi 
Bantuan dalam memecahkan 
masalah  
Hasil  supervisi 

1, 2,  
3, 16 
4, 5, 14 
6, 7, 12,  
9, 11 
13, 15, 18 
 
8, 10, 17  

2 
2 
3 
3 
2 
3 
 
3 

Jumlah 18 
d. Kalibrasi 
 Uji coba dilakukan terhadap 36 orang guru SMK Muhammadiyah 1, SMK 
Cendana DDI Samarinda, SMK Al Khairiyah Samarinda, dan SMK PGRI 1 Samarinda. Uji 
coba butir-butir instrumen tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan 
kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. 
 Validitas instrumen diuji dengan menggunkan korelasi skor butir dengan skor total 
“Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua instrumen secara 
manual  dengan dibantu komputer program Excel, dimana batas angka kritis adalah 0,05. 
Kriteria pengujian dengan membandingakan antara r hitung dengan r tabel, jika r hitung> r tabel 

                                                 
54 Hasil penghitungan pada lampiran 2, p.  136  
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maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid 
(drop) , sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 
 Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak  20 butir  
ternyata terdapat 18 item yang dinyatakan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid, yaitu 
item nomor 3 dan nomor 15 pada taraf signifikansi 0,05, n=36 dengan r  tabel =0,23.55

 Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan tital skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya  dihitung reliabilitasnya  menggunakan rumus “Alpha Cronbach’. 
Penghitungan dilakukan secara manual dengan dibantu  komputer  program Excel. 

 

 Hasil koefisien reliabilitas instrumen supervisi kepala sekolah  adalah sebesar rll = 
0,950 karena angka ini jauh lebih dari 0,7 dapat dikatakan instrumen reliabel (kosisten). 
 
3. Variabel Motivasi Kerja 
a. Defnisi Konseptual 
 Motivasi kerja guru adalah daya pengerak/dorongan  bagi seorang guru untuk 
melakukan pekerjaan agar tercapai tujuan pekerjaan sesuai dengan rencana.  Suatu 
pekerjaan guru dalam kegiatan belajar mengajar akan tercapai jika guru mempunyai 
motivasi yang kuat, sedang guru yang kurang bermotivasi maka keinginan/minatnya pada 
pekerjaan akan kurang. 
b. Defnisi Operasional 

Motivasi kerja guru adalah daya dorong yang menyebabkan seorang guru 
bersemangat dalam mengajar  atau melaksanakan tugas-tugasnya. Motivasi kerja 
merupakan  total sekor yang diperoleh dari jawaban responden terhadap instrumen 
dengan indikator-indikator sebagai berikut : imbalan yang layak, kesempatan untuk 
promosi, memperoleh pengakuan, keamanan bekerja, lingkungan kerja yang baik, 
penerimaan oleh kelompok, perasaan ikut serta, penghargaan atas prestasi, disiplin yang 
bijaksana, pimpinan yang mendukung 

Instrumen ini terdiri dari 20 item dan setiap item memiliki lima alternatif jawaban 
yaitu        A = Sangat tidak setuju,  B = tidak setuju, C  = ragu-ragu,  D = Setuju,    E  = 
Sangat setuju. Dengan demikian secara skor teoretis berkisar 20 sampai dengan 100. 
c. Kisi-Kisi Instrumen Final 

Kisi-kisi instrumen terdiri dari dua puluh butir instrumen. Pada tabel berikut 
dapat dilihat kisi-kisi instrumen Motivasi Kerja. 

Tabel 3.5: Kisi-kisi Instrumen Variabel Motivasi Kerja 

No. Indikator Nomor Butir Jumlah 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
 

Imbalan yang layak 
Kesempatan untuk promosi 
Memperoleh pengakuan 
Keamanan bekerja 
Lingkungan kerja yang baik 
Penerimaan oleh kelompok 
Perasaan ikut serta 
Penghargaan atas prestasi 
Disiplin yang bijaksana 

      Pimpinan yang mendukung 
 

1, 2, 3 
4, 5 
6, 7 
8, 9 
10, 11 
12, 13 
14, 15 
16 
17 
18 
 

3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
 

Jumlah 18 
 
 
 

                                                 
55 Hasil penghitungan pada lampiran 2, halaman 137 
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e. Kalibrasi 
 Uji coba dilakukan terhadap 36 orang guru SMK Muhammadiyah 1, SMK 
Cendana DDI Samarinda, SMK Al Khairiyah Samarinda, dan SMK PGRI 1 Samarinda. Uji 
coba butir-butir instrumen tersebut dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan 
kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. 
 Validitas instrumen diuji dengan menggunkan korelasi sekor butir dengan sekor 
total “Product Moment (Pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua instrumen secara 
manual  dengan dibantu komputer program Excel, dimana batas angka kritis adalah 0,05. 
Kriteria pengujian dengan membandingakan antara r hitung dengan r tabel, jika r hitung> r tabel 
maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r hitung < r tabel maka dianggap tidak valid 
(drop) , sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian. 
 Dari hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak  20 butir  
ternyata terdapat 18 item yang dinyatakan valid dan 2 item dinyatakan tidak valid, yaitu 
item nomor 17 dan nomor 18 pada taraf signifikansi 0,05, n=36 dengan r  tabel =0,23.56

 Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban 
butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya 
menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan total skor ganjil 
lawan genap, selanjutnya  dihitung reliablitasnya  menggunakan rumus “Alpha Cronbach’. 
Penghitungan dilakukan secara manual dengan dibantu  komputer  program Excel. 

 

 Hasil koefisien reliabilitas instrumen motivasi kerja adalah sebesar rll = 0,895 
karena angka ini jauh lebih dari 0,7 dapat dikatakan instrumen reliabel (kosisten). 
 
F. Teknik Analisis Data 
 Untuk menganalisis data menggunakan uji statistik korelasi dan regresi berganda. 
Analisis korelasi dan regresi berganda ini adalah analisis tentang hubungan antara satu 
dependent variabel dengan dua atau lebih independent variabel. Penelitian ini 
menggunakan tiga buah instrumen yang berasal dari kajian teoritis dan instrumen 
tersebut telah diadakan uji cobakan untuk mengetahui validitasnya.    

 Untuk mengetahui penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan 
berpedoman pada pendapat Sugiyono57

Tabel 3.6 : Penafsiran Koefisien Korelasi 

. Selengkapnya arti tingkat hubungan masing-
masing variabel dapat dilihat selengkapnya pada tabel berikut ini : 

No Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

1 0,00 – 0, 199 Sangat rendah 
2 0,20 – 0, 399 Rendah 
3 0, 40 – 0, 599 Sedang 
4 0, 60 – 0, 799 Kuat 
5 0, 80 – 1, 00 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono, Statistik Untuk Penelitian
 

, (Bandung : Alfabeta, 2000)  

Interval kelas  menurut Sudjana58

1. Uji Persyaratan Untuk Analisis Regresi 

, didasarkan atas banyaknya responden, 
karena  dalam  penelitian ini hanya 60 orang berarti lebih kecil dari 200, maka interval 
kelasnya  menggunakan paling sedikit 5 dan paling banyak 15. 

Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian persyaratan 
regeresi yaitu : 
a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 
berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil 

                                                 
56 Hasil penghitungan pada lampiran 2, p 138  
57 Sugiyono,  Statistik Untuk Penelitian, (Bandung : Alfabeta, 2000), p.  172 
58 Sudjana, Metode Statistika, (Bandung: Tarsito, 1987), p. 47 
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berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, 
maka hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas dilakukan dengan baik secara manual maupun menggunakan 
komputer program SPSS. Dalam penelitian ini uji normalitas dapat digunakan uji 
Kolmogorov-smirnov59

b. Uji Linearitas 

, kriterianya adalah   signifikansi untuk uji dua sisi hasil perhitungan 
lebih besar dari > 0, 05  berarti berdistribusi normal. 

Uji kedua yang harus dipenuhi untuk analisis regresi adalah uji linearitas, 
bertujuan untuk memastikan hubungan antara ubahan bebas dan ubahan terikat bersifat 
linier, kuadratik atau dalam derajat yang lebih tinggi lagi. Pedoman  untuk melihat 
kelinieritasan ini adalah menggunakan scaterplot jika data tersebar  dari arah kiri bawah 
ke kanan atas membentuk garis lurus berarti regresinya adalah linier Singgih60

c. Uji Homogenitas 
,  

Uji ini dimaksudkan untuk menguji kesamaan varians populasi yang 
berdistribusi normal. Uji homogenitas menggunakan uji Barlett. Menurut Singgih61

2. Uji Hipotesis 

,  jika 
nilai probalitasnya > 0, 05 maka data berasal dari populasi yang variansnya sama atau 
homogen. 

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

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

Uji korelasi ganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga Teknik korelasi 
ganda yang digunakan adalah korelasi Pearson. Hal ini dimaksudkan untuk melihat 
apakah terdapat korelasi yang berarti apabila kedua variabel bebas secara bersama-
sama dikorelasikan dengan variabel terikatnya,  
c. Perhitungan Koefisien Determinasi 

Perhitungan terhadap koefisien determinasi dimaksudkan untuk menganalisis 
seberapa besar (dinyatakan dalam prosentase) kontribusi variabel bebas terhadap 
variabel terikat. 

d. Uji Keberartian Korelasi Parsial 
      Uji ini dimaksudkan untuk melihat keberartian antara variabel terikat dengan salah 

satu variabel bebas jika variabel bebas lainnya dikontrol. 
 

G. Hipotesis Statistik 
Hipotesis statistik dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut :  

1. H0   : ρ y1  =  0 
H1  : ρ y1  >  0 

2. H0   : ρ y2  =  0 
H1  : ρ y2  >  0 

3. H0   : ρ y.1 2  =  0 
H1  : ρ y.1 2  >  0 

Keterangan : 
H0 :  adalah hipotesis nol 
H1 :  adalah hipotesis alternatif 
ρ y1 : adalah koefisien korelasi antara  supervisi kepala sekolah dengan kepuasan 

kerja 
                                                 
59 Singgih, Santoso. SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional,  (Jakarta: Media 
Komputindo, 2000), p. 80 
60 Ibid 
61 Ibid 
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ρ y2  : adalah koefisien korelasi antara motivasi kerja  dengan  kepuasan kerja. 
ρ y.1 2  : adalah koefisien korelasi ganda antara supervisi kepala  sekolah dan 

motivasi kerja  dengan kepuasan kerja. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



©falahyunus.wordpress.com                                                                                                                              36 
 

  

BAB IV 
HASIL PENELITIAN 

 
 

A. Deskripsi Data 
Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh 
dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah menggunakan teknik 
statistik deskripsi. Adapun dalam deskripsi data ini yang disajikan dengan bentuk 
distribusi frekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, modus, median, 
skor maksimum dan skor minimum yang disertai histogram. Deskripsi tersebut berguna 
untuk menjelaskan penyebaran data menurut frekwensinya, untuk menjelaskan 
kecenderungan terbanyak, untuk menjelaskan kecenderugan tengah, untuk menjelaskan 
pola penyebaran (maksimum–minimum), untuk menjelaskan pola penyebaran atau 
homogenitas data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana penelitian ini terdiri 
dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi data Kepuasan Kerja (Y), 
Supervisi Kepala Sekolah (X1), dan Motivasi Kerja (X2). Sampel yang diambil  data dalam 
penelitian ini adalah 60 orang guru SMK Negeri  se kota Samarinda. Deskripsi dari 
masing-masing variabel berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 60 orang guru 
tersebut hasilnya dapat dijelaskan sebagaimana di bawah ini. 

 
1. Data Kepuasan Kerja (Y) 

Mengenai data dari hasil penelitian mengenai variabel terikat yaitu Kepuasan 
Kerja (Y) yang dijaring memelui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan 
sebanyak 20 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima ( 5 
opsion), mempunyai skor teoretik antara 20 sampai 100. Sedangkan skor empirik 
menyebar dari skor terendah 44 sampai dengan skor tetrtinggi 77, dengan skor total yaitu 
3586, rata-rata (M) 59,8. simpangan baku (SD) 6,379, modus (Mo) 61,4  median (Me) 
60,792 dan varians 40,691. 
 Sebaran data variabel kepuasan kerja (Y) dapat dilihat pada daftar distribusi 
frekuensi di bawah ini : 

Tabel 4.1 : Distribusi Frekuensi Skor Kepuasan Kerja Guru (Y) 
Nomor Interval 

Kelas 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 44 – 48 4 6,67 
2 49 – 53 5 8,33 
3 54 – 58 10 16,37 
4 59 – 63 24 40 
5 64 – 68 14 23,33 
6 69 – 73 2 3,33 
7 74 – 77 1 1,67 

Jumlah 60 100 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Kepuasan Kerja Guru (Y) sebagai 
berikut : 
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Gambar 4.1.  Histogram Frekuensi Skor Kepuasan Kerja Guru (Y) 
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2. Data Supervisi Kepala Sekolah  (X1) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama  yaitu Supervisi 
Kepala Sekolah  (X1) yang dijaring melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah 
pertanyaan sebanyak 18 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala 
lima ( 5 opsion), mempunyai skor teoretik antara 28 sampai 90. Sedangkan skor empirik 
menyebar dari skor terendah 45 sampai dengan skor tetrtinggi 72, dengan skor total yaitu 
3658, rata-rata (M) 61 simpangan baku (SD) 5,096, modus (Mo) 68,5   median (Me) 
62,056 dan varians 25,96 
 Sebaran data variabel Supervisi Kepala Sekolah (X1) dapat dilihat pada daftar 
distribusi frekuensi di bawah ini : 
 

Tabel 4.2 : Distribusi Frekuensi Skor Supervisi Kepala Sekolah (X1) 
Nomor Interval 

Kelas 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 45 – 48 2 3,33 
2 49 – 52 0 0 
3 53 – 56 6 10 
4 57 – 60 18 30 
5 61 – 64 18 30 
6 65 – 68 15 25 
7 69 – 72 1 1,67 

Jumlah 60 100 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Supervsisi Kepala Sekolah (X1) 
sebagai berikut : 
 
 
 
 
 

Y 
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Gambar 4.2.  Histogram Frekuensi Skor Supervsisi Kepala Sekolah (X1) 
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3. Data Motivasi Kerja  (X2) 

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas kedua  yaitu Motivasi Kerja (X2) 
melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 18 butir instrumen 
dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima ( 5 opsion), mempunyai skor 
teoretik antara 28 sampai 90. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 47 
sampai dengan skor tetrtinggi 70 dengan skor total yaitu 3593 rata-rata (M) 60, 
simpangan baku (SD) 5,21, modus (Mo) 50,5,    median (Me) 61,0 dan varians 27,19. 
 Sebaran data variabel Motrivasi Kerja (X2) dapat dilihat pada daftar distribusi 
frekuensi di bawah ini : 

Tabel 4.3 : Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja (X2) 
Nomor Interval 

Kelas 
Frekuensi 
Absolut 

Frekuensi 
Relatif 

1 47 – 50 5 8,33 
2 51 – 54 4 6,67 
3 55 – 58 11 18,33 
4 59 – 62 15 25 
5 63 – 66 24 40 
6 67 – 70 1 1,67 
7 71 – 74 0 0 

Jumlah 60 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Motivasi Kerja (X2) sebagai 
berikut : 
 
  f 
25 
 
 
20 
 
 
15          
 
 
10  
 
 
 
5 
 
 
0 
                                                                                                                     
           46,5   50,5    54,5   58,5    62,5    66,5    70,5    77,5 
 

Gambar 4.3.  Histogram Frekuensi Skor Motivasi Kerja  (X2) 
 

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variabel Kepuasan Kerja 
(Y), Supervsisi Kepala Sekolah (X1) dan Motivasai Kerja Guru (X2) sebagai berikut : 

Tabel 4.4 : Rangkuman Perhitungan Statistisk Dasar 
Statistik Y X1 X2 

Skor terendah 44 45 47 
Skor Tertinggi 77 72 70 
Rentang nilai 33 27 23 
Rata-rata (M) 59,8 61,0 59,9 
Simpangan Baku (SD) 6,379 5,096 5,214 
Modus (Mo) 61,4 68,5 50,5 
Median (Me) 60,792 62,056 61,000 
Varians 40,690 25,969 27,144 

 
Keterangan : 
Y : Kepuasan Kerja  
X1 : Supervisi Kepala Sekolah 
X2  : Motivasi Kerja 
 
B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Untuk melakukan analisis regresi, korelasi maupun pengujian hipotesis terlebih 
dulu dilakukan pengujian persyaratan analisis variabel Kepauasan Kerja (Y), Supervsisi 
Kepala Sekolah (X1) dan Motivasai Kerja (X2). 

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar 
analisis dapat dilakukan, baik untuk keperluan memprediksi maupun untuk keperluan 
pengujian hipotesis. Terdapat tiga sayarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan 
analisis regresi, baik regresi linear sederhana maupun regresi ganda. Persyaratan 

X2 
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tersebut adalah (1) syarat normalitas galat taksiran ( Y- Ŷ) dari suatu regresi sederhana, 
(2) syarat homogenitas varians kelompok-kelompok Y yang dikelompokkan berdasarkan 
kesamaan dengan data variabel prediktor, (3) syarat klinieran regresi Y atas X. 
 
1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas galat taksiran Y atas X dilakukan dengan tujuan apakah 
populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada oenelitian ini 
menggunakan metode Kolmogorov Smirnov, dengan taraf signifikansi yang digunakan 
sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu 
distribusi data adalah taraf signifikansi α = 0,05 
 Berdasarkan perhitungan yang terdapat dilampiran 9 dan 10 normalitas galat 
variabel Kepuasan Kerja Guru atas variabel Supervisi Kepala Sekolah (normalitas galat Y 
atas X1) diperoleh nilai Lh = 0,0952 dan normalitas galat variabel Kepuasan Kerja atas 
variabel Motivasi Kerja (normalitas galat Y atas X2) diperoleh nilai Lhitung = 0,1070. Dengan 
sampel untuk masing-masing variabel yaitu 60 orang (n=60) pada taraf signifikansi 0,05 L 
tabal = 1,8. Dengan demikian Lhitung = 0,0952 < 0,18 dan Lh = 0,1070 < 0,18. 
 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hipotesis nol diterima berarti bahwa 
sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 4.5 : Rangkuman Hasil Uji Normalitas Galat Variabel Penelitian 
                                   Y atas X1 dan Y atas X2. 

No. 
 

Galat Taksiran 
Y atas Xi 

Harga L hitung Harga L tabel 
 

Kesimpulan 

 
1 
2 
 

 
Y atas X1 
Y atas X2 

 
0,0952 
0,1070 

 
0,18 
0,18 

 
Normal 
Normal 

 
2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas variabel bertujuan untuk menguji homogenitas varian 
antara kelompok skor Y yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan nilai X. pengujian 
homogenitas varians inii dilakukan dengan uji Barlett. Adapun kriteria pengujian adalah 

terima Ho apabila 2χ h  lebih kecil atau sama dengan 2χ t. 

Mengenai langkah yang diambil dalam pengujian homogenitas adalah dengan 
jalan mengelompokkan data Y berdasarkan kesamaan X1, kemudian menghitung nilai dk, 

1/dk. Varians S1
2, log S1

2, yang kemudian akan diperoleh harga 2χ hitung. 
a. Pengujian Homogenitas Varians Y atas X1 
 Berdasarkan hasil penghitungan uji homogenitas Varians Y atas X1 diperoleh 

2χ hitung = 19,075. Nilai 2χ tabel =22,368 pada taraf signifikansi 0,05.dengan V=k-1=13 

Dengan demikian 2χ hitunf = 19,075 <  2χ tabel 22,368, berarti varians data Y berdasarkan 
data X1 dinyatakan “HOMOGEN”. 
 
b. Pengujian Homogenitas Varians Y atas X2 
 Berdasarkan hasil penghitungan uji homogenitas Varians Y atas X1 diperoleh 

2χ hitung = 22,135. Nilai 2χ tabel =22,368 pada taraf signifikansi 0,05 dengan V=k-1=14-

1=13. Dengan demikian 2χ hitunf  (22,135) < 2χ tabel (23,368), berarti varians data Y 
berdasarkan data X2 dinyatakan “HOMOGEN”. 
Rangkuman hasil uji homogenitas varians Y atas X1 dan varians Y atas X2 dapat dilihat 
pada tabel berikut ini : 

 
Tabel 4.6 : Rangkuman hasil uji homogenitas Varinas Y atas X1 dan Varians Y atas X2 
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Varians Kelompok 
Y atas Xi 

dk 2χ hitung 2χ tabel 
Keterangan 

 
X1 
 

X2 

 
42 
 
42 

 
19,075 
 
22,135 

 
23,368 
 
22,368 

 
Homogen 
 
Homogen 

 
C. Pengujian Hipotesis 
 Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa skor setiap 
variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, 
yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian  bertujuan untuk menguji 
tiga hipotesis yang telah dirumuskan di bab I yaitu : (1) Terdapat hubungan positif  antara 
supervisi kepala sekolah dengan  kepuasan kerja guru (2) Terdapat hubungan yang 
positif motivasi kerja guru dengan  kepuasan kerja guru ; (3) Terdapat hubungan yang 
positif secara bersama-sama  antara supervisi kepala sekolah dan  motivasi kerja guru 
dengan kepuasan kerja guru. 
 Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-
variabel tersebut adalah teknik statistik korelasi  product moment dan regresi ganda, 
secara sederhana dan ganda . Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya kontribusi 
dari variabel (X) terhadap variabel (Y). 
 
1.  Hubungan antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan  Kepuasan Kerja (Y)  
 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi  Terdapat hubungan positif  
antara supervisi kepala sekolah dengan  kepuasan kerja guru. 
 Adapun pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi 
sederhana terhadap dua variabel Supervsisi Kepala Sekolah atas Kepuasan Kerja Guru 
menghasilkan arah regresi b sebesar  0,652 dan konstanta atau a sebesar 19,988. Maka 
dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persaman 
regresi 1X 0,652    19,988 Ŷ += . Selanjutnya untuk mengetahui derajat keberartian 
dilakukan Uji F, yang hasilnya dapat dirangkum pada tabel berikut ini : 
Tabel 4.7 : Daftar ANAVA untuk Uji Signifikansi dan Linieritas Regresi 

1X 0,652    19,988 Ŷ +=  
 

Sumber 
Varian 

 
dk 

 
JK 

 
RJK 

 
F hitung 

 

F tabel 
 

0,05 0,01 
  Total 
  Regresi (a) 

60 
1 

216724 
214323,27 

216724 
214323,27    

  Regresi (b/a) 1 652,161 652,161 21,63* 4,00 7,08 
  Sisa 58 1748,573 30,632    
  Tuna Cocok 17 350,76 29,23 0,88ns 1,80 2,3 
  Galat 46 1398,272 33,292    

 
Keterangan : 
** = Regresi Sangat Signifikan.  Fhitung (21,63) > F tabel (7,08)  pada  
     α= 0,01 
ns = Regresi berbentuk linier Fhitung (0,88)<Ft abel(1,80) pada α = 0,05 
dk = Derajat Kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 
 Dari tabel analisis varian tersebut diatas maka hasil pengujian signifikansi dan 
linieritas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 1X 0,652    19,988 Ŷ += , dengan 
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Fhitung (21,63) > F tabel (7,08)  pada α= 0,01 dan Fhitung (0,88)<Ftabel (1,80) pada α = 0,05 
adalah sangat signifikan dan linier. 
 Model hubungan antara variabel supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan Kepuasan 
Kerja (Y) dengan menggunakan model persamaan regresi 1X  0,652    19,988 Ŷ +=  dapat 
digambarkan dalam grafik berikut ini : 
Gambar 4.4 : Garis Regresi Hubungan Antara Supervisi Kepala Sekolah 
                      (X1) Dengan Kepuasan Kerja Guru (Y) .  
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 Persamaan regresi 1X 0,652    19,988 Ŷ +=  tersebut dapat untuk menjelaskan 
ramalan (forecasting) yang menyatakan bawa peningkatan satu unit Supervisi Kepala 
Sekolah akan diikuti dengan peningkatan nilai Kepuasan Kerja guru sebesar 0,652 unit 
pada konstanta 19,988. 
 Tingkat keeratan hubungan antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan 
Kepuasan Kerja (Y) ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (ry1) sebesar 0,52. Selanjutnya 
dilakukan uji signifikansi menggunakan uji-t yang hasilnya sebagai berikut : 
 

Tabel 4.8 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) 
dengan Kepuasan Kerja (Y) 

N Koefisien Korelasi 
(ry1) 

t hitung t tabel 
0,05 0,01 

60 0,52 6,44** 1,67 2,66 
 
Keterangan : 
** = Koefisien sangat signifikan  t hitung  (6,44)  >  t tabel  (2,66)  pada α = 0,01 
ry1  = Korelasi X1 dengan Y 
 
 Berdasarkan tabel 4.9 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 
signifikan. Hal ini karena t hitung 6,44 lebih besar daripada t tabel 1,67 pada α=0,01 dengan 
dk = 58. 
 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) 
dengan Kepuasan Kerja Guru (Y) sangat signifikan. Temuan ini menyimpulan bahwa 
terdapat hubungan yang positif antara Supervisi Kepala Sekolah dengan Kepuasan Kerja 
Guru. Berarti makin baik Supervisi Kepala Sekolah diberikan kepada guru akan membuat 
Guru puas dalam melakukan pekerjaan, hal ini disebabkan Supervisi Kepala Sekolah 
sebagai sarana untuk memecahakan masalah bersama antara Kepala Sekolah dengan 
guru. 
 Kuadrat dari koefisien korelasi disebut dengan koefisien determinasi, dengan 
demikian Koefisien determinasi dari korelasi antara X1 dengan Y yaitu (ry1)2 = 0,522=0,27 

1X  0,652    19,988 Ŷ +=
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berarti bahwa 27% variasi Kepuasan Kerja (Y) dapat dijelaskan oleh Supervisi Kepala 
Sekolah (X1) melalui regresi  1  X0,652    19,988 Ŷ += . 
 Kekuatan hubungan antara variabel Supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan 
Kepuasan Kerja (Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap Motivasi Kerja (X2), 
diperoleh koefisien korelasi parsial antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dengan 
Kepuasan Kerja (Y) sebesar 0,291 
 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
 

Tabel 4.9 : Uji Signifikansi Koefisien Parsial Antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) 
          dengan Kepuasan Kerja (Y) dengan mengontrol variabel Motivasi Kerja (X2) 

Koefisien Korelasi Parsial 
(ry1.2) 

t hitung t tabel 
0,05 0.01 

ry1.2 = 0,291 4,26** 
 

1,67 2,66 

 
Keterangan : 
** = Koefisien korelasi parsial r y12 sangat signifikan t hitung (4,26) > t 
tabel (2,66) pada α = 0,01 
 Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkamn bahwa dengan 
mengontrol Motivasi Kerja (X2) tetap terdapat hubungan positif antara Supervisi Kepala 
Sekolah (X1) dengan Kepuasan Kerja (Y). 
 
2. Hubungan Antara Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y)  
 Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  Terdapat hubungan positif  antara 
Motivasi Kerja  dengan  kepuasan kerja guru SMK Negeri se-kota Samarinda. 
 Adapun pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi 
sederhana terhadap dua variabel Motivasi Kerja  atas Kepuas an Kerja Guru 
menghasilkan arah regresi b sebesar  0,616 dan konstanta atau a sebesar 22,872. Maka 
dapat digambarkan bentuk hubungan antara kedua variabel tersebut oleh persaman 
regresi 2  X0,616    22,872 Ŷ += . Selanjutnya untuk mengetahui derajat keberartian 
dilakukan Uji F, yang hasilnya dapat dirangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.10 : Daftar ANAVA untuk Uji Signifikansi dan Linieritas Regresi 

2  X0,616    22,872 Ŷ +=  

Sumber 
Varian 

 
dk 

 
JK 

 
RJK 

 
F hitung 

 

F tabel 
 

0,05 0,01 
  Total 60 216724 216724    
  Regresi (a) 1 214323,27 214323,27    
  Regresi (b/a) 1 618,078 618,078 20,11** 4,00 7,08 
  Sisa 58 1782,855 30,735    
  Tuna Cocok 17 554,114 32,59 1,11ns 1,80 2,30 
  Galat 42 1228,551 29,251    

 
Keterangan : 
** = Regresi Sangat Signifikan dimana Fhitung (20,11) > F tabel (7,08)   
                pada   α= 0,01 
ns = Regresi berbentuk linier Fhitung (1,11)<Ft abel(1,80) pada α = 0,05 
dk = Derajat Kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-Rata Jumlah Kuadrat 
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 Dari tabel analisis varian tersebut diatas maka hasil pengujian signifikansi dan 
linieritas dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 2  X0,616    22,872 Ŷ += , dengan 
Fhitung (20,11) > F tabel (7,08)  pada α= 0,01 dan Fhitung (1,11)<Ftabel (1,80) pada α = 0,05 
adalah sangat signifikan dan linier. 
 Model hubungan antara variabel Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y) 
dengan menggunakan model persamaan regresi 2  X0,616    22,872 Ŷ +=  dapat 
digambarkan dalam grafik berikut ini : 
Gambar 4.5 : Garis Regresi Hubungan Antara Motivasi Kerja 
                       (X1) Dengan Kepuasan Kerja Guru (Y) . 
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 Persamaan regresi 2  X0,616    22,872 Ŷ +=  tersebut dapat untuk menjelaskan 
ramalan (forecasting) yang menyatakan bawa peningkatan satu unit Motivasi Kerja akan 
diikuti dengan peningkatan nilai Kepuasan Kerja guru sebesar 0,616 unit pada konstanta 
22,872. 
 Tingkat keeratan hubungan antara Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y) 
ditunjukkan oleh Koefisien Korelasi (ry2) sebesar 0,504. Selanjutnya dilakukan uji 
signifikansi menggunakan uji-t yang hasilnya sebagai berikut : 
 

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

 
N Koefisien Korelasi 

(ry2) 
t hitung t tabel 

0,05 0,01 
60 
 

0,50 6,26** 1,67 2,66 

 
Keterangan : 
** = Koefisien sangat signifikan t hitung (6,26) > t tabel (2,66) pada α = 0,01 
ry1  = Korelasi X2 dengan Y 
 
 Berdasarkan tabel 4.11 tersebut dapat diketahui bahwa koefisien korelasi sangat 
signifikan. Hal ini karena t hitung 6,26 lebih besar daripada t tabel 1,67 pada α=0,01 dengan 
dk = 58. 
 Maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara Motivasi Kerja (X2) dengan 
Kepuasan Kerja Guru (Y) sangat signifikan. Temuan inii menyimpulan bahwa terdapat 

2  X0,616    22,872 Ŷ +=  
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hubungan yang positif antara Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Guru. Berarti makin 
baik terpenuhi kebutuhan guru yang dapat menimbulkan motivasi kerja maka akan 
membuat guru puas dalam melakukan pekerjaan, hal ini disebabkam Motivasi Kerja  
merupakan dorongan dari guru untuk melakukan pekerjaan sebagai akibat dari terpenuhi 
kebutuhan para guru. 
 Kuadrat dari koefisien korelasi disebut dengan koefisien determinasi, dengan 
demikian Koefisien determinasi dari korelasi antara X2 dengan Y yaitu (ry2)2 = 0,502=0,25 
berarti bahwa 25% variasi Kepuasan Kerja (Y) dapat dijelaskan oleh adanya Motivasai 
Kerja (X2) melalui regresi  2  X0,616    22,872 Ŷ += . 
 Kekuatan hubungan antara variabel Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja 
(Y) apabila dilakukan pengontrolan terhadap Supervisi Kepala Sekolah (X1), diperoleh 
koefisien korelasi parsial antara Motivasii Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y) sebesar 
ry.2.1 = 0,248 
 Pengujian signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.12 : Uji Signifikansi Koefisien Parsial Antara Motivasi Kerja  (X2) dengan 
Kepuasan Kerja (Y) dengan mengontrol variabel Supervisi Kepala Sekolah (X1) 

 
Koefisien Korelasi Parsial 

(ry2.1) 
t hitung t tabel 

0,05 0,01 
ry2.1 = 0,248 3,88** 1,67 2,66 

 
Keterangan : 
** = Koefisien korelasi parsial r y1.2 sangat signifikan t hitung (3,88) > t  tabel (2,66) pada 
α = 0,01 
 Jadi uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat disimpulkamn bahwa dengan 
mengontrol Supervsisi Kepala Sekolah (X1) tetap terdapat hubungan positif antara 
Motivasi Kerja (X2) dengan Kepuasan Kerja (Y). 
 
3. Hubungan Antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2) Secara 
Bersama-Sama Dengan Kepuasan Kerja Guru (Y) 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyastakan bahwa terdapat 
hubungan positif antara Supervisi Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan 
Kerja. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa makin baik pelaksanaan Supervisi 
Kepala Sekolah dan makin tinggi Motivasi Kerja Guru, maka akan semakin meningkatkan 
Kepuasan Kerja. 
 Sesuai hasil penghitungan ternyata diperoleh hubungan antara Supervisi Kepala 
Sekolah dan Motivasi Kerja secara bersama-sama dengan Kepuasan Kerja, hal ini dapat 
dinyatakan melalui persamaan regresi 21 X  0,346X  0,41913,517 Ŷ ++=  

Selanjutnya untuk mengetahui derjat keberartian persamaan regresi ganda, 
dilakukan uji F yang hasilnya dicantumkan dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13 : daftar ANAVA Uji Keberartian Regresi Linear Ganda 

21 X  0,346X  0,41913,517 Ŷ ++=  

Sumber Variasi 
 

dk 
 

JK 
 

RJK 
 

F hitung 
 

F tabel 
0,05 0,01 

Total 59 2400,73     
 
Regresi 2 760,779 380,39 13,22** 3,15 4,98 
 
Sisa 57 1639,95 28,7711    

 
Keterangan : 
** = Regresi Sangat Signifikan,  F hitung (13,22) > F tabel (4,98)   pada α = 0,01 
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dk  = Derajat Kebebasan 
JK = Jumlah Kuadrat 
RJK = Rata-rata Jumlah Kuadrat 

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi persamaan regresi sebagaimana 
divantumkan dalam tabel tersebut di atas, diperoleh F hitung (13,22) > F tabel (4,98) pada α = 
0,01 dengan dk=57, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi ganda 

20,346X10,419X13,517 Ŷ ++=  sangat signifikan, berarti terdapat hubungan positif 
antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2) secara bersama-sama 
dengan Kepuasan Kerja Guru (Y).  

Penghitungan korelasi ganda antara variabel Supervisi Kepala Sekolah (X1) dan 
Motivasi Kerja (X2) secara bersama-sama dengan Kepuasan Kerja Guru (Y), diperoleh 
harga koefisien korelasi sebesar Ry.12 = 0,56.  

Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji F diperoleh 
sebesar F hitung = 13,22. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.14 : Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Ganda 
Cacah 
Observasi 

Koefisien Korelasi  
(ry1.2) 

F hitung F tabel 
0,05 0,01 

 
60 
 

 
0,56 

 
13,22** 

 
3,15 

 
4,98 

 
Keterangan : 
 
** = Koefisien Korelasi Ganda sangat signifikan F hitung (13,22) > F tabel (4,98) pada  α 
=0,01 
 

Dari hasil penghitungan uji signifikansi korelasi ganda diperoleh F hitung (13,22) > 
F tabel (4,98) pada  α =0,01, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa koefisien korelasi 
antara Supervisi Kepala Sekolah (X1), dan Motivasi Kerja (X2) secara bersama-bersama 
dengan Kepuasan Kerja (Y) sangat signifikan, dengan Ry1.2 =0,56. 

Besarnya koefisien determinasi adalah Ry1.2 2=0,562 = 0,32. Ini menunjukkan 
bahwa 32% variasi Kepuasan Kerja (Y) dapat dijelaskan oleh Supervisi Kepala Sekolah 
(X1), dan Motivasi Kerja (X2) secara bersama-sama melalui persamaan regresi 

20,346X10,419X13,517 Ŷ ++=  
 Mengenai peringkat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap 
variabel terikat dapt dilihat berdasarkan urutan besarnya koefisien korelasi parsial, seprti 
dicantumkan di tabel berikut ini. 

Tabel 4.15 : Urutan Peringkat Menurut Besarnya Koefisien Korelasi Parsial 
Nomor Koefisien Korelasi Parsial Peringkat 
 
1 
2 
 

 
ry1.2 = 0,291 
ry2.1 =0,249 

 
Pertama 
Kedua 

Berdasarkan tabel tersebut ternyata koefisien korelasi parsial variabel Supervisi 
Kepala Sekolah  (X1) dengan r y1.2 =0,291 merupakan peringkat pertama, sedangkan 
koefisien korelasi parsiall variabel Motivasi Kerja  (X2) dengan r y2.1 =0,249 merupakan 
peringkat kedua. 

 
D. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, 
walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai usaha untuk 
membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna.  Penulis menyadari bahwa 
keterbatasan penelitian ini antara lain : 
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Pertama. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor positif yang berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja, yaitu faktor Supervisi Kepala Sekolah dan Faktor Motivasi Kerja. 
Sedangkan secara obyektif masih banyak faktor lain yang mendukung kepuasan kerja 
seperti pemberian insentif, iklim organisasi  dan sebagainya. 
Kedua. Walapun penulis sebelum melakukan penelitian telah melakukan serangkaian uji 
coba untuk mendapatkan instrumen yang valid dan realiabel, namun demikian 
pengumpulan melalui angket ini masih ada kelemahan-kelemahan seperti jawaban yang 
kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan 
yang kurang lengkap.  
Ketiga. Sebagai pribadi penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan 
penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga. Hal ini 
merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan yang mendekati 
sempurna. 
Keempat. Terlepas dari adanya kekurangan namun hasil penelitian ini telah memberikan 
informasi yang sangat penting bagi perkembangan guru yaitu ternyata terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara Supervisi Kepala Sekolah (X1) dan Motivasi Kerja (X2) 
secara bersama-sama dengan Kepuasan Kerja Guru (Y). 
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 
 
A. Kesimpulan 

Temuan yang diperoleh dari  penelitian ini adalah : 
1. Terdapat hubungan positif  antara supervisi Kepala Sekolah dengan kepuasan 

kerja Guru 
2. Terdapat hubungan positif antara motivasi Kerja  dengan kepuasan kerja guru 
3. Terdapat hubungan positif antara supervisi Kepala Sekolah dan motivasi kerja  

secara bersama-sama dengan kepuasan kerja guru 
Berdasarkan temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

dapat ditingkatkan melalui perbaikan supervisi Kepala Sekolah dan motivasi kerja guru. 
Supervisi Kepala Sekolah dapat diperbaiki dengan cara : (a) Kepala Sekolah dan guru 
saling bekerjasama dalam memecahkan masalah, (b) Kepala Sekolah dalam memberikan 
supervisi menggunakan pendekatan kekeluargaan, (c) Guru dapat menanggapi supervisi 
dari Kepala Sekolah dengan terbuka dan senang hati; (d) Supervisi dilakukan untuk 
memecahkan masalah bersama bukan untuk mencari kesalahan, (e) Supervisi 
dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal 

Sedangkan untuk peningkatan motivasi kerja para guru dapat dilakukan dengan 
cara: (a) mendorong guru untuk meningkatkan karirrya; (b) meningkatkan kesejahteraan 
guru, (c) memberikan reward/penghargaan  kepada guru yang berhasil, (d) membuat 
suasana kekeluargaan di sekolah, (e) komunikasi yang terbuka. 
 
B. Implikasi 

Kepuasan kerja guru adalah perasaan guru yang menyenangkan mengenai 
pekerjaan berdasarkan atas harapan guru dengan imbalan yang diberikan oleh sekolah. 
Implikasi hasil penelitian pada masalah supervisi kepala sekolah dan motivasi kerja dalam 
hubungannya dengan kepuasan kerja ialah bahwa kedua variabel tersebut ternyata 
berhubungan dengan kepuasan kerja. Di sekolah seorang Kepala Sekolah dapat memulai 
mengadakan supervisi kepada guru dengan  cara yang bijaksana, sementara itu Kepala 
Sekolah juga dapat memotivasi guru dalam menjalankan tugas. Adanya pemberian 
supervisi yang telah direncanakan bersama guru dan adanya pemberian motivasi dari 
sekolah terutama dari Kepala Sekolah  maka guru akan terpenuhi harapannya, 
kepuasananny adalam bekerja. 

Kepuasan kerja guru diharapkan akan terpenuhi dengan terpenuhinya harapan 
guru dengan imbalan. Kesesuaian antara harapan keinginan dan tujuan guru dengan 
imbalan atau pemberian dari tempatnya bekerja akan membuat guru menjadi puas. 
Namun jika harapan , keinginan dan tujuan guru tidak seimbang dengan imbalan, maka 
akam mengakibatkan guru kurang puas dan bahkan menjadi tidak puas. 

 Supervisi Kepala  Sekolah yang berlangsung baik kepada guru akan 
mengarahkan guru untuk memperoleh kepuasan dalam bekerja.  Kepala Sekolah dan 
guru saling bekerjasama dalam memecahkan masalah, Kepala Sekolah dalam 
memberikan supervisi menggunakan pendekatan kekeluargaan, Guru dapat menanggapi 
supervisi dari Kepala Sekolah dengan terbuka dan senang hati, Supervisi dilakukan untuk 
memecahkan masalah bersama bukan untuk mencari kesalahan, dan  Supervisi 
dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal akan membuat guru menjadi merasa 
diperhatikan, guru merasa dihargai sehingga guru dapat bekerja dengan semangat 
karena merasa puas atas pelaksanaan supervisi dari Kepala Sekolah. 

 Motivasi kerja juga merupakan faktor pendukung pada kepuasan kerja. Guru 
mengajar karen apunya motif, guru mengajar karena adanya motivasi yang mendasari 
dirinya untuk mengajar. Motivasi bisa terjadi jika kebutuhan guru tercukupi, Jika sudah 
tercukupi guru tentu terdorong untuk melakukan kegiatan, dorongan ini juga karena guru 
merasa puas terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah mencukupi dirinya. 
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     Jika motivasi dapat ditingkatkan seperti dengan cara  mendorong guru untuk 
meningkatkan karirnya;, meningkatkan kesejahteraan guru,  memberikan 
reward/penghargaan  kepada guru yang berhasil, membuat suasana kekeluargaan di 
sekolah, dan komunikasi yang terbuka maka  akan berpengaruh positif terhadap 
peningkatan kepuasan kerja guru. 

Kepuasan dalam bekerja mutlak diperlukan oleh guru mengingat tugas guru yang 
berkaitan dengan pendidikan untuk mengembangkan Sumber daya manusiia. Jika guru 
merasa puas tentu akan bekerja dengan baik, akan mengajar dengan penuh tanggung 
jawab.  

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam penelitian ini terdapat 
dua faktor  yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan kerja guru, baik 
secara sendiri-sendiri mapun secara bersama-sama. Kedua faktor tersebut adalah 
supervisi Kepala Sekolah (X1) dan motivasi Kerja (X2). 

Berikut ini  akan dikemukakan beberapa upaya  untuk meningkatkan hubungan 
interpersonal, dan pemberdayaan karyawan :   
1. Upaya Perbaikan Supervisi Kepala Sekolah 

Supervisi Kepala Sekolah perlu diadakan perbaikan sebab masih adanya anggapan 
negatif guru tentang pelaksanan supervisi. Yaitu anggapan bahwa supervisi hanya 
mencari kesalahan guru. Disamping itu Kepala Sekolah juag timbul keragu-raguan dan 
perasaan tidak enak untuk mensupervisi guru, sebab kepala sekolah sendiri juga tidak 
yakin akan kemampuannya sebagai seorang supervisor. Oleh karena itu perlu 
diadakan perbaikan-perbaikan dalam melakukan supervisi dengan langkah-langkah 
sebagai berikut : 

Pertama. Kepala Sekolah dan guru saling bekerjasama dalam memecahkan masalah. 
Kepala sekolah sebagai seorang supervisor disekolahnya tidak bisa sepihak tetapi 
bersama-sama guru  untuk memecahkan masalah. Bersama-sama guru menentukan apa 
saja yang  disupervisi, kapan waktunya dan bagaimana cara pelaksanaannya.  Dengan 
cara ini guru dilibatkan dalam perencanaan supervisi, sehingga guru akan merasa 
dihargai. 
Kedua. Kepala Sekolah dalam memberikan supervisi menggunakan pendekatan 
kekeluargaan, Pendekatan antar ppribadi yang akrab akan membuat jarak pemisah 
antara bawahan dengan pimpinan menjadi tidak kentara. Suasana kekeluargaan dan 
tidak formal justru akan dapat memecahkan masalah, memecahkan kebuntuan yang ada. 
Dengan suasana yang akrab dan kekeluargaan membuat guru akan merasa tidak seperti 
diawasi tetapi semata-mata merasa untuk saling mengingatkan, saling memberi masukan 
dan saling nasehat menasehati.  
Ketiga. Guru dapat menanggapi supervisi dari Kepala Sekolah dengan terbuka dan 
senang hati. Supervisi yang ditanggapi dengan rasa curiga tidak akan mengena sasaran, 
maka sebaiknya guru dapat menanggapi supervisi oleh kepala sekolah dengan terbuka 
dan senang hati. Dengan demikian tidak ada rasa enggan dan segan baik dari kepala 
sekolah dalam mensupervisi guru, maupun dari guru dalam menerima supervisi dari 
kepala sekolah. Supervisi dilakukan untuk memperbaiki keadaan dan mencegah 
timbulnya persoalan, oleh karena itu sikap yang bijak dari kepala sekolah dan guru sangat 
diperlukan dalam mengahadapi supervisi ini. 
Keempat. Supervisi dilakukan untuk memecahkan masalah bersama bukan untuk 
mencari kesalahan. Masih ada anggapan adanya sebagian guru bahwa supervisi berarti 
mencari kesalahan sehingga perlu ditegur dan diberi tindakan. Padahal bukan itu tujuan 
supervisi, supervisi jelas untuk memperbaiki keadaan dan memecahkan persoalan secara 
bersama. Oleh karena itu diperlukan sikap kepala sekolah yang tidak mencari-cari 
kesalahan guru dan menegur begitu saja tanpa adanya dialog terlebih dulu. Adanya 
supervisi yang mencari kelemahan dan kesalahan guru hanya akan membuat guru 
menjadi frustasi dan tidak bisa bekerja dengan baik. 
Kelima. Supervisi dilaksanakan secara kontinyu dan terjadwal. Pealaksanaan supervisi 
dibuat secara kontinyu dan terjadwal agar tercapai konsistensi, sehingga supervisi di 
sutau sekolah memang ada dan harus dilaksanakan. Namun jika supervisi tanpa 
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terjadwal dan tidak kontinyu hanya mengesankan seolah-olah hal itu hanya main-main 
atau hanya sekadar formalitas saja. 
2. Upaya Meningkatkan  Motivasi Kerja 

Mengembangkan motivasi kerja di sekolah sangat penting bagi Kepala Sekolah 
maupun bagi guru, Kepala sekolah perlu upya untuk memtivasi guru sedang guru perlu 
upaya untuk memotivasi dirinya sendiri. Menjadi guru tidak hanya diperlukan kompetensi 
keguruan semata namun yang penting mereka mempunyai semangat bekerja dan 
antusias yang tinggi sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Hal-hal 
yang perlu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan motivasi kerja guru adalah :  
Pertama.  mendorong guru untuk meningkatkan karirnya. Guru dapat berkarir sampai  
puncak merupakan suatu kebutuhan asasi bagi guru.  Sebaiknya guru diberi keleluasaan 
dan didorong untuk meningkatkan karirnya. Guru didorong untuk melanjutkan pendidikan 
lebih tinngi, guru diberikesempatan untuk ikut tes seleksi menjadi calon kepal sekolah 
merupakan cara-cara yang baik untuk memotivasi guru. Dengan memberi kesempatan 
guru untuk berkembang maka membuat guru akan semakin  termotivasi untuk bekerja. 
Guru merasa dirinya dihargai, dengan demikian kebutuhan akan penghargaan oleh orang 
lain terpenuhi guru. Adanya penghargaan ini merupakan pemicu guru untuk termotivasi 
dalam bekerja. 
Kedua.  meningkatkan kesejahteraan guru. Kebutuhan untuk memenuhi keamanan dan 
ketentraman dalam hidup dengan ditunjang oleh perekonomian guru yang mapan 
merupakan suatu kebutuhan guru yang bisa memicu motivasi kerja. Adanya kebutuhan 
sehari-hari guru yang tidak kekurangan  akan membuat guru menjadi tenang dalam 
bekerja karena dalam pikirannya tidak memikirkan bagaimana cara untuk menutupi 
belanja sehari-hari rumah tangganya. Kesejahteraan yang diperoleh oleh guru dari 
sekolah terutama kesejahteraan dari segi fonansiil akan dapat membangun guru menjadi 
guru yang semangat untuk untuk bekerja dan muaranya guru menjadi puas dalam 
bekerja. 
Ketiga.  memberikan reward/penghargaan  kepada guru yang berhasil,  penghargaan 
yang  tidak terlalu tinggi akan dapat mendorong guru untuk termotivasi. Pujian atas 
keberhasilan, pemberian honor dari kerja lembur, memperoleh simpati dan penghormatan 
dari siswa merupakan suatu penghargaan yang penting bagi guru untuk memicu motivasi 
kerjanya. Namun penghargaan yang terlalu sering dan berlebih-lebihan akan 
membosankan dan tidak berkesan lagi sehingga tidak bisa lagi digunakan alat untuk 
memotivasi kerja guru. 
Keempat.  membuat suasana kekeluargaan di sekolah, Suasana yang harmonis, penuh 
kekeluargaan dan saling tersenyum diantara para warga sekolah merupakan pemicu 
motivasi kerja guru. Guru akan betah disekolah dan senang bekerja, karena di sekolah 
akan bertemu dengan rekan-rekan yang ramah dan menyenangkan. Namun suasana 
yang tidak menyenangkan di sekolah akan membuat guru menjadi jenuh, dan tidak betah 
dalam mengajar.  
Kelima.

 

  komunikasi yang terbuka. Adanya keterbukaan  dalam komunikasi semua 
komponen di sekoloah. Keterbukaan manajemen di sekolah, keterbukaan dalam 
pengalokasian pekerjaan akan membuat suasana menjadi  tenang dan damai dan jauh 
dari prasangka. Sekolah sebagai suatu organisasi yang dikelola secara terbuka  ini 
membuat guru menjadi lega, guru menjadi tahu keadaan yang sebanarnya dan bisa ikut 
membantu berpikir pemecahnnya. Oleh karen aitu sekolah hendaknmya didoring untuk 
terbuka dalam manajemen, dan komunikasi saling terbuka, jujur sehingga membuat 
semua menjadi lapang.  

C. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, kesmpulan dan implikasinya maka penulis 
mengajukan saran-saran sebagai berikut : 
Pertama,  Supervisi Kepala Sekolah dan motivasai kerja harus menjadi perhatian Kepala 
Sekolah dan guru,  yang mengnginkan kepuasan kerja mereka. Hal ini disebabkan antara  
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supervisi Kepala Sekolah dan motivasi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 
memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja guru. 
Kedua. Melaksanakan supervisi secara teratur dengan menggunakan pendekatan 
kekeluargaan. Hal ini dimaksudkan agar tidak timbul salah persepsi terhadap supervisi 
kepala sekolah dengan guru, sehinggan timbul jarak yang jauh antara Kepala Sekolah 
dengan guru.  Kepala Sekolah tidak perlu segan dalam menjalankan tugasnya karen 
amempunyai perasaan yang tidak enak kepada guru. Dan bagi guru juga tidak perlu 
merasa seperti diadili oleh kepala sekolah sebab dalam supervisi ini semua bertujuan baik 
yaitu untuk memperbaiki kinerja guru, terutama dalam kegiatan belajar mengajar. Adanya 
perasaan tidak enak diantara kedua pihak maka akan timbul ketimpangan di sekolah 
sehingga timbul ketidak puasan guru terhadap kerjanya. 
Ketiga.

Keempat. Kepala Sekolah harus berusaha untuk melakukan terobosan  dalam upayanya 
memotivasi guru. Sebagai seorang supervisor kepala sekolah juga dituntut sebagai 
motivator.  Perlunya upaya-upaya memotivasi guru disebabkan guru merupakan  pekerja 
yang sehari-harinya menghadapi beraneka ragam tingkah laku siswa. Belum lagi tuntutan 
akan mutu pendidikan merupakan pekerjaan rumah bagi guru yang memerlukan 
pemikiran dan sumbangan tenaga yang tinggi. Oleh karena itu upaya memberi bantuan, 
penghargaan, kemudahan dan tambahan tunjangan kepada guru layak untuk diberikan. 

 Para guru hendaknya dapat meningkatkan motivasi kerjanya,  tidak hanya 
dipengaruhi dari faktor luar saja tapi yang lebih penting adalah penekanan motivasi yang 
berasal dari diri sendiri (motivasi intrinsik) yakni guru puas dan bangga terhadap 
profesinya. Sebab jika mengandalkan motivasi dari luar terutama  melalui cara memenuhi  
kebutuhan finansial penghargaan rasanya guru belumlah memperoleh finansial dan 
penghargaan yang seimbang dengan profesinya. 

Kelima. Kepuasan kerja yang diperoleh oleh guru walau dalam penelitian ini termasuk 
kurang puas, namun demikian hendaknya guru selalu untuk memupuk kepuasan kerja ini, 
dengan demikin guru tidak terbiasa mangkir, membolos atau meninggalkan jam mengajar 
karena merasa kurang puas. Tugas guru merupakan tugas mulia hendaknya dapat 
dipegang guru sebagai sarana untuk meningktkan kinerjanya. 
Keenam.

 

  Penelitian ini masih dapat dikembangkan dan diperluas dengan memperdalam 
variabel-variabel yang diteliti maupun ditambahkan dengan variabel lain sehingga dapat 
mengetahui besarnya pengaruh baik positif maupun negatif  pada kepuasan  kerja, Hal ini 
dapat digunakan untuk memberikan informasi yang positif bagi dunia pendidikan pada 
umumnya dan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada khususnya. 
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KUESIONER 
HUBUNGAN SUPERVISI KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI 

DENGAN KEPUASAN KERJA GURU SMK NEGERI 
SE KOTA SAMARINDA 

 
Petunjuk : 
Kuesioner ini bertujuan untuk keperluan ilmiah semata. Jadi  tidak akan mempengaruhi 
reputasi anda sebagai guru dalam bekerja di sekolah ini. Pilihlah item jawaban yang telah 
tersedia dengan menjawab sebenar-benarnya dan sejujurnya sesuai apa yang anda alami 
dan rasakan selama ini. Jawaban anda berdasarkan pendapat  sendiri akan menentukan 
obyektifitas hasil penelitian ini. Jawablah pertanyaan dengan cara menyatakan tingkatan 
yang benar menurut anda. Lingkarilah huruf yang paling bisa menunjukkan kebenaran 
dan ketepatan pernyataan tersebut. Kami menjamin rahasia identitas Saudara.  
 

         Identitas Responden 
(responden tidak perlu menulis nama) 
 
1. No. Responden :    ________ (diisi oleh peneliti) 
 
2. Jenis Kelamin  : Pria/Wanita *)           3.   Usia : _____ tahun 
 
4. Nama Sekolah : _______________________________________ 
 
5. Alamat sekolah : ________________________________________________ 
  __________________________ telp. __________________ 
6. Jabatan : _________________________ 
 
7. Pangkat/Golongan : _________________________  
 
8. Pendidikan terakhir: _________________________ 
 
9. Mengajar program diklat : _________________________________ 
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Kepuasan Kerja Guru 
 
Lingkari pernyataan dibawah ini sesuai dengan tingkat kepuasan Saudara dalam bekerja, 
pilihlah skala jawaban : 
1 = Tidak puas        3  = Puas                5 = Lebih sangat puas 
2 =  Agak Puas        4 = Sangat puas 
 

NO. Pernyataan Skala 
1 2 3 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 
 
15 
 
16 
17 
 
18 
 

Menurut saya tentang penggantian jabatan seperti wakil  
kepala sekolah, wali kelas di sekolah ini 
Menurut saya tentang kedudukan yang saya peroleh saat ini 
 
Menurut saya tentang jaminan keamanan dan ketenanga  
dalam pekerjaan  
 
Menurut saya tentang jaminan dalam pengembangan profesi 
 
Menurut saya tentang catatan  prestasi  yang  terdapat dalam  
DP3 yang saya peroleh 
Menurut saya mengenai  gaji, tunjangan,  dan honor dengan 
besarnya  tanggung jawab 
Menurut saya tentang catatan kualitas pekerjaan (pengajar 
an) saya dari hasil supervisi pimpinan 
Menurut saya tentang jaminan kesehatan sebagai pegawai 
Negeri 
Menurut saya tentang diperbolehkannya menggunakan fasi- 
Litas sekolah seperti kertas, komputer, dll. 
Menurut saya terhadap tanggapan pimpinan terhadap  keluh- 
an saya misalnya mengenai keuangan, pekerjaan 
Menurut saya tentang  pembagian kerja kepanitiaan di seko- 
lah (misalnya menjadi panitia ulangan) 
Menurut saya tentang   keadaan  fisik  di  sekolah  dikaitkan 
dengan hasil pekerjaan saya 
Menurut saya tentang kesibukan yang terdapat di sekolah ini 
kaitannya dengan rasa kekeluargaan di sekolah ini 
Menurut saya tentang  komunikasi antar pegawai dan guru 
 
Menurut saya tentang tugas saya dalam mengajar di sekolah 
dengan dukungan dari rekan sekerja 
Menurut saya tentang kerjasama antar guru 
Menurut saya tentang pekerjaan menjadi guru berdasarkan 
panggilan hati 
Perasaan saya mengenai mata pelajaran yang saya aja  
dengan 
bakat dan minat saya   

(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min)  1 2  3  4  5 (maks)    
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1 2 3 
19 
 
20 
 

Menurut saya tentang tugas mengajar disesuaikan dengan  
cita-cita hidup  
Menurut saya tentang karir sebagai guru  

(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
 
(min) 1  2  3  4  5 (maks) 
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Tanggapan Guru Tentang Supervisi Kepala Sekolah 
 
Lingkarilah huruf yang paling bisa menunjukkan kebenaran dan ketepatan pernyataan di 
bawah ini dengan apa yang anda rasakan : 
A = Benar sekali                 C  = Sebagian benar        E = Tidak benar dan tidak tepat 
B = Pada umumnya benar   D = Sedikit benar 
 
01. Hubungan organisatoris anda dengan kepala sekolah              A    B    C     D    E 
      terjalin baik 
 
02. Kepala sekolah  tidak menjaga jarak dengan guru-guru     A    B    C    D    E 
 
03. Kepala sekolah  sering datang dan ngobrol dengan guru          A    B    C     D    E 
 
04. Keberhasilan anda dalam  mengajar  salah  satunya  karena       A    B    C    D    E 
      hasil dari supervisi kepala sekolah 
 
05. Kepala  sekolah  membimbing  dalam pembuatan rencana      A    B    C    D    E 
       mengajar seperti SP (Satuan pelajaran)   
 
06. Kepala   sekolah  membimbing  anda   dalam pelaksanaan      A    B    C    D    E 
      strategi belajar mengajar 
 
07. Kepala   sekolah   membantu   anda  dalam   merumuskan       A    B    C    D    E 
      tujuan pengajaran (ranah kognitif, psikomotorik, afektif) 
 
08. Kepala sekolah membantu anda  dalam  cara merumuskan      A    B    C    D    E 
      pengalaman belajar (learning experience) 
 
09. Kepala sekolah membantu  anda  dalam  pengelolaan kelas     A    B    C    D    E 
 
10. Kunjungan kelas oleh kepala sekolah dapat membantu mem- A    B    C    D    E 
      perbaiki cara mengajar anda 
 
11. Dalam memberikan supervisi kepala sekolah tidak  mencari A    B    C    D    E 
      kesalahan anda tapi justru membicarakan solusi secara ber- 
      sama 
 
12. Kepala sekolah telah bertindak  demokratis  dalam  membe- A    B    C    D    E 
      rikan supervisi pengajaran kepada anda 
 
13. Kepala sekolah mempunyai  catatan tentang hasil supervisi A    B    C    D    E 
      yang selalu dikomunikasikan dengan anda 
 
14. Keberhasilan tugas  anda  yang  lain  selain mengajar salah A    B    C    D    E 
      satunya karena peran supervisi kepala sekolah 
 
15. Waktu pelaksanaan supervisi sudah tepat A    B    C    D    E 
 
16. Kepala sekolah  tidak menggurui  anda  dalam   melakukan A    B    C    D    E 
      supervisi           
 
17. Kepala sekolah membantu anda dalam masalah keluh kesah A    B    C    D    E 
      guru seperti ketidak puasan, memperoleh pelayanan yang  
      kurang adil dan lain-lain 
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18. Kepala sekolah membantu anda dalam memecahkan masalah    A    B    C    D    E 
      kesejahteraan guru, seperti masalah keuangan, kedudukan 
 
19. Kepala sekolah membantu anda dalam memecahkan masalah    A    B    C    D    E 
      pribadi 
 
20. Teguran  yang  diberikan   kepala  sekolah bukan ancaman     A    B    C    D    E 
      bagi anda 
 
 

Motivasi Kerja Guru 
 
Lingkarilah huruf yang paling bisa menunjukkan kebenaran dan ketepatan pernyataan 
dibawah ini berdasarkan apa yang sedang anda alami : 
A = Benar sekali                   C  = Sebagian benar        E = Tidak benar dan tidak tepat 
B = Pada umumnya benar     D = Sedikit benar 
 
01. Apakah gaji (pendapatan sebagai guru) telah membuat anda termotivasi bekerja ? 

A. Benar sekali                                        D. Sedikit benar 
B. Pada umumnya benar                         E. Tidak benar dan tidak tepat 
C. Sebagian benar 

 
02. Apakah profesi guru telah membuat hidup anda menjadi senang/bahagia? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 

 
03. Apakah  gaji, honor dan tunjangan sebagai guru telah 
mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 

 
04. Apakah fasilitas sebagai PNS seperti asuransi kesehatan, 
uang pensiun, uang intensif dari PEMKOT/KAB telah memenuhi 
kebutuhan anda ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 

 
05. Apakah  kondisi kerja ditempat anda bekerja (sekolah) dapat 
membuat anda merasa tenang dalam  bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
06. Apakah lingkungan disekitar sekolah ini dapat membuat anda  merasa nyaman 
  untuk bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 

D. Sebagian benar 
 
07. Apakah keadaan siswa di sekolah ini   membuat anda merasa nyaman bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
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      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
08. Apakah jalinan kerjasama diantara teman sesama guru selama ini dapat membuat anda 

merasa nyaman dalam bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
09. Apakah sikap teman kerja disekolah anda mampu membuat anda termotivasi 
      untuk bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
10. Apakah  teman kerja di sekolah ini  simpatik dan bersahabat kepada Anda? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
11.Apakah kerjasama dalam kelompok dengan menyusun pekerjaan bersama kelompok di 

sekolah ini dapat membuat anda termotivasi untuk bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
12. Apakah Anda dapat melakukan komunikasi dengan teman sekerja dengan biak ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
13. Apakah sikap pimpinan (kepala sekolah) anda yang berkaitan 
dengan karir sebagai guru dapat membuat anda termotivasi untuk 
bekerja ? 
      A. Benar sekali                                       D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
14. Apakah tugas Anda mendapat penghargaan dari pimpinan (kepala sekolah) ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
15. Apakah kemampuan/kecakapan Anda juga mendapat pengakuan dari teman-teman 

sekerja Anda ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
16.Apakah ide dan saran yang anda berikan untuk kemajuan sekolah dapat membuat anda 

bersemangat untuk bekerja ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
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17.Apakah tugas-tugas tambahan lain selain menjadi guru (misalnya menjadi wali kelas, 
pembina OSIS dan sebagainya) merupakan tugas yang Anda kerjakan dengan penuh 
tanggung jawab? 

      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
18.Apakah anda merasa menjadi guru adalah panggilan jiwa, dan 
harus dilaksanakan dengan penuh pengabdian ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
19.Apakah Anda bersemangat jika pekerjaan guru semakin menantang,   merangsang 

untuk berpikir dan berbuat, serta memungkinkan terjadinya aktivitas penuh makna? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
 
20. Apakah Anda siap bekerja keras menyelesaikan pekerjaan yang bisa memung- 
      kinkan Anda dapat melihat hasil kerja yang Anda peroleh ? 
      A. Benar sekali                                      D. Sedikit benar 
      B. Pada umumnya benar                        E. Tidak benar dan tidak tepat 
      C. Sebagian benar 
                                      
 
              Samarinda,                           20...   
                                     Responden, 
 
 
                                                                       __________________ 
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