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IMAS MAESAROH

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh kepemimpinan
dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru, (2)
Pengaruh kepemimpinan

terhadap kinerja guru, (3) Pengaruh motivasi

terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung. Populasi dalam penelitian ini semua guru Taman Kanak-kanak di
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang berjumlah 38 orang. Teknik
pengambilan

data

dengan

melalui

penyebaran

angket/Kuesioner

dan

wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier
berganda.Hasil penelitian yaitu (1) Kepemimpinan
bersama-sama

berpengaruh

signifikan

terhadap

dan motivasi
kinerja

guru,

secara
(2)

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru, (3) Motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak di
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

Kata kunci: kepemimpinan , motivasi, kinerja guru

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine (1) Influence of principal
leadership and motivation to jointly affect the performance of teachers,
(2) Influence of

leadership on teacher performance, (3) Influence

motivation t on the teacher performance Kindergarten in Kecamatan
Sukajadi Bandung City. The population in this teacher Kindergarten
totaling 38 peoples. The sampling technique used is the angket/Quesioner
and interview. The data analysis technique used is the multiple linear
regression. The result of research that (1) Leadership and motivation to
jointly significant effect on teacher performance, (2) Leadership have a
significant effect on teacher performance, (3) Motivation significantly
influence the teacher performance Kindergarten inKecamatan Sukajadi
Bandung City

Keywords: school leadership, motivation, teacher performance
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian
Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia
yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan salah satu faktor
penentu tinggi dan rendahnya mutu hasil pendidikan mempunyai posisi
strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan
perhatian besar kepada peningkatan guru dalam segi jumlah maupun
mutunya.
Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya manusia,
dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan
masyarakat. Semakin tinggi sumber daya manusia, maka semakin baik tingkat
pendidikan, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu indikator tersebut
sangat ditentukan oleh kinerja guru.
Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawab menjalankan amanah,
profesi yang diemban, rasa tanggung jawab moral di pundaknya. Semua itu
akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitas di dalam menjalankan tugas
keguruan di dalam kelas dan tugas kependidikan di luar kelas.

Sikap ini

akan dibarengi pula dengan rasa tanggung-jawab mempersiapkan segala
perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran.
Kinerja guru mempunyai spesifikasi atau kriteria tertentu.
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Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional

Republik

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh menjadi 4 kompetensi
utama, yaitu (1) kompetensipedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4)
profesional. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi
atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan
dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru
dalam mengelola proses pembelajaran mulai dari bagaimana seorang menilai
pembelajaran sampai pada perbaikan dan pengayaan. Kepala Sekolah dalam
organisasi sekolah merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas
kelangsungan organisasi tersebut. Usaha pengelolaan dan pembinaan sekolah
melalui kegiatan administrasi, manajemen dan kepemimpinan tergantung
pada kemampuan kepala sekolah. Sehubungan dengan itu maka dapat
dikatakan bahwa kepala sekolah selaku administrator berfungsi untuk
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan
mengawasi seluruh kegiatan pendidikan yang diselengggarakan di suatu
sekolah.
Kepala Sekolah sebagai manajer pendidikan berfungsi mewujudkan
pendayagunaan setiap personal secara tepat, agar mampu melaksanakan tugas
tugasnya secara maksimal untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya,
pada segi kuantitas maupun kualitas dalam proses mengajar belajar di sekolah
(Hadari 1985: 90). Motivasi pada dasarnya dapat bersumber dari diri sesorang
atau yang sering dikenal sebagai motivasi internal dan dapat pula bersumber
dari luar diri seseorang atau disebut juga motivasi eksternal. Motivasi
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merupakan salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja cerdas sesuai
yang diharapkan. Manajer dalam hal ini adalah kepala sekolah dapat
memotivasi pegawainya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan
polanya masing-masing yang menonjol (Sadiman, 1992).
Motivasi yang baik dari atasan atau kepala sekolah memegang peranan yang
sangat penting untuk memberikan dorongan kepada guru, sehingga dengan
adanya motivasi yang baik dari Kepala Sekolah maka kinerja guru diharapkan
akan meningkat menjadi lebih baik. Mengingat cukup beratnya tugas-tugas
yang harus dilakukan oleh seorang guru, maka sudah sepantasnya guru
mendapatkan banyak hal yang dapat membangkitkan semangat dalam
bekerja. Hal ini penting, karena seorang guru akan menghasilkan kinerja yang
baik jika memiliki kompetensi yang baik serta memiliki motivasi kerja yang
cukup. Budaya sekolah atau iklim kerja menggambarkan suasana dan
hubungan kerja antara sesama guru, guru dengan kepala sekolah, guru dengan
tenaga kependidikan lainnya, dan Dinas di lingkungannya. Hal ini merupakan
wujud dari lingkungan kerja yang kondusif. Suasana seperti ini sangat
dibutuhkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan pekerjaannya
dengan lebih efektif. Budaya sekolah dapat digambarkan melalui sikap saling
mendukung (supportive), tingkat persahabatan (collegial), tingkat keintiman
(intimate), serta kerjasama (cooperative). (Aas Hasanah, 2008: 12) dalam
Ridwan (2010: 109). Kondisi yang terjadi atas keempat dimensi budaya
sekolah tersebut

diharapkan berpotensi

Berdasarkan uraian di

atas,

dapat

meningkatkan kinerja

diketahui

banyak faktor

guru.
yang

mempengaruhi kinerja guru. Dalam penelitian ini hanya mengungkap
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bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi, terhadap
kinerja Guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikatorindikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Konsep kinerja
merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam
bahasa Inggris adalah performance (Wirawan, 2009: 5). Dengan demikian
mengenai tenaga pengajar dan kinerjanya adalah menyangkut seluruh
aktivitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam “ PENGARUH
KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI, TERHADAP KINERJA GURU
STUDI

PADA

TAMAN

KANAK-KANAK

DI

KECAMATAN

SUKAJADI KOTA BANDUNG “
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam
penelitian ini adalah guru taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi yang
berjumlah 38 orang . Terciptanya kualitas kinerja guru yang professional di
sekolah membutuhkan dukungan peran kepala sekolah yang kompeten
sebagai leader manajer ( Wahyudi, 2009: 29-36). Di satu sisi kepala sekolah
berperan sebagai pemimpin ( Leader ) yang memiliki Visi ke masa depan
yang jelas dan dapat di wujudkan serta mampu mendorong proses
transparansi di sekolah . Di sisi lain kepala sekolah berperan sebagai manajer,
yamg

memiliki

strategi-strategi

yang

efektif

dan

efisien

untuk

mengimplementasikan berbagai kebijakan dan keputusan yang telah
ditetapkan.
Dalam pelaksanaan Manajemen berbasis Sekolah secara efektif dan efisien,
maka memerlukan kepala sekolah yang memiliki kemampuan kepemimpinan
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,perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan .
Wibawa kepala sekolah harus di tumbuh kembangkan dengan meningkatkan
sikap kepedulian, semangat belajar, disiplin kerja, keteladanan dan hubungan
manusiawi sebagai perwujudan iklim kerja yang konduktif. Keberhasilan
organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan sangat tergantung pada
peran kepemimpinan . Demikian halnya kepemimpinan memegang peranan
sangat sentral dalam dinamika kehidupan organisasi. Sebagai pemimpin
kepala sekolah merupakan salah satu factor penentu yang dapat mendorong
sekolah mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran melalui berbagai program
yang dilaksanakan secara terencana. Oleh karena itu kepala sekolah harus
memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinanyang tangguh sehingga
di harapkan dapat mengambil keputusan secara tepat, disamping memiliki
prakarsa yang tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Tanpa

kemampuan –kemampuan utama seperti kepemimpinan yang baik,kinerja
yang baik, komunikasi yang baik, kemampuan dalam memecahkan masalahmasalah yang mungkin timbul dalam proses kegiatan belajar mengajar ,
kepala sekolah akan sulit dalam mensosialisasikan ide, usulan, saran atau
pikiran-pikiran yang dimilikinya kepada guru dan karyawan. Oleh karena itu
kepala sekolah yang merupakan pemimpin harus bisa menjadi contoh serta
mampu

mengayomibawahan

dan

mampu

mengendalikan

fungsi

kepemimpinannya. Untuk kepemimpinan tersebut Wahjosumidjo (2003 :109
) menyatakan bahwa kepala sekolah selayaknya mampu memobilitasi atau
memperdayakan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki, terkait
dengan berbagai program, proses, evaluasi, pengembangan, kurikulum dan
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pembelajaran di sekolah, pengelolaan tenaga kependidikan , sarana prasarana,
pelayanan terhadap siswa, hubungan masyarakat sampai pada penciptaan
iklim sekolah yang kondusif. Semua ini akan terlaksana manakala kepala
sekolah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi semua pihak yang telibat
dalam kegiatan pendidikan di sekolah, yaitu untuk bekerja dalam
mewujudkan tujuan sekolah.
1. 2. Identifikasi dan Rumusan Masalah
1.2.1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasikan
masalah-masalah yang mempengaruhi kepemimpinan dan motivasi terhadap
kinerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung di
khususkan kompetensi guru agar lebih profesional yaitu meliputi :
1. Kualifikasi Pendidikan guru yang belum Strata 1 ( S1 ) atau belum linier
berpengaruh pada kinerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi
sehingga harus dioptimalkan dilakukan peningkatan Sumber Daya
Manusianya, untuk memperoleh kesetaraan dan sertifikasi, dalam upaya
meraih jenjang karir dan kesejahteraan guru.
2. Belum meratanya kesetaraan/ pangkat /golongan menyebabkan rendahnya
motivasi guru Taman-Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi dalam
pelaksanaan pengajarannya
3. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi guru dalam meningkatkan
pendidikan Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi
4. Persaingan ketat antar Taman Kanak-kanak didaerah setempat
mendorong/termotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya demi mencapai
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kualitas pendidikan dalam pelaksanan pembelajaran guru dan peserta
didiknya
1.2.2. Rumusan Masalah
Adapun Rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Kepemimpinan di Taman Kanak-kanak Kecamatan
Sukajadi Kota Bandung
2. Bagaimana Motivasi guru di Taman Kanak-kanak Kecamatan
Sukajadi Kota Bandung
3. Bagaimana Kinerja guru di Taman Kanak-kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung
4. Apakah kepemimpinan dan motivasi

berpengaruh kepada kinerja

guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung baik
secara simultan maupun secara parsial
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui dan mempelajari :
1. Kepemimpinan di Taman Kanak-kanak Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung
2. Motivasi guru di Taman Kanak-kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
3. Kinerja guru di Taman Kanak-kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
4. Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru di Taman
Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung baik secara simultan
maupun secara parsial
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1.4. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbangkan manfaat bagi
sejumlah pihak :
1. Secara Akademis
Hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
terutama di bidang kependidikan khususnya apakah mempunyai korelasi
antara Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru pada
Taman Kanak-kanak se Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
2. Secara praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau masukan
bagi sekolah Taman Kanak-kanak lain pada umumnya dan

untuk

meningkatkan pengelolaan manajemen sekolah yang maksimal yaitu
sekolah yang berkualitas serta unggul yang didukung adanya kerja sama
yang baik dari pihak sekolah dalam upaya peningkatan

kinerja dan

motivasi guru yang maksimal khususnya di Sekolah Taman Kanak-kanak
di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1. Pengertian Manajemen
Manajemen meliputi koordinasi antara manusia dan sumber-sumber bahan
mentah untuk mencapai suatu tujuan. Ada empat elemen dasar dari
manajemen adalah: a) menuju tecapainya suatu tujuan,b) melalui orangorang, c) dengan tehnik-tehnik tertentu d) dalam suatu organisasi. Dengan
demikian definisi yang umum mengatakan bahwa manajemen adalah proses
kegiatan perencanaan ( Planning ), Pengorganisasian ( Organising ) dan
Pengawasan dari sub sistem ( Controlling). Manajemen mempunyai peranan
yang penting di dalam organisasi, yang tugasnya mengkoordinasi kegiatankegiatan dari sub sistem dan menyesuaikannya dengan lingkungan.
Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktek manajemen antara lain :
menentukan

cara/metode,

pemilihan

pekerja

dan

pengembangan

keahliannya, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas,
mempersiapkan dan membuat spesifikasi tugas, pendidikandan latihan,
menentukan sistem dan besaran imbalan.Semuanya dimaksudkan untuk
menentukan efektivitas efisiensi dan produtifitas kerja. Para ahli manajemen
memberikan pendapat yang beragam namun pada intinya memberikan
kesamaan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang ditampilkan oleh seorang
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manajer/pimpinan adalah : Planning, organizing, leading dan controling
(POLC )
Planning (Fungsi Perencanaan)

Planning adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan
dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai
tujuan tersebut. Manajer dalam fungsi perencanaan harus mengkaji dan
mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum memutuskan karena ini
adalah langkah awal yang bisa berpengaruh secara total dalam perusahaan
kedepannya. Fungsi fungsi manajemen yang lain tidak akan bisa berjalan
dengan baik tanpa adanya perencanaan yang matang.

Organizing (Fungsi Pengorganisasian)
Organizing (fungsi perencanaan) adalah pengaturan sumber daya manusia
dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana
yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi
pengorganisasian mengelompokkan semua orang, alat, tugas dan wewenang
yang ada dijadikan satu kesatuan yang kemudian digerakkan melaksanakan
apa

yang

sudah direncanakan sebelumnya.

Pengorganisasian bisa

memudahkan manajer untuk mengawasi dan menentukan orang-orang yang
dibutuhkan dalam menjalankan tugas yang telah dibagi-bagi
Fungsi Organizing

a. Pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen

pelaksana.Adanya pembagian tugas yang jelas.
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b.Mempunyai

manajer

puncak

yang

profesional

untuk

bisa

mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan

Directing (Fungsi Pengarahan)

Directing alias fungsi pengarahan adalah upaya untuk menciptakan suasana
kerja dinamis, sehat agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.Beberapa
kegiatan pada fungsi pengarahan :
a.Membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja

secara efektif dan efisien
b.Memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan
c. Menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan

Controlling (Fungsi Pengendalian / Pengawasan)

Fungsi terakhir dari 4 fungsi manajemen adalah fungsi pengendalian, fungsi
pengendalian adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan
kepada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila
memang

dibutuhkan.

Kegiatan pada fungsi pengendalian misalnya:
a.Mengevaluasi keberhasilan dan target dengan cara mengikuti standar

indikator yang sudah ditetapkan
b.Melakukan

klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang

ditemukan
c.Memberi alternatif solusi yang mungkin bisa mengatasi masalah yang

terjadi.
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Bentuk pengawasan yang baik adalah pengawasan yang sesuai dengan
kebutuhan dan sifat atau karakter dari perusahaan.Sebuah pengawasan
yang baik dilakukan dengan tidak menelan banyak biaya dan bisa
menjamin adanya kegiatan perbaikan. Untuk itu, perusahaan perlu
menyiapkan

langkah tata pola dan rencana perusahaan sebelum

pengawasan dilaksanakan.

Pengertian Manajemen menurut Pendapat beberapa ahli :

1. Menurut George R. Terry
“Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakantindakan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan
pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan
sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Manajemen ialah
wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa
dibuktikan secara umum kebenarannya.
2. Menurut Manullang
Manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian,
penyusunan, pengarahan, pengawasan terhadap sumber daya
manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Menurut Mulayu S.P. Hasibuan (2000:2)
Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif
dan efisien untuk mencapai satu tujuan.
4. Menurut T. Hani Handoko (2000:10)
Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk
menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan
organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan,
pengorganisasian,
penyusunan
personalia,
pengarahan,
kepemimpinan dan pengawasan.
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5. Menurut The Liang Gie (1982 )
Manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan
menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap
fasilitas kerja agar tujuan organisasi yang bersangkutan benarbenar tercapai
Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas

maka manajemen mempunyai

pengertian adalah suatu proses dimana di dalamnya terdapat sumber daya
manusia, sub sistem-sub sistem lainnya seperti bahan mentah, mesin, uang,
waktu dan ruang. Dimana sumber-sumber tersebut yang tidak ada
hubungannya satu sama lain harus diintegrasikan kedalam suatu total total
sistem ( fungsi organisasi ) untuk mencapai tujuan.

2.1.2. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manusia merupakan sumber daya paling penting dalam sebuah
perusahaan. Berbanding lurus dengan hal tersebut, manusia juga
merupakan sumber daya yang paling rumit untuk dipahami. Kerumitan ini
adalah sebagai akibat dari uniknya sifat dari masing-masing individu yang
ada di dunia, khususnya dunia kerja. Homogennya tingkat pendidikan,
usia, sosial dan budaya masing-masing karyawan pada suatu perusahaan
ternyata tidak menjamin jika mereka dapat diperlakukan dengan cara yang
sama. Masing-masing individu membutuhkan penanganan yang khusus
untuk menjamin kontribusi karyawan pada perusahaan berjalan dengan
maksimal.
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Seperti yang telah dijelaskan di atas, awalnya faktor gaji seringkali
menjadi faktor penentu apakah seseorang mau atau tidak mau bekerja di
sebuah perusahaan. Seiring berjalannya waktu, faktor gaji dapat digeser
oleh faktor-faktor lain, salah satunya adalah penghargaan yang diterima
oleh karyawan dari perusahaan tempatnya bernaung. Hal inilah yang
membuat manajemen sumber daya manusia menjadi penting. Untuk bisa
memahami pengertian manajemen sumber daya manusia, maka kita harus
mengetahui pengetian manajemen terlebih dahulu.
Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno ménagement yang memiliki
arti seni melaksana dan mengatur. Sementara menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, manajemen memiliki dua pengertian. Pertama,
manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai
sasaran. Kedua, manajemen merujuk pada pimpinan yang bertanggung
jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.
Manajemen merupakan cabang ilmu yang universal. Semua hal di dunia
ini membutuhkan manajemen supaya memiliki sistem kelola yang baik.
Untuk mengatur sumber daya manusia pun dibutuhkan sebuah manajemen.
Pengertian manajemen sumber daya manusia secara umum adalah suatu
bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan
manusia dalam organisasi perusahaan. Fokus yang dipelajari dalam
manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan
dengan tenaga kerja manusia saja, baik secara individu maupun yang ada
kaitannya dengan hubungan antar tenaga kerja.
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1. Menurut Robert L. Mathis & Jackson John H.,
“pengertian manajemen sumber daya manusia adalah rancangan
sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan
penggunaan bakat manusia secara efektif guna mencapai tujuan
organisasi.
2. Menurut T. Hani Handoko,
“pengertian manajemen sumber daya manusia adalah penarikan,
seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber
daya manusia untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu
maupun organisasi.
Kedua pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para ahli di
atas sama-sama menyoroti perihal sistem dan tujuan. Sebuah manajemen
sumber daya manusia yang baik memerlukan sistem atau proses yang
terstruktur. Selain itu manajemen sumber daya manusia juga harus
berorientasi pada tujuan dari perusahaan tempat individu tersebut
bernaung. Jangan sampai sebuah manajemen yang dibuat tidak sejalan atau
justru berlawanan dengan tujuan sebuah perusahaan. Terlepas dari tujuan
tiap perusahaan yang berbeda-beda, secara umum manajemen sumber daya
manusia memiliki tujuan untuk jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang.
Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam jangka pendek adalah
untuk memperoleh, mempertahankan dan memotivasi karyawan. Tujuan
‘memperoleh’ akan

diwujudkan

melalui

proses

rekruitmen

yang

dilakukan perusahaan untuk mencari bibit-bibit baru yang diperlukan
untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan‘mempertahankan’ dapat
diwujudkan melalui berbagai treatment berupa fasilitas, gaji, hingga
jaminan

bagi

mutu

kehidupan

karyawan.

Terakhir,

16

tujuan ‘memotivasi’ dapat diwujudkan melalui penyelarasan pribadi
karyawan dengan situasi kerja yang dihadapinya.
Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam jangka menengah adalah
untuk meningkatkan produktifitas karyawan yang dapat dinilai melalui
meningkatnya kinerja dan berkurangnya tingkat kehadiran karyawan di
kantor. Kedua, tujuan manajemen sumber daya manusia dalam jangka
menengah adalah untuk menjamin mutu kehidupan kerja karyawan. Poin
ini dapat dievaluasi dari meningkatnya kepuasan dan keterlibatan
karyawan dalam pekerjaannya. Selain itu, mutu kehidupan kerja karyawan
yang baik juga dapat dinilai melalui berkurangnya tingkat stress karyawan
saat bekerja.
Tujuan manajemen sumber daya manusia dalam jangka menengah yang
terakhir adalah menciptakan pribadi karyawan yang patuh pada aturan dan
hukum. Hal ini sangat penting karena masalah hukum yang dilakukan oleh
karyawan mau tak mau akan turut menyeret pihak perusahaan ke
permasalahan tersebut.
Setelah tujuan manajemen sumber daya manusia jangka menengah
terwujud, maka target utama perusahaan adalah mencapai tujuan
manajemen sumber daya manusia dalam jangka panjang. Tujuan
manajemen sumber daya manusia dalam jangka panjang yang paling
utama adalah profit. A happy employee relates that happiness to
customers, and vice-versa for unhappy ones. Seorang karyawan yang
bahagia akan menunjukkan perangai yang baik, hal itu tentunya akan turut
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membuat konsumen merasa senang. Sebagai dampaknya, angka profit pun
meningkat.
Tujuan manajemen sumber daya manusia jangka panjang yang kedua
adalah untuk menciptakan perusahaan yang unggul dan terus mengalami
pertumbuhan. Sama seperti alasan pada tujuan sebelumnya, seorang
karyawan yang bahagia akan menciptakan hasil kerja yang baik. Ketika
hasil kinerja karyawan terus membaik, otomatis perusahaan akan semakin
berkembang menjadi perusahaan yang lebih unggul dari waktu ke waktu.
Secara umum, fungsi manajemen sumber daya manusia adalah untuk
mengatur dan mengelola sumber daya manusia semaksimal dan seefektif
mungkin agar diperoleh kinerja yang maksimal. Sementara itu, Malayu
Hasibuan mengelompokkan manajemen sumber daya manusia ke dalam
dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi manajerial dan fungsi operasional.
Fungsi manajerial terbagi menjadi empat, yakni perencanaan (planning),
pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan pengendalian
(controlling). Sedangkan fungsi operasional terbagi menjadi lima, yakni
pengadaan tenaga kerja (procurement), pengembangan (development),
kompensasi

(compensation),

pengintegrasian

(integration),

dan

pemeliharaan (maintenance).
Memiliki usaha sendiri yang sukses tentunya merupakan hal yang
diidamkan oleh banyak orang. Sayangnya membuat suatu usaha menjadi
sukses bukanlah hal yang mudah. Banyak aspek dalam sebuah bisnis yang
perlu direncanakan dengan baik dan secara terperinci sehingga terbentuk
model bisnis yang menjanjikan keuntungan.
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2.1.3. Manajemen Pendidikan
Manajemen pendidikan dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu
mengelola sumber daya manusia pendidikan untuk mencapai tujuan
pendidikan secara efektif dan efisien. Atau pengertian lain adalah suatu
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian
kegiatan-kegiatan institusi dengan memanfaatkan sumber daya manusia
atau sumber daya lainya sehingga dapat mencapai fungsi 2008:35)
pengajaran, penelitian, dan pekerjaan lainnya secara efektif dan efisien.
Beberapa pendapat mengenai manajemen pendidikan menurut para ahliahli antara lain ( dalam Mujahid prinsip-prinsip manajemen pendidkan,
2012:95-96):
1. Usman ( 2008, 9)
Merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidkan untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Mulyono, ( 2008:35)
Menjelaskan bahwa manajemen pendidikan sekumpulan kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, Penggerakan dan pengawasan
yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi pendidikan
dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya
lainnya.
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen dalam
pendidikan adalah manajemen untuk berfikir efekif dan efisien dengan
cara/metode yang berkaitan erat dengan usaha-usaha dalam memecahkan
masalah-masalah manajemen di bidang pendidikan. Dalam pencapaian
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tujuanya

pengelolaan

kegiatan pendidikan

harus

mempunyai

perencanaan yang jelas, pengorganisasian yang efektif dan efisien

2.1.4 Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah
2.1.4.1. Kepemimpinan
Makna kata “kepemimpinan” erat kaitannya dengan kata “memimpin”.
Kata

memimpin mengandung makna

yaitu kemampuan untuk

menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu organisasi sehingga
dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan.
1. Menurut Wahjosumidjo , dalam praktek organisasi, kata “memimpin”
mengandung

konotasi

menggerakkan,

membimbing,

melindungi,

membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan
bantuan, dan sebagainya. Betapa banyak variabel arti yang terkandung
dalam kata memimpin, memberikan indikasi betapa luas tugas dan peranan
seorang pemimpin organisasi.Istilah kepemimpinan mempunyai banyak
batasan dan para pakar pendidikan memberikan pengertian Kepemimpinan
yang berbeda-beda. Guna lebih memahami makna dari kepemimpinan,
berikut dikemukakan menurut beberapa ahli pendidikan mengenai
pengertian dan definisi tentang kepemimpinan.
2. Menurut Soepardi (Dalam Bukunya Mulyasa, “Manajemen Berbasis
Sekolah”,

2002:1007)

mendefinisikan

kepemimpinan

sebagai

“,

membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum
(kalau Kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi,
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mengajak, mengarahkan, menasehati perlu), serta membina dengan
maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam
rangka mencapai tujuan administrasi secara efektif dan efisien.
Koontz, O’Donnel dan Weihrich (Dalam bukunya Wahjosumidjo, berjudul
Kepemimpinan Kepala Sekolah, 2005:103). Bahwa yang dimaksud dengan
kepemimpinan secara umum, merupakan pengaruh, seni atau proses
mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan penuh kemauan
berusaha ke arah tercapainya tujuan organisasi
Sedangkan menurut Sagala, makna kepemimpinan dapat diartikan bahwa
“kepemimpinan merupakan suatu pokok dari keinginan manusia yang
besar untuk menggerakkan potensi organisasi, kepemimpinan juga salah
satu penjelas yang paling populer untuk keberhasilan atau kegagalan dari
suatu organisasi”.
Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut, pada
dasarnya mengandung kesamaan asumsi yang bersifat umum seperti :
(1) di dalam satu fenomena kelompok melibatkan interaksi antara dua
orang atau lebih,
(2) di dalam melibatkan proses mempengaruhi, dimana pengaruh yang
sengaja (intentional influence) digunakan oleh pemimpin terhadap
bawahan.
Disamping kesamaan asumsi yang umum, di dalam definsi tersebut juga
memiliki perbedaan yang bersifat umum pula seperti:
(1) siapa yang mempergunakan pengaruh,
(2) tujuan daripada usaha untuk mempengaruhi, dan
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(3) cara pengaruh itu digunakan.
Berdasarkan uraian tentang definisi kepemimpinan di atas, terlihat bahwa
unsur kunci kepemimpinan adalah pengaruh yang memiliki seseorang dan
pada gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang hendak dipengaruhi.
Peranan penting dalam kepemimpinan adalah upaya seseorang yang
memainkan peran sebagai pemimpin guna mempengaruhi orang lain dalam
organisasi/lembaga tertentu untuk mencapai tujuan.
Bertolak dari pengertian kepemimpinan, terdapat tiga unsur yang saling
berkaitan, yaitu unsur manusia, sarana, dan tujuan. Untuk dapat
memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang, seorang pemimpin
harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan yang diperlukan
dalam melaksanakan kepemimpinannya. Pengetahuan dan keterampilan ini
dapat diperoleh dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari
pengalamannya dalam praktek selama menjadi pemimpin. Namun secara
tidak disadari seorang pemimpin dalam memperlakukan kepemimpinannya
menurut caranya sendiri, dan cara-cara yang digunakan itu merupakan
pencerminan dari sifat-sifat dasar kepemimpinannya.
1.1.4.2 Kepala Sekolah
Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat
kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya teradapat
berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling
menentukan. Sedang bersifat unik karena sekolah memiliki karakter
tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya
pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan
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unik tersebut, sekolah sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi
yang tinggi. “Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah.”
Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “Kepala” dan “Sekolah” kata
kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau
sebuah lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi
tempat menerima dan memberi pelajaran.
Wahjosumidjo mengartikan bahwa :
“Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas
untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar
mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi
pelajaran dan murid yangmenerimapelajaran”.
Kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi
bagi para staf dan para siswa. Kepala sekolah adalah mereka yang banyak
mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang menentukan irama bagi
sekolah mereka. Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya peranan
kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah guna mencapai
tujuan. “Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala
sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu
sekolah”. Kepala sekolah yang berhasil adalah kepala sekolah yang
memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi kompleks yang unik,
serta mampu melaksanakan perannya dalam memimpin sekolah.
2.1.4.3 Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dalam kehidupan organisasi fungsi kepemimpinan adalah bagian dari
tugas utama yang harus dilakukan.
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Berikut akan penulis uraikan fungsi-fungsi kepemimpinan :
a. Menurut James A. F. Stoner (dalam Wahjosumidjo, 2005:41)
1. Task related atau problem solving function, dalam fungsi ini
pemimpin memberikan saran dalam pemecahan masalah serta
memberikan sumbangan informasi dan pendapat.
2. Grup maintenance function atau social function meliputi pemimpin
membentuk

kelompok

beroperasi

lebih

lancar,

pemimpin

memberikan persetujuan atau melengkapi anggota kelompok yang
lain, misalnya menjembatani kelompok yang sedang berselisih
pendapat, memperhatikan diskusi-diskusi kelompok.
b. Wahjosumidjo (1996:349), mengemukakan fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu : membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan,
mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, menciptakan kepada
perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok, dan
menggerakkan orang lain, sehingga secara sadar orang lain tersebut
mau melakukan apa yang dikehendaki
c. Sondang P. Siagian (dalam Suseno, “Tesis Kepemimpinan Pendidikan”,
mengemukakan lima fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu
(1) Pimpinan selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha
pencapaian tujuan,
(2) Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihakpihak di luar organisasi,
(3) Pimpinan selaku komunikator yang efektif,
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(4) Mediator yang handal. Khususnya dalam hubungan ke dalam,
terutama menangani situasi konflik,
(5) Pimpinan selaku integrator efektif, resional, objektif, dan netral.

2.1.4.4. Tipe-tipe Kepemimpian Kepala Sekolah

Tipe Kepemimpinan sering disebut perilaku kepemimpinan atau gaya
kepemimpinan

(leadership

style).

Oleh

karenanya

dalam

upaya

menggerakkan dan memotivasi orang lain agar melakukan tindakantindakan yang terarah pada pencapaian tujuan, seorang pemimpin
melakukan dalam beberapa cara. Cara yang ia lakukan merupakan
pencerminan sikap serta gambaran tentang tipe kepemimpinan yang
dijalankannya.
Di bawah ini akan diuraikan tipe-tipe kepemimpinan tersebut dengan
maksud memberikan gambaran yang jelas mengenai persamaan dan
perbedaannya, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam memahami gaya
kepemimpinan disebabkan pengistilahan yang berbeda padahal maksud
dan tujuannya sama.
a. Kepemimpinan Otoriter (Otokratik)
Kepemimpinan Otoriter disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif.
Baginya memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Apa
yang diperintahkanya harus dilaksanakan secara utuh, ia bertindak sebagai
penguasa dan tidak dapat dibantah sehingga orang lain harus tunduk dan
kepada kekuasaannya. Pemimpin yang bersikap sebagai bos ini cenderung
memberikan instruksi satu arah dan bawahan harus melaksanakannya.
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Pemimpin yang bersikap otoriter ini berkeyakinan bahwa dialah yang
merasa bertanggung jawa atas segala sesuatu sehingga maju mundurnya
lembaga yang dipimpinnya sangat tergantung kepada dirinya. Dengan
demikian, anggota/personil tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan
program kerja, pengambilan kebijakan atau keputusan kalau memang tidak
diminta dan ditugasi. Dengan sendirinya personil atau pegawai haruslah
bekerja keras dan penuh ketertiban dan ketelitian, serta tidak boleh berbuat
atau bekerja yang menyalahi aturan atau pedoman yang telah digariskan
oleh atasannya.
Tipe kepemimpinan yang bersifat otoriter ini pun dibagi menjadi tiga,
yaitu
(1) otokratis keras,
(2) otokratis baik (lembut),
(3) otokratis inkompeten”.
Untuk tipe otokratis keras ini mempunyai sifat ; memegang teguh/keras
prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan, misalnya “bisnis adalah bisnis”. Ia
tidak

mau

mendelegasikan

wewenang

dan

tidak

menyenangi

inisiatif/masukan dari bawahan. Untuk tipe otokratis baik, mempunyai
sifat; ada beban pikiran untuk berbuat bertanggung jawab, baik terhadap
bawahan/karyawan, sedangkan tipe otokratis inkompeten mempunyai
sifat; berusaha mendominisir orang lain, berusaha untuk berkuasa mutlak,
tidak imbang jiwanya, tingkah-lakunya tergantung emosi sesaat, dan
memaksa

bawahan/karyawan

mematuhi

mempertimbangkan kemampunan bawahan.

semua

perintahnya

tanpa
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b. Kepemimpinan Laeissez-Faire
Bentuk kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan
otoriter. Yang mana kepemimpinan Laeissez Faire menitikberatkan kepada
kebebasan bawahan untuk melakukan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya. Pemimpin Laeissez-Faire banyak memberikan kekebasan
kepada

personil

untuk

menentukan

sendiri

kebijaksanaan dalam

melaksanakan tugas, tidak ada pengawasan dan sedikit sekali memberikan
pengarahan kepada personilnya. Kepemimpinan Laeissez-Faire tidak dapat
diterapkan secara resmi di lembaga pendidikan, kepemimpinan LaeissezFaire dapat mengakibatkan kegiatan yang dilakukan tidak terarah,
perwujudan kerja samping siur, wewenang dan tanggungjawab tidak jelas,
yang akhirnya apa yang menjadi tujuan pendidikan tidak tercapai.
Tipe kepemimpinan laissez faire ini akan afektif apabila diterapkan
dalam proses pembelajaran, dimana guru diberi kebebasan yang seluasluasnya untuk memilih dan menggunakan strategi dalam proses
pembelajaran kepada siswa. Di samping itu, gaya kepemimpinan ini juga
tidak efektif, jika diterapkan kepada siswa untuk menentukan arah, jenis,
dan kebijakannya dalam melaksanakan kegiatan kesiswaan (sesuai dengan
alam dirinya).
c. Kepemimpinan Demokrasi
Bentuk kepemimpinan demokratis

menempatkan

manusia

atau

personilnya sebagai faktor utama dan terpenting. Hubungan antara
pemimpin dan orang-orang yang dipimpin atau bawahannya diwujudkan
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dalam bentuk human relationship atas dasar prinsip saling harga
menghargai dan hormat menghormati.
Dalam melaksanakan tugasnya, pemimpin demokrasi mau menerima dan
bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari bawahannya, juga
kritik-kritik yang yang membangun dari anggota diterimanya sebagai
umpan balik atau dijadikan bahan pertimbangan kesanggupan dan
kemampuan kelompoknya. Sekaligus bersikap supportif dan mendukung
apa yang menjadi ide atau usul anggota, selama ide itu ditujukan untuk
kemajuan lembaga. Untuk menumbuhkan iklim yang harmonis, pemimpin
ini juga memperhatikan kebutuhan bawahan atau kesejahteraannya.
Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis,
terarah yang berusaha memanfaatkan setiap personil untuk kemajuan dan
perkembangan organisasi pendidikan.

Menurut siagian ada 5 tipe kepemimpinan :
(1) otokratis, menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik
pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, dan
tidak mau menerima pendapat, saran dan kritik dari anggotannya.
(2) militeristis, menggerakkan bawahan sering menggunakan cara
perintah, senang bergantung pada jabatan, senang formalitas yang
berlebih-lebihan, dan sulit menerima kritik dan saran dari bawahnnya.
(3) paternalistis, menganggap bawahan sebagai manusia yang tidak
dewasa, terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan pada bawahan
untuk mengambil keputusan, hampir tidak pernah memberi kesempatan
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pada bawahan untuk berinisiatif sendiri dan mengembangkan krasi dan
fantasinya.
(4) karismatis, memiliki daya penarik yang sangat besar sehingga memiliki
pengikut yang besar jumlahnya, pengikutnya tidak dapat menjelaskan
mengapa mereka tertarik mengikuti dan mentaati pemimpinnya, dia
seolah-olah memiliki kekuatan gaib, karisma yang dimilikinya tidak
bergantung pada umur, kekayaan, kesehatan atau ketampanan si
pemimpin.
(5) demokratis, dalam menggerakkan bawahan berpendapat bahwa
manusia itu makhluk yang termulia di dunia, selalu berusaha
mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan
tujuan pribadi bawahan, senang menerima saran, pendapat dan kritik dari
bawahan.

2.1.4.5 Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah
Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam
mempengaruhi

para

pengikutnya.

Menurut

Thoha

(1995)

gaya

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada
saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti
yang ia lihat.
Di lihat dari segi efektif dan tidak efektif gaya kepemimpinan menurut
Drs. E. Mulyasa, dalam bukunya yang berjudul Manajemen Berbasis
Sekolah, di kemukakan bahwa gaya kepemimpinan dikelompokkan
sebagai berikut :
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1. Gaya Efektif
a..Executif, gaya ini menunjukkan adanya perhatian baik kepada tugas
maupun kepada hubungan kerja dalam kelompok. Pimpinan berusaha
memotivasi anggota dan menetapkan standar kerja yang tinggi serta
mau mengerti perbedaan individu, dan menempatkan individu sebagai
manusia.
b. Developer, gaya ini memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap
hubungan kerja dalam kelompok dan perhatian menimum terhadap
tugas pekerjaan. Pimpinan yang menganut

gaya ini sangat

memperhatikan pengembangan individu.
c. Benevolent Authocrat, gaya ini memberikan perhatian yang
tinggiterhadap tugas dan rendah dalam hubungan kerja. Pemimpin
yang menganut gaya ini mengetahui secara tepat apa yang ia inginkan
dan bagaimana

memperoleh

yang diinginkan tersebut

tanpa

menyebabkan ketidakseganan di pihak lain.
d. Birokrat, gaya ini memberikan perhatian yang rendah terhadap tugas
maupun terhadap hubungan. Pemimpin yang menganut gaya ini
menerima setiap peraturan dan berusaha memeliharanya dan
melaksanakannya.
2. Gaya yang tidak Efektif
a. Compromiser, gaya ini memberi perhatian yang tinggi pada tugas
maupun pada hubungan kerja. Pemimpin yang menganut gaya ini
merupakan pembuat keputusan yang tidak efektif dan sering menemui
hambatan dan masalah.
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b.Missionary, gaya ini memberi perhatian yang tinggi pada hubungan kerja
dan rendah pada tugas. Pemimpin yang menganut gaya ini hanya
tertarik pada keharmonitas dan tidak bersedia mengontrol hubungan
meskipun tujuan tidak tercapai.
c.Autocrat, gaya ini memberi perhatian yang tinggi pada tugas dan rendah
pada hubungan. Pemimpin yang menganut gaya ini selalu menetapkan
kebijaksanaan dan keputusan sendiri.
d. Deserter, gaya ini memberi perhatian yang rendah pada tugas dan
hubungan kerja. Pemimpin yang menganut gaya ini hanya mau
memberikan dukungan dan memberikan struktur yang jelas serta
tanggung jawab, hanya pada waktu dibutuhkan.

Kepemimpinan yang baik adalah suatu kepemimpinan yang menunjukkan
kombinasi antara hubungan pemimpin anggota yang baik dengan tugastugas yang teratur dan terstruktur, dan kedudukan kekuasaan yang tinggi
yang dimiliki oleh pemimpin. Gaya gaya kepemimpinan menurut
Sergovanni dan Starrat (dalam sagala, “Administrasi Pendidikan
Kontemporer”, 2000:153) telah mengidentifikasikan dua dimensi kunci
kepemimpinan yakni :
1. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pelaksanaan
atau perasaan manusia dan hubungan diantara mereka.
Dalam situasi yang tidak tepat, gaya kepemimpinan tersebut menjadi
kurang efektif, tetapi dalam situasi yang tepat ia menjadi sangat efektif.
Gaya kepemimpinan yang ideal menggunakan semua gaya yang ada
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sebaik mungkin pada situasi yang mendukung dan memenuhi kebutuhan
kinerja kepemimpinan itu sendiri. Hal ini berarti situasilah yang mungkin
menentukan gaya apa yang digunakan, karenanya tidak mungkin
menerapkan satu gaya secara efesien.
Menurut teori kepemimpinan situasional gaya kepemimpinan akan efektif
jika

disesuaikan

dengan

tingkat

kematangan

anak

buah.

Gaya

kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dalam tingkat kematangan
anak buah dan kombinasi yang tepat antara perilaku tugas dan perilaku
hubungan adalah sebagai berikut :
a.GayaMendikte (Telling)
Gaya ini diterapkan jika anak buah dalam tingkat kematangan
rendah. Dan memerlukan petunjuk serta pengawasan yang jelas. Gaya
ini disebut mendikte karena pemimpin dituntut untuk mengatakan apa,
bagaimana, kapan, dan di mana tugas dilakukan. Gaya ini menekankan
pada tugas, sedangkan hubungan hanya dilakukan sekedarnya saja.
b. Gaya Menjual (Selling)
Gaya ini diterapkan apabila kondisi anak buah dalam taraf rendah
sampai moderet. Mereka telah memiliki kemauan untuk melakukan
tugas, tetapi belum didukung oleh kemampuan yang memadai. Gaya ini
disebut menjual pemimpin selalu memberikan petunjuk yang banyak.
Dalam tingkat kematangan anak buah seperti ini, diperlukan tugas serta
hubungan yang tinggi agar dapat memelihara dan dan meningkatkan
kemauan yang dimiliki.
c. Gaya Melibatkan Diri (Partisipating)
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Gaya ini diterapkan apabila tingkat kematangan anak buah berada pada
taraf kematangan moderat sampai tinggi. Mereka mempunyai
kemampuan, tetapi kurang memiliki kemauan kerja dan kepercayaan.
Gaya ini disebut mengikut sertakan karena pemimpin dengan anak buah
bersama-sama berperan di dalam proses pengambilan keputusan. Dalam
kematangan seperti ini, upaya tugas tidak diperlukan, namun upaya
hubungan perlu ditingkatkan dengan membuka komunikasi dua arah.
d. Gaya Mendelegasikan (Delegating)
Gaya ini diterapkan jika kemampuan dan kemauan anak buah telah
tinggi. Gaya ini disebut mendelegasikan karena anak buah dibiarkan
melaksanakan kegiatan sendiri, melalui pengawasan umum. Hal biasa
dilakukan jika anak berada pada tingkat kedewasaan yang tinggi. Dalam
tingkat kematangan seperti ini upaya tugas hanya diperlukan
sekedarnya saja, demikian pula upaya hubungan.

2.1.4.6.Peranan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin
Peranan

kepala

sekolah

sebagai

leader

tampak

dalam

usaha

mempengaruhi staf sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dengan penuh
antusias demi tercapainya tujuan pendidikan. Beberapa peranan penting
kepala sekolah sebagai leader antara lain meliputi
1. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pendidikan (EduacationalLeader)
Kepala sekolah pada dasarnya adalah pemimpin. Ia adalah pemimpin bagi
guru, pegawai non guru dan anak didik. Ini membawa implikasi bahwa
peranan kepala sekolah sangat penting dalam menentukan operasional
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kerja harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan yang dapat
memecahkan berbagai problematika ini sebagai komitmen dalam
meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan supervisi pengajaran,
konsultasi, dan perbaikan-perbaikan penting guna mengingkatkan kualitas
pembelajaran. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu “Setiap
satuan pendiidkan dipimpin oleh seorang kepala sekolah sebagai
penangung jawab pengelolaan pendidikan”.
Di lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki kepemimpinan
kembar, yaitu “kepemimpinan formal (formal leadership) dan informal
(informal leardership)”. Sebagai pemimpin formal, pengaruh yang
diberikan kepada orang-orang yang dipimpinnya bersifat formal. Artinya
ia menggerakkan dan mengarahkan guru, pegawai non guru serta anak
didik dalam suasana kedinasan. Kepala sekolah dapat menjadi pemimpin
informal karena pengalamannya yang lebih banyakdibandingkan guru.
Kelebihan kepala sekolah tidak terbatas pada pengalamannya saja tetapi
juga kelebihan di bidang ketrampilan dan pengetahuan tentang mengajar
yang efektif. Dengan kelebihannya itu ia menjadi orang yang paling tepat
dimintai bantuan oleh guru.Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang
tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbanganpertimbangan. Siapa pun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus
ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti :
“latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas”.
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Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan
pengawasan meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka
komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Wahjosumijo (1999:110)
mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai leader harus memiliki
karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman
dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan
pengawasan.
2. Kepala Sekolah sebagai Manajer (Manegement Leader)
Wahjosumidjo (2005:94) mengemukakan bahwa “Manajemen adalah
proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan
usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumbersumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan”. Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer
bagaimanapun juga dengan ketangkasan dan keterampilan yang khusus,
mengusahakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan tersebut dapat
didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
Sesuai dengan uraian James A.F.Stoner dalam bukunya Wahjosumidjo
berjudul Kepemimpinan Kepala Sekolah (2005:95), manajemen sekolah
sebagai suatu proses dapat dilukiskan melalui Gambar 1.2 sebagai berikut.
Menurut Stoner ada delapan macam fungsi seorang manajer yang perlu
dilaksanakan dalam suatu organisasi, yaitu bahwa para manajer :
1. Bekerja dengan, dan melalui orang lain
2. Bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan
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3.Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai
persoalan
4. Berpikir secara realistik dan konseptual
5. Adalah juru penengah
6. Adalah seorang politisi
7. Adalah seorang diplomat
8. Pengambil keputusan yang sulit
Kedelapan fungsi manajer yang dikemukakan oleh Stoner tersebut tentu
saja berlaku bagi setiap manajer dari organisasi apa pun, termasuk kepala
sekolah sehingga kepala sekolah yang berperan mengelola kegiatan
sekolah harus mampu mewujudkan kedelapan fungsi dalam perilaku
sehari-hari.
3. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Administrasi (Administrative
Leader)
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat
erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat
pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah.
Secara spesifik, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk
mengelola kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola
administrasi personalia, mengelola administrasi sarana dan prasarana,
mengelola administrasi kearsipan, dan mengelola adminitrasi keuangan.
Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat
menunjang produktivitas sekolah.Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas,
kepala sekolah sebagai administrator, khususnya dalam meningkatkan
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kinerja dan produktivitas sekolah, dapat dianalisis berdasarkan beberapa
pendekatan, baik pendekatan sifat, pendekatan perilaku, maupun pendekatan
situasional. Dalam hal ini, kepala sekolah harus mampu bertindak
situasional, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun demikian,
pada hakekatnya kepala sekolah harus lebih mengutamakan tugas (task
oriented),

agar

tugas-tugas

yang

diberikan

kepada

setiap

tenaga

kependidikan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.Kepala sekolah
sebagai yang bertanggung jawab di sekolah mempunyai kewajiban
menjalankan sekolahnya. Ia selalu berusaha agar segala sesuatu di
sekolahnya berjalan lancar, misalnya : murid-murid dapat belajar pada
waktunya, guru-gurunya siap untuk memberikan pelajaran, waktu untuk
mengajar dan belajar agar teratur, fasilitas dan alat-alat lainnya yang
diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar harus tersedia dan keuangan
yang diperlukan dalam keseluruhan proses belajar-mengajar harus
diusahakan dan digunakan sebaik-baiknya.
Dengan singkat dapat kita rumuskan : kepala sekolah harus berusaha
agar semua potensi yang ada di sekolahnya, baik potensi yang ada pada
unsur manusia maupun yang ada pada alat, perlengkapan, keuangan dan
sebagainya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, agar tujuan sekolah dapat
tercapai dengan sebaik-baiknya pula. Jadi kepala sekolah adalah seorang
administrator dalam pendidikan.
4. Kepala Sekolah sebagai Pembina Staf (Supervisory Leader)
Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan
tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas
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organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas
pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah
sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh
tenaga kependidikan. Sebagai supervisor dalam pendidikan, kepala sekolah
mempunyai tanggung jawab yang lebih berat dari supervisor di bidang lain
(misalnya : direktur, pengawas teknik, kepala bagian dan sebagainya).
Seorang kepala sekolah dalam pengetahuan teknis dan ijazah banyak guruguru yang setaraf, bahkan mungkin ada yang melebihi kepala. Guru-guru
pada umumnya sudah mempunyai pengalaman dan keahlian profesional,
dan dalam sosial ekonomi banyak guru-guru yang setaraf, bahkan mungkin
lebih daripada kepala. Karena itulah bagi seorang kepala sekolah lebih berat
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin.Kepala sekolah sebagai
supervisor dapat dilakukan secara efektif antara lain melalui diskusi
kelompok, kunjungan kelas, pembicaraan individual, dan simulasi
pembelajaran.
Menurut John Minor Gwyn dalam bukunya “Theory and Practice of
Supervisor”, dijelaskan ada dua macam teknik supervisi, yaitu :
1. Individual devices
2. Group devices
Atas dasar itu, maka dikemukakan beberapa teknik supervisi sebagai berikut
1. Program orientasi
2. Perkunjungan kelas
3. Observasi kelas
4. Pelajaran contoh
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5. Rapat guru
6. Perpustakaan jabatan
7. Saling mengujungi kelas
Pada prinsipnya setiap tenaga kependidikan (guru) harus disupervisi secara
periodik dalam melaksanakan tugasnya. Jika jumlah guru cukup banyak,
maka kepala sekolah dapat meminta bantuan wakilnya atau guru senior
untuk membantu melaksanakan supervisi. Keberhasilan kepala sekolah
sebagai supervisi antara lain dapat ditunjukkan oleh meningkatnya
kesadaran tenaga kependidikan (guru) untuk meningkatkan kinerjanya, dan
meningkatnya

keterampilan

tenaga

kependidikan

(guru)

dalam

melaksanakan tugasnya.
5. Kepala Sekolah sebagai Pendidik
Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus
memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga
kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif,
memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada
seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang
menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program
akselerasi (aceleration) bagi peserta didik yang cerdas di atas normal.
Sumidjo (1999:122) mengemukakan bahwa memahami arti pendidik tidak
cukup berpegang pada konotasi yang terkandung dalam definisi pendidik,
melainkan harus dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, sarana
pendidikan, dan bagaimana strategi pendidikan itu dilaksanakan. Untuk
kepentingan tersebut, kepala sekolah harus berusaha menanamkan,
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memajukan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni
“pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik”. Sebagai educator, kepala
sekolah harus senantiasa berupa meningkatkan kualitas pembelajaran yang
dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini faktor pengalaman akan sangat
mempengaruhi profesional kepala sekolah, terutama dalam mendukung
terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan
tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah,
atau menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sangat mempengaruhi
kemampuan kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, demikian
halnya pelatihan dan penataran yang pernah diikutinya.Upaya-upaya yang
dapat dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya sebagai
educator, khususnya dalam peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan
prestasi belajar peserta didik dapat dideskripsikan sebagai berikut. :
Pertama, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk
menambah wawasan para guru. Kepala sekolah juga harus memberikan
kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan pengatahuan dan
keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil
belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya
diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman.
Ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara
mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai
waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannnya secara efektif dan
efisien untuk kepentigan pembelajaran.
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6. Pengelolaan Oleh Kepala Sekolah
banyak kajian para ahli tentang kepala sekolah yang telah dituangkan
baik dalam bentuk buku, makalah, maupun tulisan di media masa. Rata-rata
para ahli sepakat mengatakan bahwa kepala sekolah merupakan kunci
keberhasilan suatu sekolah. De Roche mengungkapkan bahwa tidak ada
sekolah yang baik tanpa kepala sekolah yang baik. Karena itu wajar kalau
dikatakan bahwa the key person keberhasilan peningkatan kualitas
pendidikan (lulusan) di sekolah adalah kepala sekolah.
Kepala sekolah, selaku “school master” harus mampu merencanakan,
mengorganisasikan, dan mengarahkan segala sumber daya yang ada di
lingkungan sekolah, yang dibinanya bagi kelangsungan kegiatan belajar
mengajar yang efektif dan efisien. Sudah Namun demikian, kepala sekolah
harus mampu membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam
mengelola kegiatan belajar mengajar. Kepala sekolah tidak saja harus
menguasai keterampilan manajerial, tetapi juga keterampilan merancang,
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar.
Sekolah hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala sekolah yang visioner,
memiliki keterampilan manajerial, serta integritas kepribadian dalam
melakukan

perbaikan

mutu.

Kepemimpinan

kepala

sekolah

tentu

menjalankan manajemen sesuai dengan iklim organisasinya.Dalam konteks
kepemimpinan pendidikan, yang dimaksud pemimpin adalah semua orang
yang bertanggung jawab dalam proses perbaikan yang berada pada semua
level kelembagaan pendidikan. Para pemimpin pendidikan harus memiliki
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komitmen terhadap perbaikan mutu dalam fungsi utamanya. Oleh karena
itu, fungsi dari kepemimpinan pendidikan haruslah tertuju pada mutu belajar
serta semua staf lain yang mendukungnya. Keberadaan anggota atau staf
adalah juga penting dalam organisasi. Kauzes dan Posner menjelaskan
“There is no leadership without someone following”. Hal ini berarti bahwa
kepemimpinan organisasi tidak akan berjalan tanpa peran pengikut atau staf.
Seorang pemimpin tak terkecuali kepemimpinan manajerial dalam
organisasi, untuk mencapai suatu tujuan tidak bekerja sendirian. Para
pemimpin membagi tugas-tugas kepada anggotanya, menjelaskan tujuan
dan program, mempengaruhi dan mendorong dengan memberikan gaji atau
insentif, serta menampilkan keteladanan.Boleh dikatakan bahwa kinerja
seorang kepala sekolah sering diukur dari kualitas dan kinerja bawahannya,
yaitu guru dan karyawan lainnya, karena kinerja para anggota organisasi
sekolah lahir dari keterampilan dan gaya kepemimpinan kepala sekolah.
Kepemimpinan demokratis partisipatif dapat mendorong pemberdayaan dan
keterlibatan guru dalam mengambil keputusan untuk memajukan sekolah.
Untuk itu, sifat-sifat atau gaya (style) kepemimpinan merupakan syarat
penting dalam menciptakan kepemimpinan pendidikan yang dapat
memperjuangkan mutu lulusan.

2.1.5. Motivasi Kerja
2.1.5.1 Pengertian Motivasi
Motivasi adalah sebagai keadaan yang mendorong keiginan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai keinginannya. Motivasi
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adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakan
mengarahkan prilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya
motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan dorongan ,
tujuan dan imbalan ( dalam, Gitosudarmo, priaku keorganisasian, 2008:28)
Hal ini disebabkan karena Untuk mewujudkan tujuan di atas diperlukan
seorang pemimpin atau kepala

sekolah yang mampu memanage pemimpin

adalah orang yang berada di barisan paling depan yang diharapkan para
pengikut

untuk

mengarahkan mereka, sehingga tidaklah mengherankan

apabila pemimpin yang efektif atau “pemimpin yang baik” pada umumnya
sangat pandai untuk memotivasi diri sendiri (self motivated) dan memotivasi
para pengikutnya.Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi
yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga pendidik dalam
melakukan tugasnya. Memberikan motivasi terhadap guru dapat terdiri
atas

pemberian penghargaan

yang

dapat

menumbuhkan

inisiatif,

kemampuan-kemampuan kreatif, dan semangat berkompetisi yang sehat.
Penghargaan ini sangat penting

untuk

meningkatkan

mutu

kinerja

tenaga pendidik, dan untuk mengurangi kegiatan yang kurang produktif.
Motivasi pada dasarnya merupakan kondisi mental yang mendorong pemimpin
melakukan suatu tindakan atau aktivitas dan memberikan kekuatan yang
mengarah

kepada

pencapaian

pemenuhan

keinginan,

kebutuhan,

memberi kepuasan, ataupun mengurangi ketidakseimbangan. Dalam hal ini
motivasi mengacu pada faktor-faktor yang menggerakkan dan mengarahkan
tingkah laku yang melibatkan dorongan perbuatan tersebut terhadap
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tujuan tertentu.

Abraham

menghipotesiskan

Maslow

(Stephen

P.

Robbin,

1996)

Adanya lima jenjang kebutuhan dalam diri semua

manusia, yaitu dimulai dari kebutuhan

psikologis,

keamanan,

social,

penghargaan, dan yang paling tinggi, aktualisasi diri. Demikian keterkaitan
kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja, merupakan faktor yang
saling mempengaruhi terhadap kinerja guru.
Demikian halnya dengan kinerja guru ditentukan oleh tingkat sejauh
mana kepemimpinan

dan

motivasi

keberhasilan sekolah

pada

masa

kerja.
kini

Kelangsungan

tergantung

pada

hidup

dan

kemampuan

pemimpinnya dalam mengantisipasi perubahan eksternal. Dalam hal ini,
sekolah

harus

memilki kepala

sekolah

yang

efektif

dalam

menjalankan
2 .1.5.2. Peranan Motivasi dalam kepemimpinan
“Kata ‘memimpin’ …. mengandung makna luas, yaitu kemampuan untuk
menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat
didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Dalam

kata memimpin, mengandung konotasi menggerakkan,

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan,
memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya”.
Bertolak dari pengertian di atas, berarti memberikan dorongan (motivasi)
merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan kepala
sekolah dalam memimpin sekolahnya. Satuan pendidikan yang merupakan
sistem sosial, yang di dalamnya terdiri dari individu-individu yang memiliki
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karakteristik berbeda-beda, dan saling berhubungan (melayani) satu sama
lainnya. Dalam kondisi seperti itu, motivasi dari kepala sekolah sangat
dibutuhkan untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya organisasi
(sekolah).
Menurut Sudarwan Danim (2010), “Motivasi merupakan dorongan pemimpin,
termasuk

kepala

sekolah,

untuk

bertindak

dengan

cara

tertentu.

Seorang kepala sekolah, dituntut untuk memiliki motivasi diri yang kuat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di satuan pendidikan yang
dipimpinya.
Hal ini akan mendrong kepala sekolah tampil sebagai pemimpin yang luar
biasa.

Menurut Sudarwan Danim (2010), “Pemimpin luar biasa mengerjakan
tugas pokok dan fungsi melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan
menurut standar minimal”.

Motivasi diri yang ada pada setiap kepala sekolah, juga menjadi sumber
semangat yang mendorongnya untuk melakukan tindakan (motivasi eksternal)
terhadap warga sekolah lainnya (guru, pegawai dan peserta didik) untuk
secara bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Cara-cara yang bisa ditempuh oleh seorang pemimpin (kepala sekolah)
dalam rangka menfasilitasi motivasi dan semangat kerja ke tingkat yang lebih
tinggi, menurut Sudarwan Danim (2010), terdiri dari 8 (delapan) cara, yaitu :
A) Pengetahuan dan keyakinan;
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b). Menjadi Pembelajar;
c). Menciptakan budaya kerja;
d). Akuntabilitas timbale balik;
e). Membangun kolegialitas;
f). Meniru tindakan pelatih;
g). Keterampilan kepemimpinan; dan
h). Pengembangan profesionalisme”.
Dengan

demikian,

motivasi

berperan

sangat

penting

untuk

meningkatkan semangat dan prestasi kerja. Tetapi hal ini akan sangat
tergantung pada bagaimana pandangan orang terhadap kerja itu sendiri. Kerja
bisa mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi instrumental (ekonomis), yaitu bekerja untuk memperoleh
penghasilan

agar bisa hidup secara layak sesuai dengan harkat dan

martabat manusia (bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja).
2. Fungsi sosial, yaitu bekerja untuk melakukan interaksi dan komunikasi
sesama

manusia serta sebagai pengabdian pada masyarakat, terutama

yang patut dilayani.
3.Fungsi psikologis, yaitu bekerja untuk realisasi atau aktualisasi terhadap
potensi yang dimiliki sebagai anugrah Allah.
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4. Fungsi religius, yaitu bekerja sebagai panggilan dan pengabdian pada
Allah. Terhadap manusia sebenarnya berlaku hukum kerja atau wajib
kerja. Bukankah manusia adalah hasil dari suatu kerja ? Oleh karena itu
bertentangan dengan kodratnya, apabila manusia malas bekerja atau tidak
mau bekerja. Dengan lain perkataan bekerja adalah tuntutan kodrat
manusia.

Justru

melalui

kerja

ini,

manusia

mengekspresikan

keberadaannya. Jadi kerja itu adalah mulia sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuan setiap orang. Bukankah aneka ragam jenis dan tingkatan
pekerjaan memang diperlukan oleh masyarakat ? Oleh karena itu, pada
dasarnya manusia saling melayani satu sama lain demi kepentingan
bersama dalam kehidupan masyarakat (sekolah). Inilah yang semestinya
melahirkan etos kerja.
Apabila orang memandang kerja itu sebagai suatu realisasi diri,
pengabdian dan panggilan hidup, maka ia akan menyenangi pekerjaan itu,
sehingga senantiasa berusaha mencurahkan tenaga, pikiran dan perasaan
untuk menyelesaikan pekerjaan itu secara bertanggung jawab agar dicapai
hasil kerja yang bermutu. Mana kala orang menyenangi pekerjaan, maka
yang berat akan terasa ringan, dan sebaliknya bila mana orang kurang
menyenangi, apalagi membenci pekerjaan, maka yang ringan akan terasa
berat. Akibatnya bisa jadi orang itu akan mengeluh, bekerja asal-asalan,
malas, kecewa atau putus asa. Begitu pula orang yang bekerja dengan
pamerih semata, mungkin akan menghalalkan segala cara untuk mencapai
hasil sehingga merugikan organisasi dan orang lain. Orang yang demikian
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bisa juga menjadi kecewa atau putus asa, apabila hasil yang semula
diharap-harap tidak tercapai. Adakalanya juga orang amat mengedepankan
hak, tetapi melalaikan atau melupakan kewajiban. Sementara ada pula
orang yang mau bekerja, kalau sudah jelas imbalannya dan menghindar
atau menolak pekerjaan yang dianggap kurang menguntungkan baginya.
Sayangnya tipe orang seperti ini biasanya lebih banyak dari pada tipe yang
pertama tadi. Mereka inilah yang harus terus-menerus dimotivasi, dan
kalau perlu dikenakan sanksi.
Tipe-tipe orang seperti di atas, banyak kita temukan di lingkungan
organisasi

pendidikan

(satuan

pendidikan).

Dengan

mengenali

(mengidentifikasi) tipe-tipe warga sekolah (guru, pegawai, peserta didik)
sejak awal, akan dapat membantu kepala sekolah dalam menentukan
tindakan atau menetapkan bentuk motivasi yang dibutuhkan. Dalam
rangka

memberikan

motivasi,

kepala

sekolahhendaknya

mampu

menerapkan pemberian reward and punishment bagi yang membutuhkan.
Pemberian

motivasi

kerja,

berupa reward, berdasarkan

kepada

kemampuan sekolah, jenis tugas dan hasil kerja, serta peraturan-peraturan
pelaksanaannya. Serta pemberian punishment disesuaikan dengan bentuk
norma-norma yang

Motivasi kerja guru merupakan faktor

yang dapat mempengaruhi kinerja guru sebab motivasi kerja sebagai
rangsangan yang membangkitkan gairah guru dalam bekerja. Hal
tersebut dipertegas oleh Sunarto (2001:

dengan uraiannya bahwa
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kinerja

guru akan baik jika

ada rangsangan yang membangkitkan

motivasi, baik motivasi dari dalam maupun dari luar.
Motivasi

akan mengarah

ke hal yang positif jika berefek pada

kepuasan pada diri guru dan sebaliknya, jika mengarah ke hal yang negatif
maka akan berefek pada ketidak puasan. Guru tanpa kepuasan kerja tidak
dapat diharapkan akan memiliki komitmen tinggi pada organisasi.
Ada kecenderungan guru menghindar dari pekerjaannya, seperti tidak
melibatkan diri dalam bekerja, tidak antusias dalam mengajar, menolak
kebijakan dan nilai-nilai organisasi. bahkan bisa terjadi guru beralih ke
pekerjaan lain atau organisasi lain jika ada kesempatan yang menjanjikan.
Motivasi pada dasarnya dapat bersumber dari diri sesorang atau yang
sering dikenal sebagai motivasi internal dan dapat pula bersumber dari luar
diri seseorang atau disebut juga motivasi eksternal. Motivasi merupakan
salah satu alat atasan agar bawahan mau bekerja cerdas sesuai yang
diharapkan. Manajer dalam hal ini adalah kepala sekolah dapat memotivasi
pegawainya dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan polanya
masing-masing yang menonjol (Sadiman, 1992). Motivasi yang baik dari
atasan atau kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk
memberikan dorongan kepada guru, sehingga dengan adanya motivasi
yang baik dari Kepala Sekolah maka kinerja guru diharapkan akan
meningkat menjadi lebih baik. Hal ini penting, karena seorang guru akan
menghasilkan kinerja yang baik jika memiliki kompetensi yang baik serta
memiliki motivasi kerja yang cukup. Budaya sekolah atau iklim kerja
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menggambarkan suasana dan hubungan kerja antara sesama guru, guru
dengan kepala sekolah, guru dengan tenaga kependidikan lainnya, dan
Dinas di lingkungannya. Hal ini merupakan wujud dari lingkungan kerja
yang kondusif. Suasana seperti ini sangat dibutuhkan guru dan kepala
sekolah untuk melaksanakan pekerjaannya dengan lebih efektif. Budaya
sekolah dapat digambarkan melalui sikap saling mendukung (supportive),
tingkat persahabatan (collegial), tingkat keintiman (intimate), serta
kerjasama (cooperative). (Aas Hasanah, 2008: 12) dalam Ridwan (2010:
109). Kondisi yang terjadi atas keempat dimensi budaya sekolah tersebut
diharapkan berpotensi meningkatkan kinerja guru.
Berdasarkan penjelasan di atas, kinerja guru berkaitan erat dengan
motivasi kerja guru. Dengan demikian, motivasi kerja merupakan
unsur penting dalam meningkatkan kinerja guru dan sumber daya
manusia. Secara umum motivasi diartikan sebagai dorongan baik dari
dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dirinya sehingga guru akan
dengan bekerja keras, ikhlas, dan tuntas serta berorientasi pada kualitas
hasil kerja.Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui banyak faktor yang
mempengaruhi kinerja guru. Dalam penelitian ini hanya mengungkap
bagaimana pengaruh kepemimpinandan motivasi terhadap kinerja guru TK
se-Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
2.1.5.3. Teori motivasi
1. Teori kepuasan ( Content Theory )
Teori ini mendasarkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan
individu sehingga mereka mau melakukan aktivitasnya, jadi mengacu
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pada diri seseorang. Teori ini mencoba mencari tahu tentang
kebutuhan

apa yang dapat memuaskan dan dapat mendorong

semangat kerja seseorang.
2. Teori Hierarki kebutuhan
Menurut teori ini kebutuhan dan kepuasan pekerja identik dengan
kebutuhan biologis dan psikologis, yaitu berupa mateial maupun non
material. Dasar teori ini adalah bahwa manusia merupakan makhluk
yang keinginannya tak terbatas, alat motivasinya adalah kepuasan
yang belum terpenuhi serta kebutuhannya berjenjang. Teori hierarki
kebutuhan menurut Maslow adalah

sebagai berikut : ( dalam,

Mangkunegara, 2012 : 63 )
a. Kebutuhan Fisiologis ( physiological needs ), yaitu kebutuhan untuk
dapat hidup, seperti makanan, minum, perumahan, oksigen, tidur,
perlindungan fisik, merupakan kebutuhan yang paling dasar.
b. Kebutuhan rasa aman ( Safety needs ) yaitu kebutuhan untuk
diterima oleh

kelompok, berafiliasi, dan kebutuhan untuk

mencintai serta dicintai. Meliputi kebutuhan keamanan dan
perlindungan dari bahaya

kecelakaan keja,

jaminan akan

kelangsungan kerja, jamina hari tua.
c.Kebutuhan sosial ( Social needs) meliputi kebutuhan untuk
persahabatan, afiliasi dan interaksi yang erat dengan orang lain.
d. Kebutuhan penghargaan ( esteem needs) Yaitu kebutuhan untuk
dihormati dan dihargai oleh orang lain. Meliputi kebutuhan
keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang.
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Pengakuan atas faktor kemampuan dan keahlian seseorang serta
efekifitas kerja seseorang.
e. Kebutuhan aktualitas diri ( self actualizatin needs ), yaitu kebutuhan
untuk menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan
untuk berpendapat dengan mengemukakan ide-ide meberi penilaian
dan kritik terhadap sesuatu. Aktualisasi diri merupakan hierarki
kebutuhan dari Maslow yang paling tinggi, karena berkaitan
dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya diri
seseorang. Motivasi sebagai sebuah dorongan dalam diri pegawai
aka menentukan kinerja yang dihasilkan. Begitu juga dengan
kemampuan kerja pegawai, dimana mampu tidaknya karyawan
dalam melaksanakan tugas akan berpengaruh terhadap kinerja yang
dihasilkan. Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karyawan
semakin menentukan kinerja yang dihasilkan. Pada penelitian kali
ini, peneliti mengunakan teori otivasi hierarki kebutuhan Maslow
sebagai variabel bebas (X2) yang akan mempengaruhi terhadap
variabel-variabel yang lainnya.
2.1.6. Kinerja ( Performance )
2.1.6.1 Pengertian Kinerja
Kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikatorindikator suatu pekerjaan atau profesi dalam waktu tertentu. Konsep
kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya
dalam bahasa Inggris adalah performance (Wirawan, 2009: 5). Dengan
demikian mengenai tenaga pengajar dan kinerjanya adalah menyangkut
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seluruh aktivitas yang ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam tanggung
jawabnya sebagai seorang yang pengemban suatu amanat dan tanggungjawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan dan
memandu peserta didik kearah kedewasaan mental spiritual maupun
fisikbiologis.

Rutman Richard menjelaskan (2003: 7)
“Performance can be definite very simply as focused behaviour or
purposeful work. In other words, job exist to achieve specific and
definite result, and people are employed to do those job because the
organization wants to achieve those result.
”Riduwan (2010: 144) sebagaimana mengutip Natawijaya dan Sanusi
mengemukakan secara konsepsual dan umum kinerja guru mencapai tiga
aspek kompetensi, yaitu kompetensi professional, kompetensi sosial, dan
kompetensi personal.
Lunenburg dan Ortein (2000: 329) kinerja guru sangat dipengaruhi oleh
faktor manajemen sekolah yaitu peran kepala sekolah seperti peran
kepemimpinan (leadership role), managerial role, curriculum and
instructional role. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas
pembelajaran adalah variabel guru, karena guru mempunyai pengaruh
yang cukup dominan terhadap proses pembelajaran dan bertanggung jawab
terhadap proses pembelajaran di kelas bahkan dapat dikatakan bahwa guru
sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah.
Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada dasarnya pengertian
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kinerja dapat dimaknai secara beragam. Beberapa pakar memandangnya
sebagai hasil dari suatu proses penyelesaian pekerjaan, sementara sebagian
yang lain memahaminya sebagai perilaku yang diperlukan untuk mencapai
hasil yang diinginkan. Kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, visi perusahaan yang tertuang dalam perumusan strategi
planning dari suatu perusahaan
Menurut Suharsaputra (2010: 20) memaparkan pada hakikatnya kinerja
guru adalah perilaku yang dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan
tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas,
sesuai dengan kriteria tertentu. Kinerja seorang guru akan tampak pada
situasi dan kondisi seharihari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan
dalam menjalankan tugas dan cara/ kualitas dalam melaksanakan kegiatan/
tugas tersebut. Dari beberapa penjelasan tentang pengertian kinerja di atas
dapat disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang
ditunjukkan oleh guru berkaitan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab
yang diembannya berdasarkan kemampuan profesional yang dimilikinya.
Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menilai kualitas kinerja guru
dapat ditinjau dari beberapa indikator yang meliputi: 1) merencanakan
pengajaran, 2) pelaksanaan pembelajaran/ unjuk kerja, 3) evaluasi
pembelajaran, dan 4) tindak lanjut.
Veithzal

Rivai

dan

Deddy

Mulyadi

(2011:

115)

menjelaskan

kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas
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yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok. Kepemimpinan dapat
diartikan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan sifat,
pendekatan tingkah laku, dan pendekatan kontingensi.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin agar berhasil
dalam memimpin organisasi secara efektif adalah sebagai berikut: a)
Mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan
mencari penyelesaian setiap persoalan yang timbul secara tepat dan
bijaksana b) Mempunyai emosi yang stabil atau tidak mudah terombangambing oleh berbagai perubahan suasana serta dapat memisahkan antara
persoalan pribadi, persoalan rumah tangga, dengan persoalan organisasi c)
Mempunyai kepandaian dalam menghadapi orang lain dan mampu
membuat bawahan merasa betah, senang, dan puas dalam pekerjaan d)
Mempunyai keahlian untuk mengorganisasi dan menggerakkan bawahan
secara bijaksana dalam mewujudkan tujuan organisasi serta untuk
mengetahui dengan tepat kapan dan kepada siapa tanggungjawab dan
wewenang akan didelegasikan.
Kepala sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama
suatu sekolah. Karena sekolah merupakan lembaga yang bersifat
kompleks, maka sekolah sebagai organisasi memerlukan koordinasi.
Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah juga. Kepala
sekolah berhasil apabila mereka memahami keberadaan sekolah sebagai
organisasi yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan
kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggungjawab untuk
memimpin sekolah. Berdasarkan rumusan di atas menunjukkan betapa
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penting peran kepala sekolah dalam menggerakkan kehidupan sekolah
untuk mencapai tujuan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam
rumusan tersebut yaitu sebagai berikut ini: a) Kepala sekolah berperan
sebagai kekuatan sentral yang menjadi kekuatan penggerak kehidupan
sekolah b) Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi
keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada staf dan siswa.
(Wahjosumidjo, 2005: 81-82). Husaini Usman (2008) dalam Mien Ratoe
Oendjoe (2009: 258) mengemukakan bahwa kepemimpinan kepala
sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien
Kepala sekolah yang baik dan memiliki motivasi kerja yang tingggi,
serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif
mendukung

kinerja

guru yang berakhir

dapat

pada peningkatan prestasi

siswa.
Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh dan
menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi,
memiliki

komitmen

tugasnya. Kepemimpinan

tinggi,

dan

kepala

luwes

sekolah

dalam

yang

baik

melaksanakan
harus

dapat

mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan
kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu kepala sekolah harus
mempunyai kepribadian atau

sifat-sifat

dan

kemampuan serta

keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.
2.1.6.2. Teori Kinerja
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Berikut beberapa pendapat ahli tentang kinerja ( dalam, Sunyoto, Teori,
Kuesioner dan proses analisis data perilaku Organisasional,( 2013:18 )
yaitu :
1. Menurut Edwin Flippo (1995) mengemukakan bahwa prestasi kerja
seseorang dapat diukur melalui :
1.1. Mutu kerja, dalam hal ini berkaitan dengan ketepatan

waktu,

keterampilan dan kepribadian dalam melakukan pekerjaan
1.2. Kualitas kerja, berkaitan dengan pemberian tugas-tugas tambahan
yang diberikan oleh atasan kepada bawahan, misal kerja lembur
1.3. Ketangguhan, berkaitan dengan tingkat kehadiran pemberian waktu
libur dan jadwal mengenai keterlambatan hadir di tempat kerja
1.4. Sikap, merupakan sikap yang ada kepada karyawan yang
menunjukan seberapa jauh sikap dan tanggung jawab mereka
terhadap sesama teman dan atasan serta seberapa jauh tingkat kerja
sama dalam mengevaluasi tugas.
2. Menurut Mangkunegara (2000 : 67), kinerja ( prestasi kerja)
Adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang yang diberikannya. ( dalam Mangkunegara , 2005 :10)
Adapun aspek-aspek standar pekerjaan terdiri dari aspek kuantitatif dan
aspek kualitatif. Aspek kuantitatif terdiri dari :
(1) Proses kerja dan kondisi pekerjaan
(2) Waktu yang dipergunakan aatau lamanya melaksanakan pekerjaan
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(3) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan
(4) Jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja.
Sedangkan dalam aspek kualitatif meliputi :
(1) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan
(2) Tingkat kemampuan dalam bekerja
(3) Kemampuan menganalisis data/informasi, kemampuan/kegagalan
menggunakan mesin/peralatan
(4) Kemampuan mengevaluasi( keluhan/keberatan konsumen)

3. Menurut fattah ( 2004 : 19 )
Mengartikan Kinerja sebagai kemampuan yang didasari oleh :
(1) Pengetahuan
(2) Sikap
(3)

Keterampialan

(4)

Motivasi dalam menghasilkan sesuatu

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan di evaluasi karena
guru mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat
dikerjakan dengan kompetensi khusus yang di peroleh melalui program
pendidikan. Dengan demikian dari uraian tersebut diatas pengertian
Kinerja SDM dapat disimpulkan adalah prestasi kerja atau hasil kerja (
Output ) baik kualitas maupun kuantitas yang akan di capai oleh SDM
persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai
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dengan

tanggung

jawabnya.

Pada

penelitian

kali

ini,

peneliti

menggunakan Teori menurut Fattah ( 2004 : 19 ) mengartikan kinerja
sebagai kemampuan yang didasai oleh pengetahuan, sikap, keterampilan
dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu, sebagai alat ukur untuk
variabel terikat ( Y ) yaitu kinerja guru.
2.2. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan uraian Bab 1 pendahuluan dan teoritik diatas maka dapat
dibangun kerangka pemikiran sebagai berikut :
1, Hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja guru Taman Kanakkanak se- Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Keberhasilan suatu kepemimpinan sangat ditentukan oleh banyak faktor
baik faktor ekternal maupun faktor internal. Faktor internal antara lain
adalah kemampuan manajerial dari kinerja pemimpin itu sendiri. Dimana
pimpinan dalam hal ini kepala sekolah sebagai manajer dan harus memiliki
kompetensi minimal sebagai berikut :
Kepribadian, Sosial, Manajerial, supervisi dan Kewirausahaan
dengan permendiknas

sesuai

nomor 13 tahun 2007. Kepribadian pemimpin

memerankan kepemimpinan kolektif dan memerankan keteladanan pada
seluruh level kegiatan sehingga berpenampilan diri sebagai panutan.
Adapun dampak dari kepemimpinan adalah a) meningkatkan semangat
guru, b) meningkatkan kinerja guru, c) meningkatkan keefektifan kerja tim
guru, d) prestasi belajar peserta didik. Jadi dari uraian tersebut diatas
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terdapat hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja guru pada sekolah
Taman Kanak-kanak se-Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
2. Hubungan antara motivasi terhadap kinerja guru di TK. Se-Kecamatan
Sukajadi Kota Bandung.
Faktor pertama keberhasilan pendidikan yang bermutu adalah faktor
motivasi belajar dari diri sendiri ( self motivation ) serta kesadaran diri (self
consciousness ) Sekuat dan sekeras apapun dorongan dari orang lain untuk
belajar tidak menjadi jaminan keberhasilan pencapaian mutu artinya untuk
keberhasilan pencapaian mutu diperlukan motivasi yang timbul dari
kesadaran dari diri sendiri bukan karena dorongan dari orang lain saja.
Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. Dengan adanya
peningkatan motivasi dari guru sebagai pendorong usaha dan pencapaian
prestasi, maka motivasi yang baik dalam proses belajar mengajar akan
menunjukan hasil yang baik pula. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya
usaha tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka seseorang yang
belajar itu akan dapat menelurkan prestasi yang baik. Intensitas motivasi
seseorang akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasinya.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan terdapat hubungan yang positif
antara motivasi terhadap kinerja guru pada sekolah Taman Kanak-kanak SeKecamatan Sukajadi Kota Bandung.
3. Hubungan antara kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru di
TK. Se-Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
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Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan .
Pencapaian tujuan yang maksimal merupakan buah dari kinerja tim atau
individu yang baik. Untuk meningkatkan kinerja individu/tim maka
organisasi perlu menciptaka kondisi yang memungkinkan setiap individu
untuk meningkatkan kinerja merka yang dilandasi sikap, ada motivasi.
Termasuk persepi dan perilaku kinerja yang baik agar terjadi peningkatan
mutu/pencapaian prestasi. Dalam manajemen pendidikan ada beberapa
hal yang menjadi syarat tercapainya pendikan yang bermutu dan berdaya
saing tinggi antara lain adanya keharmonisan / bersinerji dalam
lingkungan sekolah antara pimpinan/kepala sekolah dengan para guru
dan peserta didik dalam mencetak insan-insan beradab,berkarakter,
berkualitas dan berdaya saing tinggi. Sehingga akan tercapainya tujuan
dan visi, misi sekolah tersebut yaitu menjadi sekolah yang bermutu dan
unggul.
Dari uraian tersebut dapat dikatakan terdapat hubungan yang positif
antara kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru pada sekolah
TK. Se-Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Korelasi hubungan antara
variabel variabel bebas dan terikat tersebut dapat digambarkan secara
bagan adalah sbagai berikut :
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Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
Kepemimpinan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kompetensi Kepribadian
Kompetensi Sosial
Kompetensi Manajerial
Kompetensi Supervisi
Kompetensi Kewirausahaan
( Dalam Permendiknas no.
13 tahun 2007

Kinerja guru :
1. Pengetahuan
2. Sikap

Motivasi
1.
2.
3.
4.

Kebutuhan Fisioligis
Kebutuhan rasa aman
Kebutuhan Sosial
Kebutuhan akan
penghargaan
5. Kebutuhan Aktualisasi diri
( Maslow dalam
Mangkunegara, 2012:63 )

3. Keterampilan
4. Motivasi
( Fattah,2004:19 )

2.3. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah kajian pustaka dan kerangka pemikiran
diatas, dapat diajukan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :
1. Terdapat pengaruh positif kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja
guru

Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung baik

secara simultan maupun parsial
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode yang digunakan
Menurut Creswell (2003 : 3 ) mengemukakan tiga pendekatan penelitian
yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif dan pendekatan metode
gabungan (Mixed methods approach). Untuk memahami ketiga pendekatan
tersebut menurut Creswell, peneliti perlu memperhatikan tiga elemen
kerangka kerja yaitu asumsi-asumsi filisofis tentang apa yang membentuk
tuntutan pengetahuan ( knowledge claims ) prosedur umum penelitian yang
disebut strategies of inquiry, dan prosedur detail pengumpulan data , analisis
dan penulisan yang disebut metode
Pada kesempatan ini peneliti melakukan penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode survai yakni untuk mengkaji populasi
atau univers yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji
sampel yang di pilih dari populasi untuk menemukan indensi , distribusi dan
interelasi relatif dari variabel-variabel penelitian. Arahnya membuat taksiran
yang akurat mengenai karakteristik populasi sehingga dimungkinkan
tercapainya deskripsi dan masing-masing variabel penelitian serta hubungan
antar masing-masing-masing variabel yang dalam

penelitian tersebut.

Adapun definisi dari pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan
penelitian yang secara primer menggunakan paradigma postpositivist dalam
mengembangkan ilmu pengetahuan ( seperti pemikiran tentang sebab akibat,
reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik, menggunakan
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pengukuran dan observasi serta pengujian teori ), menggunakan strategi
penelitian seperti eksperimen dan survai yang memerlukan data statistik.
Sebagai gambaran dari penelitian ini , peneliti akan menguraikan secara garis
besar metodologi penelitian tersebut . Metodologi penelitian yang akan
digunakan pada kesempatan ini yaitu meliputi :
3.1.1 Lokasi dan populasi penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat atau objek penelitian , sedangkan populasi
adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang
lingkup dan waktu yang sudah ditentukan . atau populasi menurut Sugiyono
(2002:55), adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang
memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dittapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. (dalam, Kasmidi, Sunariah,
Pedoman Modern penelitian kuantitatif ). Dalam penelitian ini lokasi
penelitian di lingkungan sekolah dan dan populasi penelitian ini adalah guru
sejumlah 36 orang, jadi populasi yang dijadikan sampel penelitian ini
berjumlah 36 orang.
3.1.2 Pengumpulan data
Pengumpulan data secara primer, dimana data-data yang harus
dikumpulkan di peroleh secara langsung dari sumbernya, diamati, dicatat
Pertama kalinya oleh peneliti menyangkut dengan topik penelitian tersebut .
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah kuesioner, observasi
dan dokumentasi. Dimana pengertian dari kuesioner adalah metode
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pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan yang disampaikan
kepada responden yang di buat scara tertulis (Sujarweni,2007). Observasi
adalah metode pengumpulan data dengan jalan peninjauan secara langsung di
lapangan yang dijadikan subjek penelitian (Sujarweni,2007) dan yang terakhir
dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari catatan-catatan,
dokumentasi- dokumentasi dan arsi-arsip dari pihak yang bersangkutan
(Sujarweni,2007). Kuesioner disusun berdasarkan item-item dan metode yang
digunakan adalah Likert,s Summated Rating (LSR).
3.1.3 Definisi Operasional
Mendefinisikan variabel penelitian serta cara pegukurannya :
 Variabel (X) merupakan variabel bebas (dependen variabel ) yang besar
kecilnya tidak dipengaruhi oleh variabel lain (M.Suparmoko,2000). Metode
pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan yang disampaikan kepada
responden yang sudah dibuat secara tertulis ( Sujarweni,2007). Dalam
penelitian ini variabel bebas yaitu kepemimpinan (X1) dan motivasi
(X2).
 Variabel (Y) merupakan variabel terikat ( Independen variabel ) sebagai
alat ukur dari peneltian yang besar kecilnya

dipengaruhi oleh variabel

lainnya. (M.Suparoko,2000). (dalam Sugiyono,Teori, kuesioner dan proses
Analisa Data, 2013:116) Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah
kinerja guru
3.1.4 Pengujian/Analisis
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Merupakan metode yang digunakan untuk mengolah data berdasarkan
rumusan masalah yang diajukan dengan bantuan statistik yaitu dengan
menggunakan metode penelitian kuantitatif. Peranan penting statistik dalam
penelitian di uraikan oleh Sugiyono ,2000 ( dalam, Kasmadi, Sunariah,
Paduan Modern Penelitian Kuantitatif, (2013:2) sebagai berikut :
1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu
populasi dengan demikian jumlah sampel yang diperlukan lebih dapat
dipertanggung jawabkan
2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Sebelum instrumen
digunakan untuk penelitian, maka harus di uji validitas dan reliabilitas
terlebih dahulu
3. Tehnik-tehnik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif dan
menarik , seperti , tabel, grafik, diagram histogram
4. Alat unuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan.
Dalam hal ini statistik yang digunakan antara lain regresi, korelasi, tes,
analisa varian dan lain-lain.
Pengujian deskriptif untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel
 Analisis regresi linier sederhana/Part Analysis ( melihat pengaruh antara
variabel satu dengan variabel lainnya), dicantumkan rumus regresi linier
sederhana.
 Analisis Korelasi sederhana/Part Analysis untuk megetahui hubungan atau
tingkat asosiasi yang terjadi antara variabel bebas (X) dan terikat (Y)
 Uji hipotesis dengan t test dan f test
Pembahasan dan penjelasan secara teperinci tentang metodologi penelitian
tersebut diatas akan di bahas pada pada rancangan analisis dan uji hipotesis.
3.2. Operasionalisasi Variabel
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Sebagaimana telah disebutkan dalam identifikasi masalah penelitian, bahwa
pokok masalah yang di teliti adalah Kepemimpinan (X1) dan Motivasi (X2)
sebagai variabel indefenden ( variabel bebas ) dan kinerja guru (Y) sebagai
variabel dependen (variabel terikat) . Penelitian ini dapat diidentifikasikan
seperti dalam tabel sepeti berikut :
Tabel 3.6.1 Operasionalisasi Variabel (X1)
Variabel

Konsep

Kepemimpinan
(X1)

Kepala sekolah
memiliki
kompetensi
Meliputi :
1.Kompetensi
Kepribadian

Dimensi
1. Kompetensi
Kepribadian

2.Kompetensi
Sosial
3.Kompetensi
Manajerial

Indikator

Ukuran

1)berakhlak mulia,
mengembangkan
budaya dan tradisi
akhlak mulia,;

- Tingkat
mengemban
gkan budaya
dan traisi
akhlak
mulia

2) bersikap terbuka
dalam
melaksanakan tugas
pokok dan fungsi;

- Tingkat
sikap
terbuka
dalam
melaksanaka
n tugas dan
fungsi

4.Kompetensi
Supervisi
5.Kompetensi
Kewirausahaan

2.Kompetensi
Sosial

Permendiknas
no. 13 tahun
2007

1)bekerja sama dengan-Tingkat
pihak
kerjasama
Lain untuk
dengan
kepentingan
pihak lain
sekolah/madrasah;
Yang terkait
2) memiliki
kepekaan sosial
terhadap orang atau
kelompok lain.

3.Kompetensi
Manajerial

1)Menyusun
perencanan sekolah

-Tingkat
memiliki
kepekaan
sosial
terhadap
orang dan
kelompok
Lain
-Tingkat
Menyusun
Perencanaan
sekolah

Skala
Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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4.Kompetensi
Supervisi

2) mendayaguna
kan sumber daya
sekolah

-Tingkat
mendaya
Gunakan
sumber daya
sekolah

Ordinal

.(1)merencanakan
program supervisi
akademik dalam
rangka peningkatan
profesionalisme
guru;

-Tingkat
merencanaka
n program
supervisi

Ordinal

Tingkat
Melaksanaka
n supervisi

Ordinal

-Tingkat
mencipta
kan inovasi
bagi
pengembang
an skolah

Ordinal

(2) melaksanakan
supervisi akademik
terhadap guru
dengan
menggunakan
pendekatan dan
teknik supervisi
yang tepat

5.Kompetensi
Kewirausahaa
n

(1) menciptakan
inovasi yang
berguna bagi
pengembangan
sekolah

2) memiliki
motivasi yang kuat
untuk sukses dalam
melaksanakan tugas
pokok dan
fungsinya sebagai
pemimpin
sekolah/madrasah

-Tingkat
memiliki
motivasi
yang kuat
dalam
melaksanaka
n tupoksi

Ordinal
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Tabel 3.6.2 Operasionalisasi Variabel (X2)

Variabel

Konsep

Dimensi

Indikator

Ukuran

Skala

Motivasi
(X2)

Kebutuhan dasar
yang bertingkat
mulai dari yang
paling tinggi
berturut-turut
sampai yang
paling rendah :
Aktualitas diri,
kebutuhan ego,
kebutuhan rasa
kasih sayang,
kebutuhan sosial,
rasa aman dan
fisiologis. (Teori
kebutuhan dari
Maslow, Fattah
2009 :19)

Kebutuhan
fisiologis

1)Gaji sangat
menentukan dalam
menyelesaikan
pekerjaan

-Tingkat gaji
sangat
menentukan
dalam menyelesai
kan pekerjaan

Ordinal

2)dengan gaji yang
diterima selama ini,
mempengaruhi rasa
tanggung jawab
terhadap pekerjaan

-Tingkat Dengan
gaji yang diterima
mempengaruhi
rasa tanggung
jawab

Ordinal

1)Kepastian adanya
jaminan

-Tingkat
kepastian adanya
jaminan

Ordinal

2)Kepastian adanya
keamanan kerja

-Tingkat
kepastian adanya
keamanan kerja

Ordinal

1)menyesuaikan
diri dilingkungan
kerja

-Tingkat p
Menyesuai
kan diri di
lingkungan
kerja
Tingkatan
Kebijakan
pimpinan dalam
hubungan kerja
-Tingkat
pengakuan atas
kemampuan da
keahlian
Tingkat
kesesuaian
penghargaan dari
pimpinan atas
prestasi

Ordinal

1)melakukan tugastugas yang
menantang
kemampuan da
keahlian

-Tingkat
melakukan tugas
yang menantang
kemampuan dan
keahlian

Ordinal

2)memberikan
kesempatan untuk
mengembangkan

-Tingkat
memberikan
kesempatan

Kebutuhan
rasa aman

Kebutuhan
Sosial

2)Kebijakan
pimpinan dalam
hubungan kerja
Kebutuhan
akan
penghargaan

1)Pengakuan atas
kemampuan dan
keahlian
2)Kesesuaian
penghargaan dari
pimpinan atas
prestasi

Kebutuhan
Aktualisasi
diri

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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kemampuan
menyelesaikan
pekerjaan

mengembangkan
kemampuan
mnyelesakan pek

Tabel 3.6.3 Operasionalisasi Variabel (Y)
Variabel

Konsep

Dimensi

Indikator

Ukuran

Skala

Kinerja Guru
(Y)

Kinerja sebagai
kemampuan yang
didasari oleh
pengetahuan,
sikap,
keterampilan dan
motivasi dalam
menghasilkan
sesuatu
( Fattah,2004:19)

-Pengetahuan

1)Selalu cermat dan
tidak
membuatkesalahan

-Tingkat selalu
cermat an
tdkmembuat
kealahan
-Tingkat
menyelesaikan
tugas
tepat waktu

Ordinal

2)Menyelesaikan
tugas tepat waktu

Ordinal

-Tingkat
3)Memenuhi
standar kerja yang
ditetukan

Sikap

1)Berusaha dengan
serius
menyelesaikan
pekerjaan sampai
tuntas

2)Bersedia bekerja
melewati batas
waktu normal
(lembur) jika
pekerjaan belum
selesai

Keterampilan

1)Tidak
membuang-buang
waktu kerja dengan
kegiata lain yang
tidakberkaitan
dengan tugas

memenuhi
standar kerja
yang ditentukan
-Tingkat
berusaha
denggan serius
menyelesaikan
pekerjaan
sampai tuntas
-Tingkat
bersedia bekerja
melewati batas
waktu normal
(lembur) jika
pekerjaan
belum selesai
-Tingkat Tidak
membuangbuang waktu
kerja dengan
kegiata lain
yang
tidakberkaitan
dengan tugas
-Tingkat Tidak
suka menundanunda
pekerjaan
-Tingkat
Menunjukan

Ordinal

Ordinal

Ordinal

Ordinal
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2)Tidaksuka
mnunda-nunda
pekerjaan

Motivasi

1)Menunjukan
semangat/dalam
usaha memberikan
hasil kerja sebaik
mungkin

semangat/dala
m usaha
memberikan
hasil kerja
sebaik mungkin
-Bersedia
membantu
rekan kerja
yang butuh
bantuan

Ordinal

Ordinal

-Tingkat
Besedia
memperbaiki
kesalahan
dengan
sukarela tanpa
perintah atasan

2)Bersedia
membantu rekan
kerja yang butuh
bantuan

Ordinal

3)Besedia
memperbaiki
kesalahan dengan
sukarela tanpa
perintah atasan

Ordinal

3.3 .Sumber dan cara penentuan data/informasi
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi

tersebut (Sugiyono, 2002 : 56).

(dalam , Kasmidi, Sunariah,

Panduan Modern Penelitian Kuantitatif, 2013 : 66 ) Sampel dianggap sumber
data yang pentng untuk menduung penelitian. Jadi sumber data adalah data
yang dapat memberikan informasi pada pokok permasalahan dan pokus
penelitian yang terdiri dari data primerdan data sekunder.
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Data primer ( primary data ) yaitu data yang diperoleh dari unit analisis
peneitian melalui wawancara , angket, observasi dan dokumentasi. Sedangkan
data sekunder(secondary data ) yaitu data yang diperoleh tidak langsug dari
unit analisis tetapi dari pihak-pihak tertentu melalu penelaahan dokumen atau
laporan yang tersedia pada institsi tersebut, dan secara deskriptif menurut
hasil pengamatan.
Mengumpulkan data dengan cara megadakan survey ke lapangan dengan
tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang variabel. Pada dasarya survey
biasanya mencari informasi yang akan digunakan untuk memecahkan
masalah bukan untuk menguji hipotesis. Sedangkan cara penentuan
responden yang diguakan dalam penelitian ini yaitudengan penyebaran
angket yang berisi beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan variabel
dalam penelitian tersebut. Dengan demikian penerliti berharap sumber data
yang diperoleh relevan dengan masalah yang akan ditelitiny, jika penarikan
sampel itu dilakukan dengan baik maka dugaan yang dibuat tentang populasi
itu dapat dipercaya.
Pengumpulan data penelitan ini dilakukan

dengan cara penelitian

lapangan yaitu terjun langsung di lokasi penelitian yaitu di sekolah Taman
Kanak-kanak se Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, dan untuk mendapatkan
data yang dibutuhkan penelitian langsung dilakukan dengan menyebarkan
angket

yang berisi pertanyaan/kuesioner. Adapun jenis sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik simpel random sampling, yaitu
tehnik sampling sederhana yang dilakukan secara acak. Sehingga dengan
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tehnik sampling ini akan memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota
populasi.
3.4. Tehnik pengumpulan data
Sumber data yang diperoleh penulis dengan menggunakan tehnik metode
pengumpulan Kuesioner, observasi dan dokumentasi. Dimana pengertian dari:
1. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar
pertanyaan yang disampaikan kepada responden yang sudah dibuat secara
tertulis berdasarkan indikator-indikator dari variabel penelitian yang harus
direspon
2. Wawancara digunakan dalam penelitian lapangan, karena mempunyai
sejumlah kelebihan yaitu dapat mempercepat memperoleh informasi yang
dibutuhkan.
3. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan peninjauan secara
langsudigunakan ng di lapangan yang dijadikan subjek penelitian. Tehnik ini
digunakan untuk mendapatkan fakta-fakta empirik yang tampak dan guna
memperoleh dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun
fenomena.
4 Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mencari catatan-catatan,
dokumentasi-dokumentasi dan arsip-arsip dari pihak yang sedang dilakukan,
penelitian tehnik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen
tertulis gambar,foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan asfekasfek yang diteliti.
3.5. Rancangan Analisis dan Uji hipotesis

73

Rancangan

analisis

data

akan

menggunakan

pengolahan

data

menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan atau
memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau
populasi. Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 ( Sugiyono,
2000:329). Sedangkan pengujian reabilitas instrumen dilakukan dengan
menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan SPSS.
Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan data
selanjutnya dianalisis untuk menjawab identifikasi dan rumusan masalah
tersebut mengenai bagaimana pengaruh Kepemimpinan dan motivasi
terhadap kinerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung, digunakan metode analisis deskiptif yang dilakukan berdasarkan
hasil jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden. Kuesioner
merupakan salah satu jenis instrumen pengumpulan data yang disampaikan
responden/subjek penelitian melalui sejumlah pernyataan. Kuesioner yang
digunakan didesain berdasarkan skala model Likert yang digunakan untuk
mengukur sikap atau suatu perilaku dalam ( dalam Kasmadi, Sunariah ,
Panuan Modrn Penelitian Kuantitatif, (2013:74 ), yang berisi sejumlah
pernyataan yang menyatakan obyek yang hendak di ungkap. Pengskoran atas
kuesioer skala likert yang digunakan dalam penelitianmeruuk pada lima
alternatif jawaban sebagai beikut
- Selalu ( SL )

nilai skor = 5

- Sering ( SR )

nilai skor = 4

- Jarang ( J )

nilai skor = 3
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- Kadang-kadang (KD) nilai skor = 2
- Tidak Pernah (TP)

nilai skor = 1

Sedangkan untuk menjawab identifikasi dan rumusan masalah mengenai
seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasitehadap kinerja guru
Sekolah Taman Kanak-kanak se-Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, analisis
data yang diperoleh dari hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden
kemudiane dilanjutkan dengan pengujianhuunan variabel X1(kepemimpinan
), variabel X2 ( motivasi ) dan variabel Y ( kinerja guru). Metode statistik
yang digunakan analisis jalur ( Parth Analsis).
Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data yang diperoleh
dari kuesioner yang telah diisi responden sebagai berikut :
1. Mengolah jawaban dari kuesioner yang telah diisi oleh responden dengan
cara menghitung frekwensi dan prosentasenya.
2. Memberikan pembobotan untuk setiap jawaban responden akan dinilai yag
berskala ordinal. Setiap jawaban responden akan dinilai dengan skala Likert
atau arah pertanyaan sebagai berikut :
Tabel 3.9 Interpretasi Alternatif Jawaban
No

Altenatif Jawaban

Bobot

1

5

2

Sangat memenuhi, Sangat besar, Sangat sering, Sangat mudah,
Sangat sesuai, , Sangat memadai, Selalu
Terpenuhi, Besar, Sering, Mudah,Memadai

3

Cukup memenuhi, Cukup besar, Cukup sering, Cukup mudah,

3

4

Jarang
4

Kurang memenuhi, Kurang besar, Kurang sering, Kurang
mudah, Kurang, Kurang sesuai, Kurang memadai, Kadang-

2
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5

kadang
Tidak memenuhi, Sangat kecil, Tidak pernah, Tidak mudah,
Tidak sesuai,

1

3.5.1. Pengujian Validitas Kuesioner
Validitas menunjukan sejauh mana alat ukur itu mampu mengukur apa
yang akan di ukur dalam suatu penelitian ( Singarimben, 1995:124 ),
instrumen-instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang
seharusnya di ukur ( Sugiyono, 2003:137 ). Dengan menggunakan
instrumen yang valid dan reliable didalam pengumpulan data diharapkan
dapat menghasilkan penelitian yang valid dan reliable pula. Pengujian.
Pengujian alat ukuryang digunakan untuk menguji validasi kuesioner
digunakan rumus statistika koefisien korelasi Product Moment dari Pears (
Sugiyono, 2002:145 ) dengan rumus sebagai berikut :

Dimana:
n

= Jumlah responden

X

= Skor setiap item ( variabel )

Y

= Skor total variabel

(Σx)²

= Kuadrat jumlah skor item

X2

=

Y2

= Jumlah kuadrat Skor total

Jumlah kuadrat Skor item
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(Σx)²

= Kuadrat jumlah skor total

rxY

= Koefisien korelasi

Untuk meneliti kevalidannya secara statistik angka korelasi nilai r,
bila r hitung> r tabel berarti data tersebut valid dan layak digunakan
dalam pengujian hipotesis. Adapun angah dalam menguji validitas butir
angket adalah sebagai berikut :
1. Menentuka hipotesis, yakni :
H0 = Skor butir tidak korelasi positif dengan skor faktor
HI

= Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor

2. Menentukan r tabel :
n
r tabel = V

2 +(

n–2)

3. Mencari r hitung :
R hitung setiap itemdapat dilihat pada
colom corrected item total correlation ( SPSS for window ).
4. Mengambil kepuusan , dengan dasar pengambilan keputusan jika r
hitung> r tabel, maka butir item tersebut tidak valid
3.5.2. Pengujian Reliabilitas Kuesioner
Reliabilitas adalah tingkat ketepatan, ketelitian atau keakuratan dari
sebuah instrumen. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk melihat sejauh
mana hasil suatu pengukuran relatif konsisten/dapat dipercaya. Hal ini
apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek
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yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selain asfek yang diukur
dalam diri subjek memang belum berubah. Bila alat ukur tersebut
digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil
pengukuran yang diperoleh relative konsisten ( Iqbal Hasan, 2002:77 ).
Formula statistik yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas adalah
Alpha Cronbach dengan rumus sebagai berikut :
a = (n) ( S2 - S12 )
(n – 1 ) S2

Dimana : a

= koefisien Alpha

n = Jumlah item dalam skala
S2 = Varian total dari skor test
Si2 = Varian dari setiap item skala
3.5.3. Analisis jalur Parth ( Parth Analysis )
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi.
Besarnya koefisien jalur menunjukan koefisien korelasi ( Sugiyono, 1993: 31
), sedangkan meneliti hubungan diantara variabel

penelitian pengaruh

kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru di Taman Kanak-kanak seKecamatan Sukajadi Kota Bandung. Data tabulasi diolah dengan pendekatan
Analisys jalur Parth ( Analysis Parth ).
Untuk dapat melihat hubungan kausal antara variabel secara lengkap,
maka dapat dilihat pada diagram berikut ini :
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( X1 )

(Y )
( X2 )

Gambar 3.12 model Korelasi Dalam Analissis Jalur
Keterangan:

X1 = Kepemimpinan
X2 = Motivasi
Y = Kinerja

Berdasakan tujuan dari penelitian ini maka variabel independen yaitu
kepemimpinan ( variabel X1 ) dan motivasi ( variabel X2 ) sedangkan variabel
yang dependen adalah kinerja guru ( Y ) Dalam penelitian ini yang akan
didapatkan adalah seberapa besar pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap
kinerja guru dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan didapat
dengan melalui perhitungan korelasi dan regresi dengan maksud untuk
mengetahui pengaruh variabel independen X1 dan X2 terhadap Y baik secara
langsung maupun tidak langsung.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Taman Kanak-kanak yang berada di kecamatan
Sukajadi Kota Bandung. Adapun jumlah Taman Kanak-kanak yang dijadikan
populasi dan sampel peneltian sebanyak 13 Taman Kanak-kanak dan
respondennya sebanyak 36 guru
Tabel 4.1.1 Daftar Nama dan Alamat Taman Kanak-kanak di Kecamatan
Sukajadi Kota Bandung
No

Nama Taman Kanak-kanak

Alamat

1

TK. Aisyiyah 10

Jl. Garunggang Kulon No. 431/65

2

TK. Al-Fitroh

Jl. Cipaganti No. 85 Bandung

3

TK Al-Amanah

Jl. Sukajadi Gg. Asli II No. 40

4

TK GIKI

Jl. Karang Sari No. 29

5

TK. Kemala Bayangkari 41

Jl. Sukagalih No. 21

6

TK. Kuncup Harapan

Jl Sarimadu No 26

7

TK. Tunas Harapan

Jl.Suka Galih / H. Gozali RT. 02/07

8

TK. Tunas Mandiri

Jl.Sukamulya No.

9

TK. Melati Asri

Jl. Cibarengkok No. 104/182 C

10

TK. Yayasan Beribu

Jl.Jurang No. 60

11

TK YDB Al-Azhar

Jl. Waspada No. 16

12

TK. Trisula Perwari

Jl. Makmur No. 32

13

TK. Saefulloh

Jl. Karang Tinggal No. 1
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4.2. Pembahasan
4.2.1 Profil Responden
Hasil data analisis deskriptif pada dasarnya menguraikan dan menjelaskan
tentang profil para responden, gambaran proses peningkatan kinerja
organisasi, pendapat dan harapan para responden tentang variabel
Kepemimpinan (X1), motivasi (X2) dan terhadap

Kinerja guru Taman

Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Deskripsi dalam bab ini
terdiri dari Profil Nama lembaga dan jumlah kepala Taman kanak-kanak serta
jumlah guru sebagai responden, tingkat pendidikan, status kepegawaian dan
responden yang sudah sertifikasi dan yang belum sertifikasi. Dalam penelitian
ini penlt mengambil sampel sekaligus sebagai populasi sebanyak 3
responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap36 orang responden,
diperoleh gambaran identitas responden berdasarkan Tingkat pendidikan di
lingkungan sekolah tersebut. Adapun profil responden penelitian dapat dilihat
dalam tabel di bawah ini :
Tabel 4.2.1
Jumlah Kepala Sekolah dan guru ( Responden ) Taman Kanak-kanak di
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung

No

5

Nama Sekolah

Jumlah
Kepala TK

Guru

1

TK. Aisyiyah 10

1

2

2

TK. Al-Fitroh

1

6

3

TK Al-Amanah

1

4

4

TK GIKI

1

2

TK. Kemala Bayangkari 41

1

2
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6

TK. Kuncup Harapan

1

7

TK. Tunas Harapan

1

6

8

TK. Tunas Mandiri

1

2

9

TK. Melati Asri

1

1

10

TK. Yayasan Beribu

1

2

11

TK YDB Al-Azhar

1

4

12

TK. Trisula Perwari

1

2

13

TK. Saefulloh

1

2

Jumlah

13

38

2

Tabel 4.2.2
Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan
No

Pendidikan

Prekwensi ( Orang )

Prosentase ( % )

1

S1

28

73,68

3

D2

2

5,27

5

SMA/SLA

8

21,05

Jumlah

38

100

Sumber : Hasil dari pengolahan data kuesioner
Jadi berdasarkan tabel 4.2.2 ternyata responden dalam penelitian ini masih
didominasi oleh responden yang memiliki Pendidikan S-1 yaitu sebanyak 28
orang

( 73,68% ), pendidikan D2 : 2 orang (5,27%), Pendidikan

berpendidikan SMA/SLA : 8 Orang ( 21,05 % )

Tabel 4.2.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian
No

Status

1

PNS

Prekwensi ( Orang )
4

Prosentase ( % )
10,52
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2

Non PNS

34

89,48

Jumlah

38

100

Berdasarkan tabel 4.2.3 Karakteristik responden berdasaran status kepegawaian
dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini meliputi status
kepegawaian PNS 10,5 % dan Non PNS 89,48%. Hal ini menunjukan bahwa
responden non PNS lebih banyak yang mewakilinya.
Tabel 4.2.4
Karakteristik Responden yang sudah dan belum sertifikasi
No

Status guru

Prekwensi ( Orang )

Prosentase (%)

1

Sudah Sertifikasi

20

52,63

2

Belum Sertifikasi

18

47,37

38

100

Jumlah

Jadi dari tabel data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa responden dalam
penelitian ini meliputi responden yang sudah sertifikasi20 Orang ( 52,63% ) dan
responden yang belum sertifikasi sebanyak 18 ( 47,37 % )
Tabel 4.2.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
No

Usia ( Tahun )

Prekwensi ( Orang )

Prosentase (%)

1
2
3
4

< 25
<25 - <35
<35 - <45
>45
Jumlah

4
6
18
10
38

10,52
15,79
47,37
26,31
100
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Sumber : Hasil dari pengolahan data kuesioner
Jadi menurut Tabel 4.2.5 karakteristik responden berdasarkan tingkat usia
dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini beragam usia adalah
berusia < 25 tahun sebanyak 10,52% orang, usia diantara <25 - <35 tahun
sebanyak 15,79% orang dan yang berusia <35- <45 tahun terdapat 47,37%
orang dan yang berusia > 45 tahun terdapat 26,31% orang responden
Tabel 4.2.6
Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian

4.2.2.

Rata-rata Skor

Penafsiran/Katagori

1.00 - 1.80

Sangat Tidak Baik

1.81 – 2.60

Kurang Baik

2.61 – 3.40

Cukup Baik

3.41 - 4.20

Baik

4.21 – 5.00

Sangat Baik

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang menjadi pengamatan dan penelitian ini
diperlukan data yang lengkap dari variabel-variabel yang diteliti . Dengan data
inilah permasalahan dapat dijelaskan dideskripsikan atau ditafsirka guna diambil
kesimpulan. Maka setelah dilakukan penelitian di Taman Kanak-kanak yang
lokasinya berada di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, yaitu tentang “Pengaruh
Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Taman Kanak-kanak di
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung” maka diperoleh dianalisis dan ditafsirkan (
diinterprestasikan) agar permasalahan yang sedang di teliti dapat terungkap serta
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dipecahkan secara ilmiah dan logis. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian
ini
dilakukanmelalui penyebaran angket/kuesioner kepada responden

yang telah

ditentukan sebanyak 38 responden untuk melakukan penelitian ini, penulis
menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri dari variabel :
- Kepemimpinan (X1) menggunakan 10 butir pernyataan
- Motivasi ( X2 ) menggunakan 10 butir pernyataan
- Kinerja Guru (Y ) menggunakan 10 butir pernyataan
Untuk menguji kelayakan kuesioner yang akan digunakan, maka digunakan uji
validitas dan reliabilitas. Rumusan penyataan yang termuat didalam kuesioner
mengacu kepada variabel, Kepemimpinan (X1),Motivasi (X2 dan Kinerja guru (
Y)
4.2.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian
Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan untuk mengukur valid
dan tidak validnya suatu kuesioner. Dikatakan
mengungkapkan sesuatu
menentukan

valid

valid jika kuesioner mampu

yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Untuk

tidaknya

kuesioner

dalam

penelitian

menggunakan

perbandingan antara correction item total correlation dengan koefisien korelasi
yang dtentukan sebesar r > 0,3. Butir koefisien dikatakan valid jika corrected
item total correlation lebih besar dari 0.3 ( r >0.3 )
Tabel 4.3.1.1
Rekapitulasi Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas
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Variabel

Kepemimpinan
(X1)

Motivasi Guru (X2)

Kinerja guru (Y)

No
Item

r-hitung

r-tabel

Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4

0.610
0.694
0.635
0.720
0.711
0.845
0.614
0.670
0.681
0.801
0.647
0.693
0.783
0.741
0.659
0.721
0.697
0.687
0.829
0.672
0.391
0.694
0.386
0.832

0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

5

0.551

0.361

Valid

6
7

0.453
0.843

0.361
0.361

Valid
Valid

8
9

0.582
0.535

0.361
0.361

Valid
Valid

10

0.636

0.361

Valid

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengujian validitas di atas, terlihat bahwa
seluruh pernyataan yang diajukan dalam mengukur masing-masing pernyataan
memiliki nilai r-hitung > r-tabel yang menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang
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diajukan sudah melakukan fungsi ukurnya, dengan kata lain sudah dinyatakan
valid. Pernyataan dalam instrumen variabel kepemimpian diatas terdiri dari 10
item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,3
dan disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 10 dinyatakan validsebagai
indikator kepemimpinan
Pernyataan dalam instrumen variabel Motivasi diatas terdiri dari 10 item. Hasil
uji variabel tersebut memenuhi

kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,3 dan

disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 10 dinyatakan valid sebagai
indikator Motivasi
Pernyataan dalam instrumen variabel Kinerja guru diatas terdiri dari 10 item.
Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu > 0,3 dan
disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 10 dinyatakan valid sebagai
indikator Kinerja Guru

Tabel 4.3.1.2
Rekapitulasi Item Pertanyaan Instrumen
Kuesioner/Variabel

Valid

Tidak Valid

Total

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

Kepemimpinan

10

100

-

-

10

100

Motivasi

10

100

-

-

10

100

Kinerja Guru

10

100

-

-

10

100

Jumlah

30

100

-

-

30

100

4.2.4. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian
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Pengertian Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang
merupakan indikator dari variabel. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan
untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dapat dipercaya atau tidak
dipercaya. Reliabilitas bearti bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk
digunakan sebagai alat pengumpul data apabila instrumen tersebut sudah baik.
Instrmen yang reliabel akan menghasilkan data yang di percaya. Pengujian butir
kuesioner dikatakan reliabel

apabila jawaban seseorang terhadap kuesioner

adalah konsisten.
Dalam penelitian ini untuk menentukan kuesioer reliabel atau tidak reliabel
menggunakan alpha Cronbach> 0,7 untuk keseluruhan butir pertanyaan dari ke
tiga variabel yaitu kepmimpinan (X1),motivasi (X2) dnkinerja gru (Y)
Tabel 4.3.2.1 Hasil Uji Reliabilitas
Koefesien
Reliabilitas

Titik
Kritis

Keterangan

Kepemimpinan (X1)

0.862

0.700

Reliabel

Motivasi (X2)

0.857

0.700

Reliabel

Kinerja Guru (Y)
0.748
0.700
Sumber : Data primer diola kembali

Reliabel

Variabel

Berdasarkan rekapitulasi hasil pengujian reliabilitas di atas, diketahui
bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh masing-masing variabel > 0,7
yang menunjukan bahwa ketiga variabel yang diuji sudah menunjukan
keandalannya.
Hasil Uji Reliabilitas diatas dapat dinyatakan bahwa semua varibel termasuk
katagori reliabel karena skornya > 0.,7. Dengan demikian instrumen peneltian
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yang digunakan masing-masing varibel pada penelitian ini dapat dinyatakan
reliabel dan benar-benar sebagai alat ukur yang handal dan memiliki tingkat
kestabilan yang tinggi. Dalam arti alat ukur tersebut apabila dilakukan secara
berulang, hasil dari pengujian instrumen tersebut akan menunjukan hasil yang
tetap.
4.2.5. Hasil Pengolahan data
4.2.5.1.Analisis Deskiptif Variabel Kepemimpinan (X1)
Tabel 4.3.3.1
Tanggapan responden tentang Berakhlak mulia, mengembangkan budaya
dantradisi akhlakmulia
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Selalu

5

32

160

84,21

Sering

4

6

24

15.79

Jarang

3

0

0

0

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak pernah

1

0

0

0

38

184.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

Prosentase (%)

4.84

Dari tabel 4.3.3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 84,21%, yang menyatakan Sering 15.79%, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat

Berakhlak

mulia,

mengembangkan

budaya

dantradisi

akhlakmuliadikatagorikan SangatBaik ,karena skor rata-rata 4.84 % berada di skor
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range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat
respon yang sangat Baik

Tabel 4.3.3.2
Tanggapan responden tentang Besikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

32

160.00

84,21

Sering

4

6

24.00

15.79

Jarang

3

0

0

0

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak Pernah

1

0

0

0

38

184.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.84

Dari tabel 4.3.3.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 84,21%, yang menyatakan Sering 15.79%, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SangatBaik
,karena skor rata-rata 4.84 % berada di skor range antara 4.21-5.00

yang

menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang sangat Ba
Tabel 4.3.3.3
Tanggapan responden tentang Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan
sekolah
Pendapat
Selalu

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

5

17

85.00

44.73
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Sering

4

15

60.00

39.47

Jarang

3

3

9.00

7.90

Kadang-kadang

2

3

6.00

7.90

Tidak ernah

1

0

0

0

38

160.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.21

Dari tabel 4.3.3.3 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 44.73 %, yang menyatakan Sering 9.47%, yang menyatakan
Jarang 7.90 %, yang menyatakan Kadang-kadang 7.90 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolahdikatagorikan
SangatBaik , karena skor rata-rata 4.21 berada di skor range antara 4.21 – 5.00
yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang sangat baik
Tabel 4.3.3.4
Tanggapan responden tentang memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau
kelompok lain
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

22

110.00

57.89

Sering

4

15

60.00

39.48

Jarang

3

1

3.00

2.63

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak ernah

1

0

0

0

38

173.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.55
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Dari tabel 4.3.3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 57.89 %, yang menyatakan Sering 9.48 %, yang menyatakan
Jarang 2.63 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok laindikatagorikan
Sangat Baik , karena skor rata-rata 4.55 berada di skor range antara 4.21- 5.00
yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang sangat baik
Tabel 4.3.3.5
Tanggapan responden tentang menyusun perencanaansekolah
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

25

125.00

65.79

Sering

4

13

52.00

34.21

Jarang

3

0

0

0

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak ernah

1

0

0

0

38

177.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.65

Dari tabel 4.3.3.5.5 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 65.79 %, yang menyatakan Sering 34.21 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat menyusun perencanaan sekolah dikatagorikan sangat baikkarena skor
rata-rata 4.65 berada di skor range antara 4.21- 5.00 yang menafsirkan bahwa
penyataan tersebut mendapat respon yang sangat baik
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Tabel 4.3.3.6
Tanggapan responden tentang mendayagunakan sumber daya sekolah
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

24

120.00

63.16

Sering

4

13

52.00

34.21

Jarang

3

0

0

0

Kadang-kadang

2

1

2.00

2.63

Tidak pernah

1

0

0

0

38

174.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.57

Dari tabel 4.3.3.6 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 63.16 %, yang menyatakan Sering 34.21 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 2.63 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat mendayagunakan sumber daya sekolah dikatagorikan Sangat baik,karena
skor rata-rata 4.57 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa
penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.7
Tanggapan responden tentang merencanakan program supervisi dalam rangka
meningkatkan profsional guru
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

24

120.00

63.16

Sering

4

10

40.00

26.32

Jarang

3

1

3.00

2.63

Kadang-kadang

2

3

6.00

7.89

Tidak pernah

1

0

0

0
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Jumlah

38

Rata-rata skor

169.00

100

4.44

Dari tabel 4.2.5.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 63.16 %, yang menyatakan Sering 26.32 %, yang menyatakan
Jarang 2.63 %, yang menyatakan Kadang-kadang 7.89 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat merencanakan program supervisi dalam rangka meningkatkan profsional
guru dikatagorikansangat Baikkarena skor rata-rata 4.44 berada di skor range
antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon
yang Sangat Baik

Tabel 4.3.3.8
Tanggapan responden tentang melaksanakan supervisi akademik terhadap guru
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

24

120.00

63.16

Sering

4

9

36.00

23.69

Jarang

3

2

6.00

5.26

Kadang-kadang

2

3

6.00

7.89

Tidak ernah

1

0

0

0

38

168.00

Jumlah
Rata-rata skor

100

4.42

Dari tabel 4.3.3.8 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 63.16 %, yang menyatakan Sering 23.69 %, yang menyatakan
Jarang ,5.26 %, yang menyatakan Kadang-kadang 7.89 %, dan yang menyatakan
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Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dikatagorikan Sangat
Baik , karena skor rata-rata 4.42 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang
menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.9
Tanggapan responden tentang menciptakan inovasi yang bergunabagi
pengebangan sekolah
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

17

85.00

44.74

Sering

4

17

68.00

44.74

Jarang

3

2

6.00

5.26

Kadang-kadang

2

2

4.00

5.26

Tidak ernah

1

0

0

0

38

163.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.29

Dari tabel 4.3.3.9 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 44.74 %, yang menyatakan Sering 44.74 %, yang menyatakan
Jarang 5.26 %, yang menyatakan Kadang-kadang 5.26%, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat

menciptakan

inovasi

yang

bergunabagi

pengebangan

sekolah

dikatagorikan Sangat Baik , karena skor rata-rata 4.29 berada di skor range antara
4.21-5.00yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang
Sangat Baik
Tabel 4.3.3.10
Tanggapan responden tentang memilki motivasi yang kuat dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsiya sebagai pemimpin sekolah
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Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

22

110.00

57.89

Sering

4

13

52.00

34.21

Jarang

3

3

9.00

7.90

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak pernah

1

0

0

0

38

171.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.50

Dari tabel 4.3.3.10 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 57.89 %, yang menyatakan Sering 34.21%, yang menyatakan
Jarang 7.90 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat memilki motivasi yang kuat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsiya sebagai pemimpin sekolah a2dikatagorikan Sangat Baik , karena skor
rata-rata 4.50 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa
penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
4.2.5.2. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi (X2)
Tabel 4.3.3.11
Tanggapan Responden tentang Gaji sangat menentukan dalam penyelesaian
pekerjaan
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

15

75.00

39.48

Sering

4

7

28.00

18.42
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Jarang

3

0

0

0

Kadang-kadang

2

3

6.00

7.89

Tidak pernah

1

13

13.00

34.21

Jumlah

38

122.00

Rata-rata skor

100

3.21

Dari tabel 4.3.3.11 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 39.48 %, yang menyatakan Sering 18.42 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 7.89 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 34.21 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan
tentang

tingkat

Gaji

sangat

menentukan

dalam

penyelesaian

pekerjaandikatagorikan cukup Baik,karena skor rata-rata 3.21 berada di skor range
antara 2.61-3.40 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon
yang Cukup Baik

Tabel 4.3.3.12
Tanggapan Responden tentang Dengan gaji yang diterima selama ini,
mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan

Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

20

100.00

52.63

Sering

4

5

20.00

13.16

Jarang

3

1

3.00

2,63

Kadang-kadang

2

1

2.00

2.63

Tidak pernah

1

11

22.00

28.95

38

147.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

3.87
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Dari tabel 4.3.3.12 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 52.63 %, yang menyatakan Sering 13.16 %, yang menyatakan
Jarang 2.63 %, yang menyatakan Kadang-kadang 2.63 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 28.95 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan
tentang tingkat Dengan gaji yang diterima selama ini, mempengaruhi rasa
tanggung jawab terhadap pekerjaan dikatagorikanBaik, karena skor rata-rata 3.87
berada di skor range antara 3.41-4.20

yang menafsirkan

bahwa penyataan

tersebut mendapat respon yang Baik
Tabel 4.3.3.13
Tanggap Responden tentang Kepastian adanya jaminan kerja
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

14

70.00

36.84

Sering

4

3

12.00

7.89

Jarang

3

7

21.00

18.42

Kadang-kadang

2

4

8.00

10.53

Tidak pernah

1

10

10.00

26.32

Jumlah
Rata-rata skor

38

121.00

100

3.18

Dari tabel 4.3.3.13 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 36.84 %, yang menyatakan Sering 7.89 %, yang menyatakan
Jarang 18.42 %,

yang menyatakan Kadang-kadang 10.53 %, dan yang

menyatakan Tidak Pernah 26.32 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pernyataan tentang tingkat Kepastian adanya jaminan kerja dikatagorikan Cukup
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Baik , karena skor rata-rata 3.18 berada di skor range antara 2.61-3.40 yang
menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Cukup Baik

Tabel 4.3.3.14
Tanggap Responden tentang Kepastian adanya Keamanan kerja
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
15
7
8
6
2
38

Skor
75.00
28.00
24.00
12.00
2.00
141.00
3.71

Prosentase (%)
39.48
18.42
21.05
15.79
5.26
100

Dari tabel 4.3.4.4 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 39.48 %, yang menyatakan Sering 18.42 %, yang menyatakan
Jarang 21.05 %,

yang menyatakan Kadang-kadang 15.79%, dan yang

menyatakan
Tidak Pernah 5.26.%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan
tentang tingkat Kepastian adanya Keamanan kerja dikatagorikan Baik, karena
skor rata-rata 3.7.1 berada di skor range antara 3.41-4.20 yang menafsirkan
bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Baik
Tabel 4.3.3.15
Tanggap Responden tentang Menyesuaikan diri di lingkungan kerja
Pendapat
Selalu
Sering

Derajat
5
4

Frekwensi
31
7

Skor
155.00
28.00

Prosentase (%)
81.58
18.42
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Jarang
Kadang-kadang
Tidak ernah
Jumlah
Rata-rata skor

3
2
1

0
0
0
38

0
0
0
183.00
4.81

0
0
0
100

Dari tabel 4.3.3.15 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 81.58 %, yang menyatakan Sering 18.42 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Menyesuaikan diri di lingkungan kerja dikatagorikan Sangat Baik, karena
skor rata-rata

4.81 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan

bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.16
Tanggap Responden tentang Kebijakan pimpinan dalam hubungan kerja
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
27
8
2
1
0
38

Skor
135.00
32.00
6.00
2.00
0
175.00
4.60

Prosentase (%)
71.05
21.05
5.27
2.63
0
100

Dari tabel 4.3.3.16 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 71.05 %, yang menyatakan Sering 21.05 yang menyatakan
Jarang 5.27 %, yang menyatakan Kadang-kadang 2.63 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Kebijakan pimpinan dalam hubungan kerja dikatagorikan Sangat Baik ,
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karena skor rata-rata 4.60 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan
bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.17
Tanggap Responden tentang Pengakuan atas kemampuan dan keahlian

Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

25

125.00

65.79

Sering

4

8

32.00

21.05

Jarang

3

1

3.00

2.63

Kadang-kadang

2

4

8.00

10.53

Tidak pernah

1

0

0

0

38

168.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.42

Dari tabel 4.3.3.17 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 65.79 %, yang menyatakan Sering 21.05 %, yang menyatakan
Jarang 2.63 %, yang menyatakan Kadang-kadang 10.53 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Pengakuan atas kemampuan dan keahlian dikatagorikan Sangat Baik ,
karena skor rata-rata 4.42 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan
bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.18
Tanggap Responden tentang Kesesuaian penghargaan dari pimpinan atas prestasi
Pendapat
Selalu

Derajat

Frekwensi

Skor

5

17

85.00

Prosentase (%)
44.74
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Sering

4

9

36.00

23.68

Jarang

3

7

21.00

18.42

Kadang-kadang

2

5

10.00

13.16

Tidak ernah

1

0

0

0

38

152.00

Jumlah
Rata-rata skor

100

4.00

Dari tabel 4.3.3.18 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 44.74 %, yang menyatakan Sering 23.68 %, yang menyatakan
Jarang 18.42 %,

yang menyatakan Kadang-kadang 13.16 %, dan yang

menyatakan Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pernyataan tentang tingkat Kesesuaian penghargaan dari pimpinan atas prestasi
dikatagorikan Baik ,karena skor rata-rata 4.00 berada di skor range antara 3.414.20 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Baik
Tabel 4.3.3.19
Tanggap Responden tentang Melakukan tugas-tugas yang menantang kemampuan
dan keahlian
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
14
16
2
5
1
38

Skor
70.00
64.00
6.00
10.00
1.00
151.00
3.98

Prosentase (%)
36.84
42.11
5.26
13.16
2.63
100

Dari tabel 4.3.3.19 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 36.84 %, yang menyatakan Sering 42.11 %, yang menyatakan
Jarang 5.26 %, yang menyatakan Kadang-kadang 13.16 %, dan yang menyatakan
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Tidak Pernah 2.63 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan
tentang tingkat Melakukan tugas-tugas yang menantang kemampuan dan keahlian
dikatagorikan Baik , karena skor rata-rata 3.98 berada di skor range antara 3.414.20 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Baik
Tabel 4.3.3.20
Tanggap Responden tentang Memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan menyelesaikan pekerjaan
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

22

110.00

57.89

Sering

4

12

48.00

31.58

Jarang

3

4

12.00

10.53

Kadang-kadang

2

0

0

0

Tidak pernah

1

0

0

0

170.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

4.48

Dari tabel 4.3.3.20 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 57.89 %, yang menyatakan Sering 31.58 %, yang menyatakan
Jarang 10.53 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat

Memberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan

kemampuan

menyelesaikan pekerjaan dikatagorikan Sangat Baik , karena skor rata-rata 4.48
berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan
tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
4.2.5.3. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja guru ( Y )

bahwa penyataan
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Tabel 4.3.3.21
Tanggap Responden tentang Selalu cermat dan tidak membuat kesalahan
Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu

5

14

70.00

36.84

Sering

4

8

32.00

21,05

Jarang

3

10

30.00

26.32

Kadang-kadang

2

6

12.00

15.79

Tidak pernah

1

0

0

0

38

144.00

100

Jumlah
Rata-rata skor

3.79

Dari tabel 4.3.5.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 36.84%, yang menyatakan Sering 21.05 %, yang menyatakan
Jarang 26.32 %,

yang menyatakan Kadang-kadang 15.79 %, dan yang

menyatakan Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pernyataan tentang tingkat Selalu cermat dan tidak membuat kesalahan
dikatagorikan Baik , karena skor rata-rata 3.79 berada di skor range antara 3.414.20 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Baik

Tabel 4.3.3.22
Tanggapan Responden tentang Menyelesaikan tugas tepat waktu
Pendapat

Derajat

Frekwensi
23

Skor

Prosentase (%)

115.00

60.53

Selalu

5

Sering

4

7

28.00

18,42

Jarang

3

2

6.00

5.26

Kadang-kadang

2

6

12.00

15.79
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Tidak pernah

1

Jumlah

0
38

Rata-rata skor

0

0

161.00

100

4.24

Dari tabel 4.3.3.22 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 60.53 %, yang menyatakan Sering 18.42 %, yang menyatakan
Jarang 5.26 %, yang menyatakan Kadang-kadang 15.79 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Menyelesaikan tugas tepat waktu dikatagorikan Sangat Baik , karena skor
rata-rata 4.24 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa
penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik

Tabel 4.3.3.23
Tanggapan Responden tentang Memenuhi standar kerja yang ditentukan
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
23
13
1
1
0
38

Skor
115.00
52.00
3.00
2.00
0
172.00
4.53

Prosentase (%)
60.53
34.21
2.63
2.63
0
100

Dari tabel 4.3.3.23 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 60.53 %, yang menyatakan Sering 34.21 %, yang menyatakan
Jarang 2.63 %, yang menyatakan Kadang-kadang 2.65 %, dan yang menyatakan
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Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Memenuhi standar kerja yang ditentukan dikatagorikan SangatBaik ,
karena skor rata-rata 4.53 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang menafsirkan
bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.24
Tanggapan Responden tentang berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaanpekerjaan sampai tuntas
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
24
12
0
2
0
38

Skor
120.00
48.00
0
4.00
0
172.00
4.53

Prosentase (%)
63.16
31.58
0
5.26
0
100

Dari tabel 4.3.3.24 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 63.16 %, yang menyatakan Sering 31.58 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 5.26 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan- pekerjaan sampai
tuntasdikatagorikan Sangat Baik, karena skor rata-rata 4.53 berada di skor range
antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon
yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.25
Tanggapan Responden tentang Bersedia bekerja melewati batas waktu normal
( lembur ) jika pekerjaan belum selesai
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Pendapat

Derajat

Frekwensi

Skor

Prosentase (%)

Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

5
4
3
2
1

15
11
3
9
0
38

75.00
44.00
9.00
18.00
0
146.00
3.84

39.47
28.95
7.89
23.69
0
100

Dari tabel 4.3.3.25 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 39.47 %, yang menyatakan Sering 28.95 %, yang menyatakan
Jarang 7.89 %, yang menyatakan Kadang-kadang 23.69 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Bersedia bekerja melewati batas waktu normal ( lembur ) jika pekerjaan
belum selesai dikatagorikan Baik ,karena skor rata-rata 3.84 berada di skor range
antara 3.41-4.20 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon
yang Baik

Tabel 4.3.3.26
Tanggapan Responden tentang Tidak membuang-buang waktu kerja dengan
kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan tugas
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak ernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
24
9
2
3
0
38

Skor
120.00
36.00
6.00
6.00
0
168.00
4.42

Prosentase (%)
63.17
23.68
5.26
7.89
0
100
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Dari tabel 4.3.3.26 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 63.17 %, yang menyatakan Sering 23.68 %, yang menyatakan
Jarang 5.26 %, yang menyatakan Kadang-kadang 7.89 %, dan yang menyatakan
Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Tidak membuang-buang waktu kerja dengan kegiatan lain yang tidak
berkaitan dengan tugas dikatagorikan sangat baik, karena skor rata-rata berada di
skor range antara 4.21- 5.00 yang menafsirkan

bahwa penyataan

tersebut

mendapat respon yang Sangat Baik
Tabel 4.3.3.27
Tanggapan Responden tentang Tidak suka menunda-nunda pekerjaan
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak ernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
19
8
7
4
0
38

Skor
95.00
32.00
21.00
8.00
0
156.00
4.10

Prosentase (%)
50.00
21.05
18.42
10.53
0
100

Dari tabel 4.3.3.27 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 50.00 %, yang menyatakan Sering 21.05 %, yang menyatakan
Jarang 18.42 %,

yang menyatakan Kadang-kadang 10.53 %, dan yang

menyatakan Tidak Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
pernyataan tentang tingkat Tidak suka menunda-nunda pekerjaan dikatagorikan
Baik , karena skor rata-rata 4.10 berada di skor range antara 3.41- 4.20 yang
menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang Baik
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Tabel 4.3.3.28
Tanggapan Responden tentang Menunjukan semangat /dalam usaha memberikan
hasil kerja sebaik mungkin
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
27
11
0
0
0
38

Skor
135.00
44.00
0
0
0
179.00
4.71

Prosentase (%)
71.05
28.95
0
0
0
100

Dari tabel 4.3.3.28 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 71.05 %, yang menyatakan Sering 28.95 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Menunjukan semangat /dalam usaha memberikan hasil kerja sebaik
mungkindikatagorikan sangat baik, karena skor rata-rata 4.71 berada di skor range
antara 4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon
yang sangat baik
Tabel 4.3.3.29
Tanggapan Responden tentang Bersedia membantu rekan kerja yang butuh
bantuan
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak ernah
Jumlah

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
28
10
0
0
0
38

Skor
140.00
40.00
0
0
0
180.00

Prosentase (%)
73.68
26.32
0
0
0
100
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Rata-rata skor

4.74

Dari tabel 4.3.5.9 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 73.68 %, yang menyatakan Sering 26.32 %, yang menyatakan
Jarang 0.%, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Bersedia membantu rekan kerja yang butuh bantuan dikatagorikan sangat
baik, karena skor rata-rata 4.74 berada di skor range antara 4.21-5.00 yang
menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang sangat baik
Tabel 4.3.3.30
Tanggapan Responden tentang Bersedia memperbaiki kesalahan dengan sukarela
tanpa perintah atasan
Pendapat
Selalu
Sering
Jarang
Kadang-kadang
Tidak pernah
Jumlah
Rata-rata skor

Derajat
5
4
3
2
1

Frekwensi
23
15
0
0
0
38

Skor
115.00
60.00
0
0
0
175.00
4.60

Prosentase (%)
60.53
39.47
0
0
0
100

Dari tabel 4.3.3.30 diatas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang
menyatakan Selalu 60.53 %, yang menyatakan Sering 39.47 %, yang menyatakan
Jarang 0 %, yang menyatakan Kadang-kadang 0 %, dan yang menyatakan Tidak
Pernah 0 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan tentang
tingkat Bersedia memperbaiki kesalahan dengan sukarela tanpa perintah atasan
dikatagorikan sangat Baik, karena skor rata-rata 4.60.berada di skor range antara
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4.21-5.00 yang menafsirkan bahwa penyataan tersebut mendapat respon yang
sangat baik
4.2.6. Rekapitulasi skor Rata-rata Variabel Penelitian
Berdasarkan gambaran variabel diatas terlihat bahwa skor rata-rata masingmasing variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.3.3.31
Rekapitulasi Skor Variabel Kepemimpinan

Variabel Kepemimpinan
NO

184
( 4,84)

Sangat
baik

2

Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi

184
( 4,84)

Sangat
baik

3

Bekerjasama dengan pihak lain unuk kepentingn
sekolah

160
( 4,21)

Sangat
baik

4

Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau
kelompok lain

173
( 4,55)

Sangat
baik

5

Menyusun perencanaan sekolah

6

Mendayagunakan Sumber Daya Sekolah

7

Merencanakan program supervisi dalm rangka
meningkatkan profesonal guru

177
( 4,65)
174
( 4,57)
169
( 4,48)

Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik

8

Melaksanakan supervisi akdemik terhadap guru

9

Menciptakan Inovasi yang berguna bagi
pengembangan sekolah

168
(4,42)
163
( 4,29)

Sangat
baik
Sangat
baik

10

Memiliki motivasi yang kuat dalam melaksanakan
Tugas pokok dan Fungsiya sebagai pemimpin sekolah

171
( 4,50)

Sangat
baik

JUMLAH

1.723

Sangat
baik

1

SKOR

Katagori

PERNYATAAN
Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi
akhlak mulia
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RATA-RATA

4.53

Sangat
Baik

Sumber : Data primer diolah kembali
Dari tabel 4.3.3.31terlihat bahwa di dalam variabel Kepemimpinandengan skor
rata-rata (4.53) dengan katagori sangat baik. , item-item yang memiliki skor
dibawah

rata-rata adalah pernyataan Bekerjasama dengan pihak lain untuk

kepentingan sekolah, Merencanakan

program supervisi dalam rangka meningkatkan

profesonal guru, Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru, Menciptakan Inovasi
yang berguna bagi pengembangan sekolah, Memiliki motivasi yang kuat dalam
melaksanakan

Tugas pokok dan Fungsiya sebagai pemimpin sekolah.

Hal ini

menunjukan bahwa item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk
menciptakan kepemimpinan yang berkualitas, yang pada akhirnya akan
berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru Taman Kanak-kanak di
Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Tabel 4.3.3.32
Rekapitulasi Skor Variabel Motivasi
NO

1

2

Variabel Motivasi
PERNYATAAN
Gaji sangat menentukan dalam menyelesaikan
pekerjaan

SKOR
122
( 3,21)

Dengan gaji yang diterima selama ini,
mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap
pekerjaan

136
(3,57 )

3

Kepastian adanya jaminan kerja

4

Kepastian adanya keamanan kerja

5

Menyesuaikan diri di lingkungan kerja

6

Kebijakan pimpinan dalam hubungan kerja

121
( 3,18 )
141
(3,71 )
183
(4,81 )
175

Katagori
Cukup
baik

Baik
Cukup
baik
Baik
Sangat
baik
Sangat
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7

8

9

10

( 4,60 )
168
( 4,42 )

Pengakuan atas kemampuan dan keahlian

baik
Sangat
baik

Kesesuaian penghargaan dari pimpinan atas
prestasi

152
( 4,00 )

Baik

Melakukan tugas-tugas yang menantang
kemampuan dan keakhlian

151
( 3,97 )

Baik

Memberikan kesempatan untuk mengembangkan
kemampuan menyelesakan pekerjaan

170
( 4,47 )

JUMLAH
RATA-RATA

1.519
4.00

Sangat
baik
Baik

Sumber : Data primer diolah kembali
Dari tabel 4.3.3.32 terlihat bahwa di dalam variabel Motivasidengan skor ratarata ( 4.00 )

dengan katagori Baik/Tinggi

, item-item yang memiliki skor

dibawah rata-rata adalah pernyataan Gaji sangat menentukan dalam menyelesaikan
pekerjaan, Dengan gaji yang diterima selama ini, mempengaruhi rasa tanggung jawab
terhadap pekerjaan,
Kepastian adanya jaminan kerja, Kepastian adanya keamanan kerja, Kesesuaian
penghargaan dari pimpinan atas prestasi, Melakukan

tugas-tugas yang menantang

kemampuan dan keakhlian. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut

membutuhkan peningkatan untuk menciptakan motivasi yang berkualitas, yang
pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru Taman
Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Tabel 4.3.3.33
Rekapitulasi Skor Variabel Kinerja guru
Variabel Kinerja guru
NO

1

PERNYATAAN
Selalu cermat dan tidak membuat kesalahan

SKOR

144

Katagori

Baik

113

Berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan–
pekerjan sampai tuntas

( 3,39 )
162
( 4,26 )
172
( 4,52)
172
( 4,53 )

Sangat
baik
Sangat
baik
Sangat
baik

Bersedia bekerja melewati batas waktu normal (
lembur ) jika pekerjaan belum selesai

146
( 3,84 )

Baik

6

Tidak membuang –buang waktu kerja dengan kegiatan
lain yang tidak berkaitan dengan tugas

168
( 4,42)

Sangat
baik

7

Tidak suka menunda-nunda pekerjaan

8

Menunjukan semangat/ dalam usaha mmberikan hasil
kerja sebaik mungkin

156
(4,10 )
179
( 4,71 )

Sangat
baik

9

Bersedia membantu rekan kerja yang butuh bantuan

10

Bersedia memperbaiki kesalahan dengan sukarela
tanpa perintah atasan

180
( 4,73 )
175
( 4,60 )

Sangat
baik
Sangat
baik

2

Menyeleaikan tugas tepat waktu

3

Memenuhi Standar kerja yang ditentukan

4
5

JUMLAH
RATA-RATA

1.654
4.35

Baik

Sangat
baik

Sumber : Data primer diolah kembali
Dari tabel 4.3.3.33 terlihat bahwa di dalam variabel Kineja guru dengan skor ratarata ( 4.35 ) dengan katagori sangat baik. Item-item yang memiliki skor dibawah
rata-rata adalah pernyataan Selalu cermat dan tidak membuat kesalahan, Menyeleaikan
tugas tepat waktu, Bersedia bekerja melewati batas waktu normal ( lembur ) jika
pekerjaan belum selesai, Tidak suka menunda-nunda pekerjaan, Hal ini menunjukan

bahwa item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan kinerja
guru yang berkualitas, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap
peningkatan kinerja guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung
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4.3. Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru di
Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan utama
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi
terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan analisis jalur (Path
Analyzis)
4.3.1. Perhitungan Analisis Jalur
Tahap pertama adalah mencari koefisien jalur untuk mencari
pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dari hasil
pengolahan data diperoleh matriks korelasi antara variabel bebas (X) seperti
dibawah ini:

R=

X1

X2

X1

1.000

0.525

X2

0.525

1.000

Nilai korelasi antar variabel bebas di atas kemudian dicari invers-nya, dan diperoleh
hasil sebagai berikut:
X1
R-1 =

X2

X1

1.381 -0.725

X2

-0.725 1.381

Perhitungan matriks korelasi antar variabel bebas X dengan Y:

Y
Ryx =

X1

0.695
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X2

0.626

Untuk memperolehkoefisien jalur, maka matriks invers korelasi dikalikan dengan
matriks korelasi antar variabel bebas X dengan variabel terikat Y, sebagai berikut:
PYX1

=

PYX2

PYX1

1.381 -0.725

X

-0.725 1.381

=

PYX2

0.695
0.626

0.506
0.360

Setelah koefisien jalur diperoleh, maka besar pengaruh gabungan dari
kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja guru (Y) dapat ditentukan
dari hasil perkalian koefisien jalur dengan matriks invers korelasi antara variabel
bebas dengan variabel terikat sebagai berikut:

R2Y(X1X2) =

0.506

0.360

X

0.695
0.626

R2Y(X1X2) =
57.7%
Dari hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh simultan dari
kepemimpinan (X1) dan motivasi (X2) terhadap kinerja guru (Y) adalah sebesar
57,7%, sedangkan sisanya sebesar 42,3% lainnya merupakan kontribusi dari
variabel lain yang tidak diteliti. Jika digambarkan, nilai koefisien korelasi antara
variabel bebas, koefisien jalur dan pengaruh variabel lain yang sudah diperoleh
tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

116

Gambar 4.5.1 Diagram Jalur

4.3.2. Pengujian Hipotesis
4.3.2.1 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)
Untuk membuktikan apakah kedua variabel bebas yang terdiri dari
kepemipinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di Taman
Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, maka dilakukan pengujian
hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:
H0 = PYX1 = PYX2 = 0
Hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan dan motivasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung.
Ha ≠ PYX1 ≠ PYX2 ≠ 0
Hal ini menunjukan bahwa kepemimpinan dan motivasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung.
Taraf signifikansi (α) : 0,05
Kriteria uji : tolak H0 jika nilai F-hitung > F-tabel, Ha terima
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Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut:
Tabel 4.4.2.1
Pengujian Hipotesis Simultan

Dari tabel di atas, diketahui bahwa nilai F-hitung yang diperoleh sebesar
23,882. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F-tabel pada tabel distribusi F.
Dengan α = 5%, derajat kebebasan db1 =4 dan db2 = 38 – 2 – 1 = 35, diperoleh
nilai F-tabel sebesar 3,267. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai F-hitung > Ftabel (23,882 > 3,267). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H 0
ditolak dan Ha diterima, artinya secara simultan kepemimpinan dan motivasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan
Sukajadi Kota Bandung.
4.3.2.2 Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)
1. Pengujian Hipotesis Parsial X1
H0 : PYX1 = 0 Artinya, secara parsial kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung.
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Ha : PYX1 ≠ 0 Artinya, secara parsial kepemimpinan berpengaruh signifikan
terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung.
Dengan taraf signifikansi 0,05
Kriteria : Tolak H0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya
Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X1
sebagai berikut:
Tabel 4.4.2.2
Pengujian Hipotesis Parsial X1

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh
variabel kepemimpinan sebesar 3,917. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=38-2-1= 35, diperoleh nilai
t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,030. Dari nilai-nilai di atas terlihat
bahwa nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 3,917, berada diluar nilai t-tabel (2,030 dan 2,030). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan
Ha diterima, artinya secara parsial kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap
kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
2. Pengujian Hipotesis Parsial X2
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H0 : PYX2 = 0 Artinya, secara parsial motivasi tidak berpengaruh signifikan
terhadap kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung.
Ha : PYX2 ≠ 0 Artinya, secara parsial motivasi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung.
Dengan taraf signifikansi 0,05
Kriteria : Tolak H0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya
Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X2
sebagai berikut:
Tabel 4.4.2.3
Pengujian Hipotesis Parsial X2

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai t-hitung yang diperoleh
variabel motivasi sebesar 2,788. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel
pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=38-2-1= 35, diperoleh nilai t-tabel
untuk pengujian dua pihak sebesar ±2,030. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa
nilai t-hitung yang diperoleh sebesar 2,788, berada diluar nilai t-tabel (-2,030 dan
2,030). Sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H0 ditolak dan Ha
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diterima, artinya secara parsial motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.
4.5. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Berdasarkan hasil uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa secara
simultan kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja
guru di Taman Kanak-Kanak Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Untuk melihat
lebih jauh besar kontribusi yang diberikan masing-masing variabel bebas terhadap
variabel terikat, berikut disajikan hasil perhitungan pengaruh langsung dan tidak
langsungnya.
Tabel 4.5.1
Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung
Pengaruh tidak
Total
Pengaruh langsung (melalui), Pengaruh Total
Koefisien
Variabel
Langsung
dalam %
Tidak Pengaruh
Jalur
(%)
Langsung (%)
X1
X2
(%)
X1
0.506
25.6
9.6
9.6
35.2
X2
0.360
13.0
9.6
9.6
22.5
Total Pengaruh
57.7

-

Kepemimpinan (X1) memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja guru
(Y) sebesar 25,6% dan pengaruh tidak langsung sebesar 9,6% sehingga
total pengaruh yang diberikan sebesar 35,2%.

-

Motivasi (X2) memberikan pengaruh langsung terhadap kinerja guru (Y)
sebesar 13% dan pengaruh tidak langsung sebesar 9,6% sehingga total
pengaruh yang diberikan sebesar 22,5%.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Bagaimana Kepemimpinan pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan , diperoleh
kesimpulan tentang

kepemimpinan pada Taman Kanak di Kecamatan Sukajadi

Kota Bandung berada dalam katagori Amat baik terutama pernyataan berakhlak
mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, mendapat respon yang
positif. Hal ini menunjukan bahwa responden memberikan nilai yang baik
terhadap salah satu sikap kepemimpinan, salah satu wujud tradisi berakhlak mulia
yaitu memberikan contoh, keteladanan, saling mengasihi, peduli terhadap para
guru-guru, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan fungsi , memiliki
kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain, dapatmenyusun perencanaan
sekolah, mendayagunakan sumber daya sekolah, Memiliki motivasi yang kuat
dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsiya sebagai pemimpin sekolah
2, Bagaimana Motivasi guru Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi Kota
Bandung
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan , diperoleh
kesimpulan tentang motivasi pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi
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Kota Bandung berada dalam katagori Baik/tinggi terutama pernyataan
Menyesuaikan diri di lingkungan kerja, Kebijakan pimpinan dalam hubungan kerja,
Pengakuan

atas

kemampuan

dan

keahlian,

Memberikan

kesempatan

untuk

mengembangkan kemampuan menyelesakan pekerjaan

3. Bagaimana kinerja guruTaman Kanak-kanak di Kecamatan Sukajadi

Kota

Bandung
Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang dilakukan , diperoleh
kesimpulan tentang Kinerja guru pada Taman Kanak di Kecamatan Sukajadi
Kota Bandung berada dalam katagori Sangat baik terutama pernyataan :
Memenuhi Standar kerja yang ditentukan, Berusaha dengan serius menyelesaikan
pekerjaan– pekerjaan sampai tuntas, Menunjukan semangat/ dalam usaha
mmberikan hasil kerja sebaik mungkin, Bersedia membantu rekan kerja yang
butuh bantuan, Bersedia memperbaiki kesalahan dengan sukarela tanpa perintah
atasan
4. Secara simultan, kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap
kinerja guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan
kontribusi yang diberikan sebesar 57,7%, sedangkan sisanya sebesar 42,3%
lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.
a. Secara parsial, kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru
Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan
kontribusi yang diberikan sebesar 35,2%.

Commented [A1]:
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a.

Secara parsial, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru Taman
Kanak-Kanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung dengan kontribusi yang
diberikan sebesar 22,5%

5.2. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian , pengamatan dan pengolahan data yang
dilakukan penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diketahui oleh sekolah
tersebut dalam rangka meningkatkan menjadi Taman Kanak-kanak yang
berkualitas dalam hal kualitas guru dan standar pendidik yang akan memotivasi
guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencapai tujuan Taman Kanak-kanak
tersebut. Adapun hal-hal yang disarankan dan perlu dpebaiki :
1. Dalam kepemimpinan yaitu pernyataan bekerjasama dengan pihak lain untuk
kepentingan sekolah, merencanakan

program supervisi dalam rangka

meningkatkan profesional guru, melaksanakan supervisi, menciptakan inovasi
yang berguna bagi pengembangan Taman Kanak-kanak itu sendiri.
Kepemimpinan suatu hal yang sangat berperan dalam meningkatkan kinerja
guru, untuk itu agar tercipta kepemimpinan yang berkualitas harus ada
kerjasama yang lebih baik antara pimpinan dan guru dalam mewujudkan citacita

sebagai

sekolah

yang

berkualitas.

Sebagai

pimpinan

harus

mengembangkan budaya dan tradisi berakhlak mulia, bersikap terbuka dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi, memiliki kepekaan sosial terhadap
orang

dan

kelompok

lain,

dapat

menyusun

perencanaan

sekolah,

mendayagunakan sumber daya sekolah, merencanakan program supervisi
dalam rangka meningkatkan profesional guru. Hal ini menunjukan bahwa pada
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akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru taman Kanakkanak di Kecamatan Sukajadi Kota bandung

2. Dalam

motivasi

menyelesaikan

yaitu pernyataan gaji sangat

pekerjaan,

Dengan

gaji

yang

menentukan dalam

diterima

selama

ini,

mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, Kepastian adanya
jaminan kerja, Kepastian adanya keamanan kerja, Kesesuaian penghargaan
dari pimpinan atas prestasi, Melakukan

tugas-tugas yang menantang

kemampuan dan keakhlian. Motivasi suatu hal yang sangat berperan dalam
meningkatkan kinerja guru, untuk itu agar tercipta kinerja guru yang
diharapkan dan mendorong semangat para guru dalam melaksanakan tugas
sebagai pendidik yang profesional, maka diperlukan dan diperhatikan masalah
asfek-asfek kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial,
kebutuhan akan penghargaan dalam hal ini tentang gaji yang sangat
menentukan dalam penyelesaian pekerjaan, dengan gaji yang diterima selama
ini mempengaruhi rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan, kepastian adanya
jaminan kerja, kepastian adanya keamanan kerja, menyesuaikan di lingkungan
kerja, kebijakan pimpinan dalam hubungan kerja. Hal ini menunjukan bahwa
membutuhkan peningkatan kerjasama dan

saling membantu dalam

menyelesaikan tugas untuk menciptakan dan mendorong guru agar semangat
dalam bekerja sehingga guru termotivasi untuk bekerja lebih baik yang
akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru Taman Kanakkanak di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
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3. Dalam Kinerja guru pernyataan yang harus diperbaiki adalah penyataan Selalu
cermat dan tidak membuat kesalahan, Menyeleaikan tugas tepat waktu,
Bersedia bekerja melewati batas waktu normal ( lembur ) jika pekerjaan belum
selesai, Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Hal ini menunjukan bahwa
untuk menciptakan kinerja guru yang baik dibutuhkan keseriusan dalam
bekerja dan siap melaksanakan tugas sebaik-baiknya secara profesional yang
pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru dan
tercapainya tujuan dari Taman Kanak-kanak itu sendiri
4. Pengaruh yang paling dominan dalam kinerja guru adalah pernyataan
bersedia membantu rekan kerja yang membutuhkan
5. Pengaruh simultan dari kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja guru
adalah sebesar 57,7% sedangkan sisanya sebesar 42,3% lainnya merupakan
kontribusi dari variabel lain yang tidak di teliti. Hal ini dapat dilaksanakan
pada penelitian lanjutan
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