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Kecerdasan seorang pemimpin mencakup kebijakan, pemikiran kreatif dan 

daya pikir.  Seharusnya dalam lembaga pendidikan yang mencetak sumber daya 

manusia yang siap untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dunia 

kerja membutuhkan pemimpin yang cerdas baik secara akademik maupun daya 

pikir. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya guru yang menyandang gelar S1. 

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis 

merumuskan permasalahan sebagai berikut:1) apakah gaya kepemimpinan dan 

disiplin kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja guru dan karyawan SMA 

Muhammadiyah 2 Surabaya?. 2) Apakah kepemimpinan dan disiplin kerja secara 

serempak berpengaruh terhadap motivasi guru dan karyawan SMA Muhammadiyah 

2 ?. 3) diantara variabel (X1 dan X2) mana yang paling dominan mempengaruhi 

motivasi kerja guru dan karyawan?. 

Populasi dalam penelitian ini, adalah guru dan karyawan di SMA 

Muhammadiyah 2 Surabaya tahun pelajaran 2010/2011 sejumlah 26 orang, terdiri 

dari 22 orang guru dan 4 orang karyawan. Instrumen yang digunakan untuk 

pengumpulan data dalam penelitian adalah berupa dokumen dan angket. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan uji t, diketahui 

diperoleh thitung sebesar 4,484 < dari ttabel sebesar 1,711, maka dapat di putuskan H 

diterima pada tingkat signifikan 5% sehingga kesimpulannya secara parsial variabel 

disiplin tidak berpengaruh terhadap disiplin kerja guru. Selanjutnya diketahui 

bahwa nilai thitung  untuk persepsi terhadap disiplin adalah sebesar 2,507 > dari ttabel 

sebesar 1,711. Maka dapat diputuskan bahwa Ho ditolak pada tingkat signifikansi 

5% sehingga kesimpulannya secara parsial variabel gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap disiplin kerja guru. Variabel yang dominan dalam 

mempengaruhi motivasi kerja guru dalam penelitian ini adalah variabel gaya 

kepemimpinan. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru di sekolah merupakan salah satu unsur dan faktor yang sangat 

mempengaruhi tercapainya tujuan pendidikan di sekolah di samping unsur 

lainnya, seperti murid dan fasilitas pendidikan. Akan tetapi dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai pendidik di sekolah, guru sangat ditentukan 

oleh semangat kerja atau motivasi kerja yang dimilikinya. Karena kelancaran 

dan keberhasilan pelaksanaan proses pendidikan atau proses belajar mengajar 

di sekolah tidak akan tercapai apabila guru sebagai pendidik di sekolah tidak 

mempunyai semangat kerja yang tinggi atau rendahnya motivasi kerja yang 

dimilikinya. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di 

sekolah. Dalam hal ini, peningkatan produktifitas dan prestasi kerja dapat 

dilakukan dengan meningkatkan prilaku tenaga kependidikan di sekolah. 

Seorang kepala sekolah yang baik apabila ia memiliki hubungan 

kepemimpinan yang baik, demikian pula halnya dengan guru yang baik apabila 

ia memiliki motivasi kerja yang tinggi. Hubungan kepala sekolah turut juga 

meningkatkan motivasi kerja guru.  

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa: “Kunci keberhasilan seorang 

pemimpin dalam menggerakkan para guru atau bawahannya terletak pada 

kemampuannya untuk memahami faktor-faktor motivasi kerja sedemikian rupa 

sehingga menjadi daya pendorong yang efektif” (Siagian, 2004 : 139). 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/01/makalah-manajemen-kepemimpinan.html
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Kebutuhan yang dimaksud di atas merupakan suatu petunjuk bagi kepala 

sekolah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan guru seefektif mungkin. Secara 

teoritik hubungan kepemimpnan kepala sekolah itu apabila dibina dan 

dilaksanakan dengan baik, maka motivasi kerja guru akan terpenuhi. 

B. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang: 

1. Pengaruh kepemiminan dan disiplin kerja secara parsial terhadap motivasi 

kerja guru dan karyawan.   

2. Pengaruh kepemimpian dan disiplin kerja secara bersama-sama terhadap 

motivasi kerja guru dan karyawan.   

3. Diantara kepemimpinan dan dsiplin kerja  yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap motivasi kerja guru dan  karyawan.   

C. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi 

pengembangan pendidikan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu: 

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai khazanah ilmu dalam rangka memperluas wawasan bagi 

kajian ilmu manajemen pendidikan dalam mengelolah manajemen 

sumber daya manusia. Sehingga dapat dijadikan bahan rujukan untuk 

pengembangan penelitian sumber daya manusia yang akan datang.  

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu 

terutama yang menyangkut kepemimpinan, disiplin dan motivasi 

kerja. 

2. Manfaat praktis  
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a.  Dapat memberikan masukan, khususnya masalah kepemimpinan, 

disiplin dan kinerja guru dan karyawan.   

b.  Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam upaya 

meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan.   

c. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan ilmunya dan melihat 

dari dekat keadaan yang sebenarnya tentang pengaruh 

kepemimpinan, disiplin kerja trhadap motivasi kerja guru dan 

karyawan. 

 KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Gaya Kepemimpinan 

2.1.1. Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Menurut Susanto dan Setiawan (2000), gaya kepemimpinan adalah sikap dan 

tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan. Gaya kepemimpinan 

dalam menghadapi bawahan. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pemimpin 

untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau 

kepribadian. 

Gary Yukl (1994:5) kepemimpinan: “... leadership is defined broadly 

as influence processes affecting the interpretation of events for followers, the choice 

of objectives for the group or organization, the organization of work activities to 

accomplish the objectives, the motivation of followers to achieve the objectives, the 

maintenance of cooperative relationships and teamwork, and the enlistment of 

support and cooperation from people outside the group or organization". 

 Artinya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan 

menterjemahkan keinginan-keinginan para angota atau pengikut yang menekankan 

pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan memberi motivasi, memelihara 
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hubungan kerjasama yang baik dengan anggota dan memberi dukungan pada 

kelompok-kelompok tertentu diluar organisasi dan di dalam organisasi. 

Hal-hal penting yang perlu dicatat mengenai komponen kepemimpinan 

pendidikan adalah (1) proses rangkaian tindakan dalam sistem pendidikan; (2) 

mempengaruhi dan memberi teladan; (3) memberi perintah dengan cara persuasi dan 

manusiawi tetapi tetap menjunjung tinggi disiplin dan aturan yang dipedomani; (4) 

pengikut mematuhi perintah sesuai kewenangan masing-masing; (5) menggunakan, 

authority dan power dala batas yang dibenarkan; dan (6) menggerakkan atau 

mengerahkan semua personel dalam institusi guna menyelesaikan tugas sehingga 

tercapai tujuan, meningkatkan hubungan kerja di antara personel, membina 

kerjasama, menggerakkan sumberdaya organisasi, dan memberi motivasi kerja. 

Untuk memenuhi kriteria kepemimpinan tersebut diperlukan: (1) 

kepemimpinan yang visioner agar penyelenggaraan pendidikan mampu merespon 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya membangun sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan kompetitif; (2) kepemimpinan yang efektif daram 

penentuan kebijakan agar proses pembelajaran yang diselenggarakan pada satuan 

pendidikan dapat memberi jaminan proses pelayanan belajar yang berkualitas dan 

juga mutu lulusan yang kompetitif; (3) ketepatan pemimpin dalam mengambil 

keputusan agar semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang dibutuhkan, 

bukan atas keinginan pihak pengambil keputusan; (4) pendelegasian agar pembagian 

tugas dalam mensiasati pencapaian target dapat lebih lincah dan lebih terukur 

sehingga target dapat dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan; dan (5) sikap 

demokratik yang dikembangkan pemimpin agar terjaga kebersamaan dan semangat 

yang sama untuk memperoleh keberhasilan dan kesusksesan yang maksimal. 
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Karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah 

melakukan komunikasi satu arah, menyusun rencana kerja, merancang tugas-tugas, 

menetapkan prosedur kerja dan menekankan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan 

karakteristik perilaku gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia 

adalah menjalin hubungan akrab, menghargai anggota, bersikap hangat, dan menaruh 

kepercayaan kepada anggota. 

Berdsarkan dua orientasi kepemimpinan tersebut, selanjutnya gaya 

kepemimpinan bisa diklasifikasi menjadi empat, yaitu : (1) Task oriented leadership, 

yakni gaya kepemimpinan yang berorientasi tinggi pada tugas, dan rendah pada hubungan 

manusia (2) Relationship oriented leadership, yakni gaya kepemimpinan yang 

berorientasi tinggi pada hubungan manusia, tetapi rendah pada tugas, (3) Integrated 

leadership, yakni gaya kepemimpinan yang berorientasi tinggi pada tugas dan hubungan 

manusia, dan (4) Impoverished leadership, yakni gaya kepemimpinan yang berorientasi 

rendah pada tugas dan hubungan manusia (Rossow, 1990). 

Kepemimpinan yang efektif adalah perilaku kepemimpinan yang sesuai 

dengan karakteristik organisasi, terutama kondisi kematangan bawahan. Terdapat 

indikator-indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sebagai berikut.  

a. Menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas, dan terbuka. 

c. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para guru, peserta 

didik, dan warga sekolah lainnya. 

d. Menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi norma-

norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi. 
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e. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru sesering mungkin 

berdasarkan data prestasi belajar. 

f. Menyelenggarakan pertemuan secara aktif, berkala dan berkesinambungan dengan 

komite sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya mengenai topik-topik yang 

memerlukan perhatian. 

g. Membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah-masalah 

kerjanya, dan bersedia memberikan bantuan secara proporsional dan profesional. 

h. Mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program 

pembelajaran sesuai prioritas dan peruntukkannya. 

i. Melakukan berbagai kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran 

secara langsung. 

j. Memberikan dukungan kepada para guru untuk menegakkan disiplin peserta 

didik. 

k. Memperhatikan kebutuhan peserta didik, guru, staf, orang tua, dan masyarakat 

sekitar sekolah. 

l. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan atau model 

bagi guru, peserta didik, dan seluruh warga sekolah. 

m. Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat 

untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan yang dihadapi 

berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah. 

n. Mengarahkan perubahan dan inovasi dalam organisasi. 

o. Membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif. 

p. Menjamin kebutuhan peserta didik, guru, staf, orangtua, dan masyarakat sebagai 

pusat kebijakan. 

q. Memiliki komitmen yang jelas terhadap penjaminan mutu lulusan. 
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r. Memberikan ruang pemberdayaan sekolah kepada seluruh warga sekolah. 

 

2.1.2. Gaya Kepemimpinan dalam Pendidikan 

Sejumlah ahli teori kepemimpinan menekankan style dari pemimpin yang 

efektif yaitu berkisar pada kepemimpinan dengan gaya partisipatif, 

nonpartisipatif, otokratik, demokratik, atau laissez-faire. Kunci penting dan gaya 

kepemimpinan ini dalam institusi satuan pendidikan adalah memahami 

kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan khusus dari setiap personel 

adalah untuk memenuhi strategi pencapaian target dan tujuan organisasi. Bukan 

kebutuhan dan keinginan yang bersifat  pribadi karena kebutuhan dan keinginan 

tersebut untuk organisasi, maka pemimpin harus memenuhinya. 

Senada dengan pendapat tersebut ada tiga gaya kepemimpinan yang 

diperagakan oleh Bill woods yakni: (l) otokratis yaitu pemimpin membuat 

keputusan sendiri, karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang, ia 

memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Gaya otokrasi berdasarkan pada 

pendirian bahwa segala aktivitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan apabila semuanya itu semata-

mata diputuskan atau ditentukan oleh pimpinan; (2) demokratis (partisipatif) 

yaitu pemimpin itu berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang 

menarik perhatian mereka dimana mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Gaya 

demokratis berlandaskan pada pemikiran bahwa aktivitas dalam organisasi akan 

dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila 

berbagai masalah vang timbul diputuskan bersama antara pejabat yang 

memimpin maupun para pejabat yang dipimpin; dan (3) kendali bebas yaitu 

pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan 
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sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. pengarahan tidak ada 

atau hanya sedikit.  

 

2.2. Disiplin 

2.2.1.Pengertian Disiplin 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moekijat (200l:194). Bahwa,  

Disiplin berasal dari kata latin discipline, yang berarti latihan atau pendidikan 

kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Pengertian disiplin 

dalam arti sempit berati menghukum, Pengertian ini menjadi hal yang umum 

sehingga bermakna negatif.   

Kata disiplin diturunkan dari kata discere, artinya mengajar, kemudian 

disciplinare berarti mengajar, mendidik dan mengembang. Soegeng 

Prijodarminto (2004: 23) menyatakan bahwa : "Disiplin adalah suatu kondisi 

yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau 

ketertiban". 

Disiplin itu mempunyai tiga aspek, yaitu: 

1. Sikap mental (mental attitude) yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai 

hasil atau pengembangan dari latihan, pengendalian pikiran dan 

pengendalian watak.  

2. Pemahaman yang baik mengepai sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan 

standar yang sedemikian rupa sehingga hal tersebut menumbuhkan 

pengertian yang mendalam atau kesadaran, bahwa ketaatan akan aturan 

norma, kriteria dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai 

keberhasilan (sukses).  
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3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati, untuk 

mentaati segala hal secara cermat dan tertib. 

 

2.2.2. Jenis-jenis Disiplin Kerja 

T. Hani Handoko dalam Tita Rosita (2008: l5-l6), menjelaskan ada tiga 

macam kedisiplinan kerja yaitu: 

a. Disiplin Preventif 

Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong 

para karyawan  agar mengikuti berbagai standard dan aturan, sehingga 

penyelewengan- penyelewengan dapat dicegah. Sasaran pokoknya adalah 

untuk mendorong disiplin diri diantara para  karyawan. Dengan cara itu para 

karyawan menjaga disiplin diri mereka bukan semata-mata karena dipaksa 

manajemen. Adapun aturannya seperti: kehadiran, penggunaan jam kerja, 

ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. 

b. Disiplin Korektif 

Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran - pelanggaran lebih lanjut. Yang berguna dalam pendisiplinan 

korektif adalah : 

l) Peringatan pertama dengan mengkomunikasikan semua peraturan terhadap 

karyawan.  

2) Sedapat mungkin kedisiplinan diterapkan supaya dapat memahami 

hubungan peristiwa yang dialami oleh karyawan. 
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3) Konsisten yaitu paru karyawan yang melakukan kesalahan yang sama maka 

hendaknya diberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang mereka 

buat. 

4) Tidak bersifat pribadi (impersonal) maksudnya tindakan pendisiplinan ini 

tidak memandang secara individual tetapi setiap yang melanggar akan 

dikenakan sanksi yang berlaku bagi perusahaan. 

c. Disiplin Progresif 

Disiplin progresif berarti memberikan hukuman-hukuman yang lebih 

berat terhadap  pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah 

memberikan kesempatan  kepada karyawan untuk mengambil tindakan korektif 

sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Adapun langkah-

langkah dalam memberikan hukuman progresif adalah : peringatan lisan, 

peringatan tertulis, skorsing, dan pemecatan. 

2.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 

Hasibuan (2008:195), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan adalah sebagai berikut: 

a. Tujuan dan kemampuan. 

Tujuan dan kemampuan ini mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal 

serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan.   

b. Teladan pimpinan  

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

pegawai karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para 

bawahannya. Pimpinan harus memberikan contoh yang baik, berdisiplin baik, 
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jujur, adil serta sesuai kata dengan perbuatannya. Dengan keteladanan 

pimpinan yang baik, kedisiplinan bawahan pun akan  ikut baik.  

 

 

c. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji, kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan 

karyawan, karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan 

karyawan terhadap perusahaan. Jika kecintaan karyawan semakin tinggi 

terhadap pekerjaan, kedisiplinan akan semakin baik. Untuk mewujudkan 

kedisiplinan karyawan yang baik perusahaan harus memberikan balas jasa 

yang relatif besar.  

d. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan pegawai, karena 

ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar 

kebijaksanaan dalam pemberian balas jasa atau hukuman akan merangsang 

terciptanya kedisiplinan pegawai yang baik. 

e. Waskat (Pengawasan Melekat) 

Waskat adalah tindakan nyata paling efektif dalam mewujudkan 

kedisiplinan karyawan perusahaan. Dengan waskat berarti atasan harus aktif 

dan langsung mengatasi perilaku, moral, sikap, gairah kerja dan prestasi kerja 

bawahannya. 

Dengan waskat, atasan secara langsung dapat mengetahui kemampuan 

dan kedisiplinan setiap individu bawahannya, sehingga konduite setiap 
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bawahan dinilai objektif. Jadi waskat menuntut adanya kebersamaan aktif 

antara pimpinan dan pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 

f.  Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan 

pegawai. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, pegawai akan semakin 

takut melanggar peraturan-peraturan organisasi, sikap dan perilaku indisipliner 

pegawai akan berkurang. Berat/ringan sanksi hukuman yang akan diterapkan 

itu mempengaruhi baik buruknya kedisiplinan pegawai. Sanksi hukuman harus 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal dan diinformasikan 

secara jelas kepada semua pegawai. 

g.  Ketegasan 

Ketegasan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan karyawan perusahaan, pimpinan harus berani dan tegas bertindak 

untuk memberikan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan perusahaan 

sebelumnya. Dengan demikian pimpinan akan dapat memelihma kedisiplihan 

karyawan perusahaan. 

h.  Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan kemanusiaan yang harmonis diantara sesama karyawan ikut 

menciptakan  kedisiplinan yang baik pada suatu perusahaan. Manajer harus 

berusaha menciptakan suasana hubungan kemanusiaan yang serasi diantara 

semua karyawan. Kedisiplinan  karyawan akan tercipta apabila hubungan 

kemanusiaan dalam organisasi tersebut baik. 

2.3.Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti suatu perangsang atau 

dorongan  dari dalam (inner drive) yang menyebabkan seseorang membuat 
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sesuatu. Payaman J. Simanjuntak (2001:199) mengatakan bahwa, motivasi dalam 

sekolah merupakan proses bagaimana menumbuhkan dan menimbulkan dorongan 

supaya seseorang berbuat atau belajar. 

Motivasi adalah usaha atau kegiatan dari guru sekolah untuk  

menimbulkan dan meningkatkan semangat dan kegairahan belajar dari para 

siswanya. Menurut pendapat Dessler (1993) dalam Kuswadi 2004: 328) bahwa: 

Motivasi merupakan hal yang sederhana karena orang-orang pada dasanrya 

termotivasi atau terdorong untuk berperilaku dalam cara tertentu yang dirasakan 

mengarah pada perolehan ganjaran. 

Sedangkan menurut Mohammad As'ad (2003: 120) bahwa: Motivate is 

often times interpreted with motivation term, the energy or motivation 

represent soul motion and corpored to do so that the motif represent a driving 

force moving human being to comport, and in its deed have a purpose certain. 

 Artinya : Motivasi seringkali diartikan dengan istilah dorongan, 

dorongan atau tenaga yang merupakan penggerak jiwa dan jasmani untuk 

berbuat sehingga motif tersebut merupakan suatu driving force (kekuatan 

penggerak) yang menggerakan manusia untuk bertingkah laku dan berbuat dam 

mencapai tujuan tertentu.  

Berdasarkan prinsip utama tersebut, telah dikembangkan teori motivasi   

yang dapat di implementasikan dalam manajemen sumber daya manusia 

dilingkungan sekolah. Diantaranya adalah: 

l. Teori Kebutuhan (Need) dari Abraham Maslov 

2. Teori Dua Faktor dari Frederick Hezberg 

3. Teori Prestasi (Achieveinent) dari David MpClelland 

4. Teori Penguatan (Reinforcement) 
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1. Teori Kebutuhan dari AbrahamMaslow (1976: 238). 

Dalam teori ini kebutuhan diartikan sebagai kekuatan/tenaga 

(energi) yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan 

kegiatan, agar dapat memenuhi atau mernuaskan kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan yang sudah terpenuhi/terpuaskan tidak berfungsi atau 

kehilangan kekuatan dalam memotivasi suatu kegiatan, sampai saat timbul 

kembali berbagai kebutuhan baru, yang mungkin saja sama dengan yang 

sebelumnya. 

Maslow dalam teorinya mengetengahkan tingkatan (herarchi) 

kebutuhan, yang berbeda kekuatannya dalam memotivasi seseorang 

melakukan suatu kegiatan. Secara berurutan berbeda kekuatanya dalam 

memotivasi suatu kegiatan termasuk juga yang disebut belajar. Urutan 

tersebut dari yang terkuat sampai yang terlemah dalam memotivasi terdiri 

dari: kebutuhan fisik kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan 

status/kekuasaan dan kebutuhan aktualisasi diri. 

2. Teori Dua Faktor (Flezberg 1981: 389) 

Teori ini mengemukakan bahwa ada dua faktor yang dapat memberikan 

kepuasan. Kedua faktor tersebut adalah: 

a. Faktor sesuatu yang dapat memotivasi (motivator). Faktor ini antara lain 

adalah faktor prestasi (achievement), faktor pengakuan/penghargaan, factor 

tanggungjawab, faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam 

pekerjaan khususnya piagam dan faktor pekerjaan itu sendiri.  

b. Kebutuhan kesehatan lingkungan sekolah (Hygiene Factors). Faktor ini 

dapat berbentuk hubungan antara siswa guru, kondisi sekolah, 

kebijaksanaan sekolah dan proses administrasi di sekolah.   
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3. Teori Prestasi (Achievement) dari McClelland 

Teori ini mengklasifikasi motivasi berdasarkan akibat suatu kegiatan 

berupa  prestasi yang dicapai, temasuk juga dalam belajar. Implementasi 

dilingkungan  sekolah, antara lain sebagai berikut: 

a. Para pekerja terutama kepala sekolah dan guru kunci produk lini, menyukai 

memikul tanggungjawab dalam belajar mengajar, karena kemampuan 

melaksanakannya merupakan prestasi bagi yang bersangkutan. 

b. Dalam pelajaran yang memiliki resiko belajar, para siswa menyukai pelajaran 

yang beresiko mudah. Pelajaran yang beresiko sulit dapat mengecewakannya, 

karena jika gagal berarti tidak atau kurang berprestasi. Sebaliknya juga kurang 

menyukai pelajaran yang beresiko rendah atau tanpa resiko, yang dapat 

mengakibatkan pelajaran tersebut diklasifikasikan tidak/kurang berprestasi, baik 

berhasil maupun gagal melaksanakannya. 

c. Pelajaran yang berprestasi tinggi menyukai informasi sebagai umpan balik 

karena selalu terdorong untuk memperbaiki dan meningkatkan kegiatannya 

dalam belajar. Dengan demikiannya peluangnya untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa akan lebih besar. 

d. Kelemahan yang dapat merugikan adalah siswa yang berprestasi lebih 

menyukai belajar mandiri, sehingga kurang positif sebagai siswa. Kemandirian 

itu dimaksudkan untuk menunjukkan prestasinya, yang mungkin lebih baik dari 

siswa yang lain. 

4. Teori Penguatan (Reinforcement) 

Teori ini mengatkan bahwa suatu tingkah laku yang mendapat ganjaran 

menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung untuk diulangi. 

Demikian pula sebaliknya suatu tingkah laku yang tidak mendapat ganjaran, 
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tidak akan mengalami penguatan, karena cenderung tidak diulangi, bahkan 

dihindari. 

Penguatan (reinforcement) pada dasarnya  berarti pengulangan kegiatan 

karena mendapat ganjaran. Ganjaran selain berbentuk  material, dapat pula 

berbentuk non material. Ganjaran berarti juga pemberian insentif.   

2.2.6. Hipotcsis 

a. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara parsial terhadap 

motivasi kerja guru dan karyawan. 

b. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama 

terhadap motivasi kerja guru dan karyawan    

c. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh dominan terhadap  motivasi kerja guru 

dan karyawan. 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini akan mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan 

dan Disiplin kerja terhadap motivasi kerja guru dan karyawan. 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif, atau penelitian yang akan menguji ada tidaknya 

hubungan dan pengaruh antara variabel yang dikaji, dengan menggunakan data 

berjenis kuantitatif.  

2. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah seluruh obyek yang akan diteliti dalam sebuah 

penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

untuk dikaji atau   diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah guru dan 

karyawan.   
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3. Variabel Penelitian  

 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

2. Variabel disiplin kerja (X2) 

3. Motivasi kerja guru dan karyawan (Y) 

4. Instrument Penelitian 

 

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama pengumpulan data 

yaitu menggunakan instrument angket dan metode dokumentasi. Pengukuran 

variabel ini menggunakan skala likert I - 5, dimana nilai I menyatakan sangat 

tidak setuju, nitai 2 menyatakan tidak setuju, nilai 3 menyatakan cukup setuju, 

nilai 4 menyatakan setuju dan nilai 5 menyatakan sangat setuju. 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul semuanya, maka langkah selanjutnya adalah   

menganalisis data tersebut. Data yang telah dikumpulkan diolah baik secara 

manual  maupun dengan menggunakan bantuan komputer. Program yang 

digunakan untuk membantu pengolahan data ini adalah program SPSS version 

13.0 for windows analisis yang dilakukan adalah: 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Model ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dengan membuat persamaan garis regresi linier 

berganda 

Y:a+br1Xr1 +b2X2 

Dimana: 

Y: motivasi kerja guru dan karyawan  
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a: Konstanta 

b1-b2: Koefisien regresi 

X1: Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

X2: DisiPlin kerja 

 

2) Uji Asumsi Klasik (Ekonometrika) 

Model regresi linier berganda lebih tepat digunakan jika lolos dari 

gejala-gejala asumsi klasik atau ekonometrika, sehingga data yang akan 

dihasilkan masuk ke dalam kategori BLUE (Best Linier Unbiased Estiomated): 

a. Asumsi Multikolinieritas; adanya multikolinearitas merupakan 

pelanggaran dari asumsi klasik, Pengujian terhadap multikolinieritas 

dilakukan untuk mengetahui apakah antara variabel bebas itu tidak 

berkorelasi, sebab apabila ini terjadi maka akan sulit untuk diketahui 

variabel bebas mana yang mempengaruhi variabel  tergantungnya. 

b. Asumsi Heteroskedastisitas; berarti variasi-variasi variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan. Pada heteroskedastisitas, kesalahan yang terjadi 

tidak random  (acak) tetapi menunjukkin hubungan yang sistematis sesuai 

dengan besarnya atau lebih variabel bebas. 

c. Asumsi Autokorelasi; berarti korelasi/keterkaitan antara anggota 

serangkaian  observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. Salah 

satu asumsi penting  dari perhitungan asumsi klasik adalah tidak terdap 

afrryaautokorelasi atau kondisi yang berurutan diantara pengganggu 

(disturbance) yang digunakan dalam fungsi regresi. 

3) Pengujian Hipotesis 

 a. Uji f 
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Untuk menguji signifikan pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dan  disiplin kerja guru dan karyawan secara simultan terhadap motivasi 

kerja guru  langkah pengujiannya sebagai berikut: 

 

 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho:b0, bl,b2 = 0, berarti secara simultan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan disiplin kerja (X) tidak berpengaruh terhadap 

motivasi kerja guru dan karyawan (Y) 

Hl:b0,bl,b2 ≠ 0, berarti secara simultan gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan keberadaan disiplin kerja (X) berpengaruh terhadap 

motivasi kerja guru dan karyawan (Y). 

2. Memerlukan nilai kritis (Ftabel) 

Dipilih level of significant = 0,05 (5%) Derajat bebas pembilang (df1) = k 

Derajat pembagi (df2) = n-k-l 

3. Nilai statistik (Fhitung) dapat dicari dengan rumus: 

Fhitung =  SSreg/df1 

   SSres/df2 

Dimana: 

SSreg : Sum square regreision 

SSres : Sum square residual 

Df : Degree of free 

4. Kriteria penolakan dan penerimaan Ho 

Ho diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Ho diterima jika Fhitung > Ftabel  

b. Uji t 
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Uji-t digunakan untuk menguji signifikan pengaruh pelaksanaan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan keberadaan disiplin kerja secara parsial 

terhadap motivas kerja guru (Y), langkahnya adalah: 

 

l. Merumuskan hipotesis 

Ho:bi = 0, berarti variabel bebas Xi tidak mempengaruhi variabel Y 

Ho:bi ≠ 0, berarti variabel bebas Xi mempengaruhi variabel Y 

2. Memerlukan nilai kritis (ttabel) 

Dipilih level of significant - 0,05 (5%)Denjat bebas pembagi (df1) : n-k-l 

3. Nilai statistik thitung dapatdicari de,ngan rumus: 

Thitung =  bi  

 SE (bi) 

Dimana: 

SE (bi) : Standard errorkoefrsien regresi 

Bi  : koefisien regresi X1 

4. Kriteria pengujian 

Ho ditolak jika thitung > ttabel 

Ho diterima jika thitung ≤ ttabel 
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