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ABSTRAK 

 

Motivasi kerja dan kepemimpinan sangat mempengaruhi kinerja adalah suatu hal 

yang tidak dapat dipungkiri lagi, karena motivasi merupakan suatu dorongan yang 

timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang 

berkeinginan untuk mengadakanperubahan tingkah laku/aktivitas tertentu menjadi 

lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan merupakan cara 

seseorang untuk membina, mendidik dan mengajak orang yang dipimpinnya, 

maka orang yang menjadi pemimpin ini sangat mempengaruhi kepada sikap orang 

yang dipimpinnya.  Dengan demikian Penelitian ini bertujuan untuk: 1)  

Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SDIT Ghilmani 

Surabaya, 2) Menganalisis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SDIT Ghilmani Surabaya, 3) Menganalisis pengaruh motivasi kerja 

dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SDIT Ghilmani 

Surabaya. 

Penelitian ini mengambil 30 orang guru SDIT Ghilmani Surabaya dengan 

pendekatan kuantitatif.Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan 

observasi.Metode analisis data menggunakan korelasi dan regresi linier berganda 

yang keseluruhan dianalisis menggunakan bantuan komputer dengan Paket 

Program Statistik SPSS Seri 17.00. 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Motivasi Kerja denganKinerja 

Guru(0.934) makaada korelasi yang menunjukkan derajat hubungan yang 

tinggiatauSig 2 tailed (0.000) <α (0.01) sehingga Ho ditolak. Jadi ada hubungan 

antara kedua variabel, 2) Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru 

(0.932) maka ada korelasi yang menunjukkan derajat hubungan yang tinggi atau 

Sig 2 tailed (0.000) <α (0.01) sehingga Ho ditolak. Jadi ada hubungan antara 

kedua variabel, 3) Koefisien korelasi Pearson sebesar (0.935) yang menunjukkan 

tingkat hubungan yang tinggi antara variabel dependen (Kinerja Guru) dengan 

variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan), 4) ANOVA memaparkan 

uji kelinearan menunjukkan terjadi hubungan linear antara variabel predictor 

(Motivasi Kerja dan Kepemimpinan) dengan variabel dependen (Kinerja 

Guru).Sig (0.000) < α (0.05) sehingga Ho ditolak. Jadi ada hubungan linear antara 

variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan) dengan variabel dependen 

(Kinerja Guru). 

 

Kata Kunci: Motivasi kerja, Kepemimpinan, Kinerja guru 
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Pendahuluan 

Pendidikan sejak jaman dahulu sampai dengan jaman yang akan datang 

merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dengan 

pendidikan akan terjadi peradaban yang bermartabat. 

Salah satu tolak ukur keberhasilan sekolah adalah kinerja guru. Kinerja guru 

yang dimaksud adalah hasil kerja guru yang terefleksi dalamcaramerencanakan, 

melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar (PBM) yang intensitasnya 

dilandasi oleh etos kerja, serta disiplin profesional guru dalam proses 

pembelajaran.Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa tugas 

guru bukan saja mengajar semata, tetapi dimulai dari proses perencanaan sampai 

dengan penilaian. Tugas tersebut sangat membutuhkan motivasi kerja yang baik 

dari guru itu sendiri dan pengarahan serta pendampingan dari kepala sekolah yang 

baik pula. Jika kedua belah pihak antara guru dan kepala sekolah bersinergi 

dengan baik, maka akan tercipta suasana yang kondusif sehingga tercipta motivasi 

kerja yang baik dan insyaallah akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Dengan 

demikian tujuan sekolah akan tercapai sesuai yang diharapkan.  

Jadi dalam pengelolaan pendidikan sangat dibutuhkan kesinergian antara 

semua komponen yang ada, karena pendidikan adalah suatu sistem yang utuh dan 

tidak dapat terpisah-pisah, meskipun pada dasarnya peran guru sangat dominan 

dalam keberhasilan peserta didik.  

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah perlu mengadopsi 

beberapa gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, agar 

semua potensi yang ada di sekolah tersebut dapat berfungsi secara optimal. 

Pemilihan perilaku kepemimpinan yang efektif hendaknya dapat mengutamakan 

suri tauladan, pemberian kesempatan sekaligus mampu mendorong semua unsur 

yang ada dalam sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai (values system,) 

yang luhur sehingga semua unsur yang ada di sekolah tersebut (guru, siswa, 

pegawai, orangtua siswa, masyarakat, dsb) bersedia, tanpa paksaan berpartisipasi 

secara optimal dalam mencapai tujuan ideal sekolah. 

Seiring dengan diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang otonomi 

daerah, terjadi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Permasalahan 

yang muncul di sekitar implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di 

Indonesia antara lain terjadi pendelegasian urusan pendidikan wewenang dari 
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pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang ini cenderung 

masih dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan dari pada penyerahan aspek 

pelayanan (Albab dalam Analisis Swot Kebijakan Desentraslisasi Pendidikan di 

Indonesia, 2005). Akibatnya pemerintah daerah (khususnya Kabupaten/Kota 

berpotensi menjadi penguasa tanpa batas jika tidak diimbangi dengan 

pengembangan institusi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada daerah. 

Permasalahan yang timbul di bidang pendidikan semakin kompleks apabila 

Pemerintah Kota/Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya tidak 

memiliki Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang memadai sebagai sarana 

kontrol. 

Oleh sebab itu, masing-masing sekolah harus mempersiapkan SDM yang 

berkualitas, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta 

mempersiapkan mental SDM untuk siap akan adanya perubahan dan perbaikan. 

Hal ini memang berat, namun harus dilaksanakan dengan segala upaya bersama 

untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama dari semua 

komponen yang ada dalam organisasi sekolah. 

SDIT Ghilmani merupakan sekolah dasar swasta di bawah naungan yayasan 

Persyarikatan Dakwah al Haromain. Prinsip dasar mendirikan sekolah ini adalah 

untuk berdakwah, jadi bagaimana mengemas sekolah ini untuk menjadi sekolah 

berkualitas bintang lima dengan harga kaki lima bagi semua kalangan ekonomi 

bawah, menengah dan atas. Sebagai sekolah swasta, SDIT Ghilmani harus 

berjuang bersama pihak yayasan semaksimal mungkin untuk memberdayakan 

semua komponen yang ada di sekolah agar SDIT Ghilmani tetap eksis dalam 

membantu pemerintah berpartisipasi di bidang pendidikan dan mewujudkan cita-

cita awal pendirian sekolah. Perjuangan ini sangat diperlukan seorang kepala 

sekolah yang berkompeten dan motivasi kerja dari semua pegawai khususnya 

guru selaku pemeran utama dalam pendidikan. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memberi judul penelitian ini 

Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SDIT Ghilmani Surabaya.  

Kajian Pustaka  
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 Banyak pendapat para ahli tentang definisi motivasi, seperti pendapat 

Gibson, Stephen P. Robbins dalam Suwarto (2010), Siagian (2010), Sardiman dan 

Nitisemito, Hoy dan Miskel, Manullan, Usman dalam Engkoswara(2011), 

Gualmik dalam Engkoswara (2011), Hamzah (2011). Yang mana pendapat 

kesemua para ahli tersebut tentang definisi motivasi dapat ditarik kesimpulan 

bahwa motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan 

dari dalam maupun dari luar sehingga seseorang berkeinginan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku/aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan 

sebelumnya.Dengan sasaran sebagai berikut: (a) mendorong manusia untuk 

melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan. Dalam hal 

ini, motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kebutuhan yang akan 

dipenuhi, (b) menentukan arah tujuan yang hendak dicapai, dan (c) menentukan 

perbuatan yang harus dilakukan. 

 Selanjutnya, untuk membahas motivasi kerja, terlebih dahulu 

dikemukakan pandangan kerja itu sendiri. Pandangan kerja dan bekerja dewasa 

ini, bukanlah seperti pandangan konservatif yang menyatakan bahwa 

kerjajasmaniah adalah bentuk hukuman sehingga tidak disukai orang.Akan tetapi 

dewasa ini, kerja dan bekerja sudah menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, visi 

modern melihat kerja sebagai: (1) aktivitas dasar dan dijadikan bagian esensial 

dari kehidupan manusia. Seperti bermain bagi anak-anak, maka kerjaselaku 

aktivitas sosialbisa memberikan kesenangan dan anti tersendiri bagi kehidupan 

orang dewasa, (2) kerja memberikan status dan mengikat seseorang kepada 

individu lain dan masyanakat, (3) pada umumnya, wanita maupun pria menyukai 

pekerjaan, jadi mereka suka bekerja, (4) moral pekerja dan pegawai tidak 

mempunyai kaitan langsung dengan kondisi fisik atau material dari pekerjaan, (5) 

insentif kerja banyak sekali bentuknya, di antaranya ialah uang, dalam kondisi 

normal merupakan insentif yang paling tidak penting. 

 Dalam melakukan pekerjaan, biasanya seseorang tidak selamanya hanya 

dipengaruhi oleh motivasi ekstrinsik seperti pemenuhan keuangan semata, tetapi 

motivasi intrinsik merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Motivasi intrinsik 

tersebut antara lain kebanggaan akan dirinya dapat melakukan sesuatu pekerjaan 

yang orang lain belum tentu mampu melakukannya, kecintaan terhadap pekerjaan 

itu, atau minat yang besar terhadap tugas atau pekerjaan yang dilakukannya 

selama ini. Oleh sebab itu, motivasi kerja tidak hanya berwujud kepentingan 

ekonomis saja, tetapi bisa juga berbentuk kebutuhan psikis untuk lebih 

melakukan pekerjaan secara aktif. 

 Motivasi untuk melaksanakan tugas-tugas guru yaitu suatu keadaan atau 

kondisi yang mendorong dan mengarahkan individu dalam melaksanakan 

tugasnya secara tekun dan kontinyu. Dalam penelitian ini akan mengungkap 

seberapa besarnya intensitas dorongan seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya tanpa banyak mempertimbangkan berapa imbalan materi yang akan 

diperoleh atas kinerjanya. Jadi penekanan penelitian ini adalah pada motivasi 
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intrinsik. Sebagaimana dikemukakan Prayitno (1989), peranan motivasi 

intrinsik sangat penting dalam dunia pendidikan, mengingat proses pendidikan 

bukanlah proses transaksi pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses 

pendidikan merupakan proses moral yang tidak dilandasi oleh kepentingan untuk 

mendapatkan keuntungan materi atau profit margin semata, melainkan dilandasi 

oleh tujuan sosial. 

 Mengacu pada uraian teoretis di atas, dapat didefinisikan bahwa 

motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja 

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang 

tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. 

Perbedaan motivasi kerja bagi seorang guru biasanya tercermin dalam 

berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan konstruk motivasi 

sebagai berikut. Motivasi kerja guru tidak lain adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat di arahkan 

pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Variabel motivasi kerja yang telah diuraikan dalam pembahasan ini hampir 

sama dengan variabel lain yang sangat berpengaruh pada kinerja guru di 

sekolah dasar, maupun menengah. 

 Dari berbagai bahasan serta paparan definisi konsep di atas, secara 

implisit motivasi kerja guru tampak melalui: (1) tanggung jawab dalam 

melakukan kerja, (2) prestasi yang dicapainya, (3) pengembangan diri, serta 

(4) kemandirian dalam bertindak. Keempat hal tersebut merupakan indikator 

penting untuk menelusuri motivasi kerja guru. 

 Kepemimpinan pembelajaran adalah kemampuan seseorang kepala 

sekolah untuk mengerahkan orang lain (Guru, Siswa, tenaga kependidikan non 

pendidik) untuk menyukseskan pembelajaran. 

 Mulyadi (2010), Karakteristik kepemimpinan pembelajaran antara lain:1. 

Punya visi jelas, 2.Punya harapan tinggi pada kinerja guru, staf dan siswa, 

3.Memberikan perhatian tinggi pada aktivitas pembelajaran.4.Melaksanakan 

pengembangan staf. 

 Aspek Substantif kepemimpinan pembelajaran antara lain: 1. Penciptaan 

mutu kurikulum, 2. Penciptaan mutu kelas, 3. Penciptaan mutu pembelajaran, 4. 

Menciptakan komunitas pembelajaran professional, 5. Penciptaan spirit dan nilai 

mutu sekolah, 6. Penciptaan budaya sekolah. 

 Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sangat menentukan 

keberhasilan sekolah. Sekolah yang efektif atau sukses hampir selalu ditentukan 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai kunci kesuksesan (Lipham J.M., 1985). 

Kepala sekolah tidak hanya memberi layanan saja tetapi juga memelihara segala 

sesuatunya secara lancar dan terus-menerus dengan memelihara kerukunan, 

mencurahkan waktu, energi, intelek dan emosi untuk memperbaiki sekolah. 

Kepala sekolah merupakan sosok unik membantu sekolah: berimage tentang apa 



   

 6 

 

yang dapat dilakukan, memberi arahan/dorongan dan keterampilan untuk 

membuat perkiraan image sebenarnya. 

 Dalam mewujudkan sekolah yang bermutu ini jelas membutuhkan 

kepemimpinan sekolah efektif. Kriteria kepala sekolah yang efektif ialah mampu 

menciptakan atmosfir kondusif bagi murid-murid untuk belajar, para guru untuk 

terlihat dan berkembang secara personal dan profesional dan seluruh masyarakat 

memberikan dukungan dan harapan yang tinggi. jika seorang kepala sekolah 

sudah dapat mengupayakan sokolah memenuhi kriteria di atas maka bisa disebut 

kepala sekolah efektif dan sekolah yang dikelolanya disehut sukses (succes full 

school). Kepemimpinan kepala sekolah efektif selalu dikaitkan dengan kedudukan 

sebagai pengelola pembelajaran (instructure manager), pemimpin inspirasional 

(inspiration leader), pengelola sumber daya (manager of resources), pakar 

organisasi (organizational expert), pemimpin kultural (cultural leader) dan 

penasehat/pelindung guru (teacher advocate). 

 Menurut Mulyasa (2003) kriteria kepemimpinan kepala sekolah yang 

efektif adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif. 

2. Dapat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. 

3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sehingga 

dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 

sekolah dan pendidikan. 

4. Berhasil  menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 

5. Mampu bekerja dengan tim manajemen sekolah. 

6. Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditentukan. 

 Menurut identifikasi Beck & Murphy (1996) kepala sekolah efektif di 

sekolah cemerlang meliputi: (1) semula kepala sekolah tidak bermaksud menjadi 

kepala sekolah, (2) bersemangat dan menerima tanggungjawabnya sebagai misi 

sebuah kerja, (3) concern terhadap pendidikan dan dapat membagi antara tujuan 

pendidikan jangka panjang dengan jangka pendek. Konsekuensi mereka 

mempunyai filosofis yang mapan tentang pendidikan dan hubungan mereka di 

dalamnya, (4) mereka dapat beradaptasi jika menemukan hal yang bukan 

pekerjaannya, dapat membuat pergeseran yang dibutuhkan dan memulai dengan 

terobosan-terobosan haru, (5) siswa tidak dicetak untuk gagal belajar atau 
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mempunyai penyimpangan perilaku, menekankan tanggungjawab memecahkan 

masalah siswa yang gagal belajar dan menyimpang perilakunya, (6) mempunyai 

kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dan menjalin kerja 

sama dengan mereka/menggunakan proses kelompok secara efektif 

memperhatikan secara baik orangtua, guru dan murid dengan menunjukkan 

keterampilan intuisi dan empati bagi kelompoknya, (7) agresif dalam menjamin 

pengakuan yang dibutuhkan sekolah, kritis pada kantor pusat karena sumber daya 

tidak memadai, memecahkan hambatan birokrasi, mencari bantuan atas masalah 

yang dihadapi dan sumber apapun yang secara potensial bermanfaat, dan (8) 

berkemampuan menyusun strategi, mampu mengidentifikasi tujuan dan 

merencanakan alat untuk mencapainya. Sedangkan hasil penelitian Bernard 

sehagaimana dikutip oleh Mc. Pherson dkk. (1986) tentang kepala sekolah efektif 

dengan 7 karakteristik: tanpa pamrih, suka bekerja sama, suka berkomunikasi, 

mempunyai otoritas, piawai memproses keputusan, mempunyai dinamika 

keseimbangan dan eksekutif yang bertanggungjawab. Perubahan sekolah menjadi 

efektif melalui perbaikan-perbaikan dan pelibatan semua unsur untuk mengatasi 

persoalan.Kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan kesuksesan 

sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan para ahli manajemen pendidikan 

menyimpulkan bahwa efektivitas sekolah sangat dipengaruhi kepemimpinan 

kepala sekolah. Sedangkan kepala sekolah efektif ditandai 3 kriteria: (1) Mampu 

menciptakan atmosfer kondusif bagi murid untuk belajar, (2) Para guru terlibat 

dan berkembang secara personal dan profesional, dan (3) Seluruh masyarakat 

memberi dukungan dan harapan tinggi. Jika seorang kepala sekolah dapat 

mengusahakan sekolah dengan 3 hal tersebut disebut kepala sekolah efektif dan 

sekolah yang dikelolanya disebut sebagai sekolah sukses atau sekolah terkemuka 

dipandang sebagai menara kecemerlangan dibedakan dengan sekolah buruk diberi 

kantong wabah berciri kepemimpinan sekolah yang lemah. Tesis Blumberg dan 

Greenfield ini dapat digunakan di negara maju maupun sedang berkembang 

dengan latar geografis dan kultur berbeda, meski dua hal tersebut berbeda kepala 

sekolah pasti memiliki tiga elemen seperti tesis tersebut. 

 Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan 

tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru 

yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan profesional selama 

melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah. Berkaitan dengan kinerja guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat Tugas Keprofesionalan 

Guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 

20 (a) Tentang Guru dan Dosen yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 
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Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Motivasi kerja guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru. 

2. Kepemimpinankepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru 

3. Motivasi kerja guru dan Kepemimpinankepala sekolah berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru. 
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METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif dengan kerangka 

pemikiran seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

Model Kerangka Pemikiran Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi 

sebanyak 30 orang guru SDIT Ghilmani dan 1 orang kepala sekolah untuk diteliti. 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua variabel, yakni 

variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas (X) ada dua variabel, 

pertama yaitu variabel motivasi kerja guru dan variabel kepemimpinan kepala 

sekolah. Variabel motivasi kerja guru meliputi faktor motivasi instrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi instrisik berupa prestasi dan tanggung jawab, 

sedangkan motivasi ekstrinsik berupa kebutuhan afiliasi. Variabel bebas yang 

kedua adalah kepemimpinan kepala sekolah. Adapun variabel terikat (Y) adalah 

kinerja guru berupa perencanaan dan proses belajar mengajar. 

Instrumen Penelitian 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa ada tiga jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini. Ketiga sumber data tersebut didasarkan pada tiga variabel 

penelitian, yakni data tentang variabel X1, data tentang variabel X2, dikumpulkan 

dengan menggunakan kuesioner dan data tentang variabel Y diambil dari data 

dokumentasi berupa standart penilaian guru oleh kepala sekolah SDIT Ghilmani 

yang menjadi subyek penelitian. 

Sebelum kuesioner dijadikan alat pengumpul data, terlebih dahulu diadakan 

analisis validitas instrumen.Analisis ini dilakukan melalui uji coba instrumen.Uji 

coba instrumen dimaksudkan, mengetahui kelayakan instrumen untuk dijadikan 

sebagai instrumen penelitian.Uji coba instrumen dilakukan pada seluruh variabel, 

MOTIVASI KERJA (X1) 

 

(X1) 

KEPEMIMPINAN  

KEPALA SEKOLAH (X2) 

(X2) 

KINERJA GURU(Y) 

 

Perencanaan dan Kegiatan 

Pembelajaran 
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yakni variabel Y (kinerja guru), X1 (motivasi kerja guru), dan X2 (penilaian guru 

tentang kepemimpinan kepala sekolah). 

Penggunaan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, 

diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Jadi, instumen yang 

valid merupakan syarat untuk memperoleh hasil yang valid dan reliabel. 

Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan variabel penelitian yang telah disebutkan di atas, ada tiga sumber 

data yang akan dijaring untuk keperluan penelitian ini. Ketiga data tersebut, 

yaitu:(1) data tentang motivasi kerja guru yang dijaring melalui kuesioner, (2) 

data penilaian guru tentangkepemimpinan kepala sekolah dijaring melalui 

kuesioner, dan (3) data tentang kinerja guru yang diambil dari data dokumentasi 

berupa standart penilaian guru SDIT Ghilmani yang menjadi subyek penelitian. 

Teknik Analisis Data 

Berdasarkan kepada hipotesis dan variabel-variabel penelitian maka analisis data 

yang digunakan adalah analisis korelasi dan regresi linier berganda dan uji parsial. 

Adapun teknik analisa data dalam penelitian ini keseluruhan menggunakan 

bantuan komputer dengan Paket Program Statistik SPSS Seri 17.00. 

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN 

1. Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru 

 

Correlations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Motivasi 

Kerja Kinerja Guru 

Motivasi 

Kerja 

Pearson 

Correlation 

1 .934
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Kinerja Guru Pearson 

Correlation 

.934
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Pada tabelmatrik Correlations, nilai koefisien korelasi antara  Motivasi Kerja 

dengan Kinerja Guru (0.934) maka ada korelasi yang menunjukkan derajat 

hubungan yang tinggiatauSig 2 tailed (0.000) <α (0.01) sehingga Ho ditolak. Jadi 

ada hubungan antara kedua variabel. 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Correlations 

  Kepemimpinan Kinerja Guru 

Kepemimpinan Pearson 

Correlation 

1 .932
**

 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 30 30 

Kinerja Guru Pearson 

Correlation 

.932
**

 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Pada tabel matrik Correlations, nilai koefisien korelasi antara  Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dengan  Kinerja Guru  (0.932) maka  ada korelasi yang 

menunjukkan derajat hubungan yang tinggi atau Sig 2 tailed (0.000) <α (0.01) 

sehingga Ho ditolak. Jadi ada hubungan antara kedua variabel 

Uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu variabel (variabel 

dependent) berdasar satu variabel atau beberapa variabel lain (variabel 

independent) dalam suatu persamaan linear. Sebagaimana tabel di bawah ini: 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .935
a
 .874 .864 .80570 1.637 

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

Pada tabel Model Summary, kolom adalah koefisien korelasi Pearson (0.935) 

yang menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara variabel dependen 

(Kinerja Guru) dengan variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan). 
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Tabel ANOVA memaparkan uji kelinearan.Tabel tersebut menunjukkan terjadi 

hubungan linear antara variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan) 

dengan variabel dependen (Kinerja Guru).Sig (0.000) < α (0.05) sehingga Ho 

ditolak. Jadi ada hubungan linear antara variabel prediktor (Motivasi Kerja dan 

Kepemimpinan) dengan variabel dependen (Kinerja Guru). 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa, motivasi Kerja denganKinerja 

Guru(0.934) makaada korelasi yang menunjukkan derajat hubungan yang 

tinggiatauSig 2 tailed (0.000) <α (0.01) sehingga Ho ditolak. Jadi ada hubungan 

antara kedua variabel. Ini berarti motivasi kerja sangat mempengaruhi kinerja 

guru. Dengan demikian guru harus meningkatkan motivasi, karena motivasi untuk 

melaksanakan tugas-tugas guru yaitu suatu keadaan atau kondisi yang 

mendorong dan mengarahkan individu dalam melaksanakan tugasnya secara 

tekun dan kontinyu. Dalam penelitian ini akan mengungkap seberapa besarnya 

intensitas dorongan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa 

banyak mempertimbangkan berapa imbalan materi yang akan diperoleh atas 

kinerjanya. Jadi penekanan penelitian ini adalah pada motivasi intrinsik. 

Sebagaimana dikemukakan Prayitno (1989), peranan motivasi intrinsik sangat 

penting dalam dunia pendidikan, mengingat proses pendidikan bukanlah proses 

transaksi pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses pendidikan 

merupakan proses moral yang tidak dilandasi oleh kepentingan untuk mendapatkan 

keuntungan materi atau profit margin semata, melainkan dilandasi oleh tujuan 

sosial. 

Mengacu pada uraian teoretis di atas, dapat didefinisikan bahwa 

motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja 

seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang 

tergantung pada seberapa banyak intensitas motivasi yang diberikan. 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 121.173 2 60.586 93.331 .000
a
 

Residual 17.527 27 .649   

Total 138.700 29    

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan, Motivasi Kerja 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 
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Perbedaan motivasi kerja bagi seorang guru biasanya tercermin dalam 

berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat dirumuskan konstruk motivasi 

sebagai berikut. Motivasi kerja guru tidak lain adalah suatu proses yang 

dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat di arahkan 

pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Variabel motivasi kerja yang telah diuraikan dalam pembahasan ini hampir 

sama dengan variabel lain yang sangat berpengaruh pada kinerja guru di 

sekolah dasar, maupun menengah. 

Dari berbagai bahasan serta paparan definisi konsep di atas, secara 

implisit motivasi kerja guru tampak melalui: (1) tanggung jawab dalam 

melakukan kerja, (2) prestasi yang dicapainya, (3) pengembangan diri, serta 

(4) kemandirian dalam bertindak. Keempat hal tersebut merupakan indikator 

penting untuk menelusuri motivasi kerja guru. 

 Sedangkan hasil analisis antara kepemimpinan kepala Sekolah dengan 

kinerja guru sebesar (0.932), maka ada korelasi yang menunjukkan derajat 

hubungan yang tinggi atau Sig 2 tailed (0.000) <α (0.01) sehingga Ho ditolak. Jadi 

ada hubungan antara kedua variabel. Ini menunjukkan kepemimpinan kepala 

sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru.Dengan demikian kepala sekolah 

harus bisa memberi teladan yang baik kepada semua keluarga besar yang berada 

di lingkungan sekolah. Sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang 

telah menerapkan sifat-sifat terpuji sebagai pemimpin dalam kehidupannya sehari-

hari, yaitu: Perilaku Sosial Yang Baik, lembut Namun Tegas, Hidup Sederhana, 

Ketetapan Hati dan Sabar, Tekad atau kemauan keras, Kepemimpinan, 

Administrator, dan Konsultan.  

 Berdasarkan tabel Koefisien korelasi Pearson sebesar (0.935) yang 

menunjukkan tingkat hubungan yang tinggi antara variabel dependen (Kinerja 

Guru) dengan variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan), sedang 

tabel ANOVA memaparkan uji kelinearan menunjukkan terjadi hubungan linear 

antara variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan) dengan variabel 

dependen (Kinerja Guru).Sig (0.000) < α (0.05) sehingga Ho ditolak. Jadi ada 

hubungan linear antara variabel prediktor (Motivasi Kerja dan Kepemimpinan) 

dengan variabel dependen (Kinerja Guru).Ini menunjukkan adanya pengaruh 

motivasi kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja guru secara bersama-sama. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Ada pengaruh yang sangat signifikan antara motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SDIT Ghilmani Surabaya. 

2. Ada pengaruh yang sangat signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SDIT Ghilmani Surabaya. 

3. Ada pengaruh yang sangat signifikan antara motivasi kerja dan 

kepemimpinan secara bersama-sama terhadap kinerja guru SDIT 

Ghilmani Surabaya. 

Dari kesimpulan di atas diharapkan semua guru lebih memotivasi dirinya sendiri 

untuk mengabdikan dirinya dalam membimbing, mendidik dan mengajar peserta 

didik agar mereka menjadi generasi Robbani yang berguna bagi Agama, nusa dan 

bangsa. 

 Kepala sekolah selaku pemimpin diharapkan kepemimpinannya lebih 

mengutamakan kepada pelayanan prima bagi semua pelanggan pendidikan baik 

pelanggan internal (guru, pegawai, pustakawan, laboran dll), maupun pelanggan 

eksternal (peserta didik, wali peserta didik, masyarakat, stake holder dll). 
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