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ABSTRAK

PENGARUH PERSEPSI GURU TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH,
KOMUNIKASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA GURU

SMP NEGERI 1 BATU BRAK
LAMPUNG BARAT

Oleh:

FERY DESRIAN OCTAMA

Kinerja guru adalah wujud perilaku suatu kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu
bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, malaksanakan kegiatan
pembelajaran dan menilai hasil belajar. Kinerja guru mempunyai empat aspek, yaitu :
Kemampuan, Penerimaan tujuan sekolah, ingkatan tujuan yang ingin dicapai, Interaksi
antara tujuan dan kemampuan para karyawan (guru) dalam sekolah, dimana masing-
masing elemen berpengaruh terhadap kinerja seseorang Berdasarkan penelitian
pendahuluan yang dilakukan di SMPN 1 Batu Brak diketahu bahwa masih rendahya
kinerja guru di sekolah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi dan motivasi terhadap kinerja
guru pada SMP Negeri 1 Batu Brak. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru SMPN 1
Batu Brak yang berjumlah 43.Teknik pengambilan Penelitian ini menggunakan teknik
sampling jenuh, dimana semua responden akan diteliti., “Sampling jenuh adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel”. Metode yang
digunakan adalah metode deskriptif verifikatif dngan pendekatan ex post facto dan survey.
Hasil penelitian menunjjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial kepemimpinan kepala
sekolah, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja guru di SMPN 1 Batu Brak.
Berdasarkan analisis diperoleh Fhitung 78,066 > Ftabel 2,85 yang ditunjukkan dengan regresi
linear multiple dengan koefisien determinasi (r2) 0,926 yang berarti hubungan secara
simultan anatara variabel persepsi guru tentant kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi,
dan motivasi termasuk tingkat hubungan yang sangat tinggi dengan kadar determinasi
sebesar 0,857% dan 14,3% dipengaruhi faktor lain.

Kata kunci: kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, motivasi.



ABSTRACT

EFFECT OF TEACHER PERCEPTION ABOUT LEADERSHIP OF HEADMASTER,
COMMUNICATION, AND MOTIVATION TO TEACHER PERFORMANCE

SMP NEGERI 1 BATU BRAK
LAMPUNG BARAT

By:

FERY DESRIAN OCTAMA

Teacher performance is a form of behavior of a teacher activity in the learning process is
how a teacher plans learning,do learning activities and assess learning outcomes. The
performance of teachers has four aspects, namely: Ability, Acceptance of school goals,
achievement goals, Interaction between the goals and the ability of the employees
(teachers) in the school, where each element has an effect on the performance of a person
Based on preliminary research conducted at SMPN 1 Batu Brak, it is known that the
teacher performance is still low in the school. The purpose of this study is to determine
whether there is influence of principal leadership, communication and motivation on
teacher performance in SMP Negeri 1 Batu Brak. The population of this study were all
teachers of SMPN 1 Batu Brak which amounted to 43. retrieval techniques This research
using saturated sampling technique, where all respondents will be examined., "Saturation
sampling is a technique of determining the sample when all members of the population
used as a sample". The method used is descriptive verifikatif method with ex post facto
approach and survey. The results showed that there is partial influence of principal
leadership, communication, and motivation on teacher performance in SMPN 1 Batu Brak.
Based on the analysis obtained Fcount 78.066> Ftable 2.85 indicated by multiple linear
regression with coefficient of determination (r2) 0.926 which means the relationship
simultaneously between teacher perceptions variable tentant principal leadership,
communication, and motivation including the level of very high relationship with the level
of determination of 0.857% and 14.3% influenced by other factors.

Keywords: principal leadership, communication, motivation,.



PENGARUH PERSEPSI GURU TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA
SEKOLAH, KOMUNIKASI, DAN MOTIVASI TERHADAP

KINERJA GURU SMP NEGERI 1 BATU BRAK,
LAMPUNG BARAT

oleh
FERY DESRIAN OCTAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapau Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2018







 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis di lahirkan di Liwa Kecamatan Balik Bukit,

Lampung Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 14 Oktober

1996 dengan nama lengkap Fery Desrian Octama. Penulis

merupakan anak pertama dari empat  bersaudara, pasangan

Bapak Bakri S.Pd dan Ibu Zunarni S.Pd.

Pendidikan formal yang diselesaikan penulis.

1. TK Negeri Canggu diselesaikan pada tahun 2003

2. SDN 1 Kota Besi sampai dengan  tahun 2008

3. SMP Negeri 1 Liwa diselesaikan pada tahun 2011

4. SMA Negeri 5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014

Pada tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi Pendidikan

Ekonomi Jurusan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas

Lampung melalui jalur Mandiri. Pada tahun 2017, penulis mengikuti Kuliah Kerja

Lapangan (KKL) ke Solo, Bali, Malang, Yogyakarta dan Bandung. Pada bulan

Juli - September mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suka Maju,

Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat dan Program

Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 1 Lumbok Seminung.

Penulis,

Fery Desrian Octama



Persembahan

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji untuk Mu Allah SWT atas segala
kemudahan, limpahan rahmat dan karunia yang Engkau berikan selama ini.

Dengan Bangga Kupersembahkan Karya Ini sebagai tanda

bakti dan cinta tulus kepada

Bapak & Ibu Tercinta
Dengan Penuh Keikhlasan, Kesabaran Membimbing serta Mendidikku agar

Menjadi Manusia yang Lebih Baik di Dunia dan Akhirat. Selalu Berdoa,
Memberi Nasehat dan Semangat untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Terima
Kasih atas Do’a, Nasehat, Pengorbanan, Kesabaran, Sayang serta Didikanmu

selalu Mendampingiku dalam Keseharianku.

Keluarga Besarku
Terima Kasih telah Menjagaku dengan Penuh Kesabaran, Kasih Sayang serta

Pengorbanan yang Tidak Akan Kulupakan Seumur Hidupku.

Para Pendidik
Terima kasih Telah Berbagi Ilmu dan Pengalaman untuk Bekal Menghadapi

Kehidupan.

Sahabat–sahabatku
Terima kasih Telah Memberikan Warna dalam Hidup.

Almamater Tercinta Universitas Lampung



Motto

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). Maka nikmat
tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan.” (QS. Arrahman :

60-61)

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan sesungguhnya
(perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.”

(QS. Asy-Syuura: 43)

“Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan
perbanyaklah berdo’a.”

(HR. Ath-Thabrani)

“Hidup itu pilihan, baik dan buruknya kita itu adalah bagaimana
kita membawa hidup itu,” (Fery Desrian Octama)

“Kesuksesan yang di dapat adalah sebagian dari doa orang tua”
(Fery Desrian Octama)



SANWACANA

Alhamdulillahirabbil’alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk dan kemudahan,

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pengaruh

Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komunikasi, dan

Motivasi Terhadap Kinerja Guru di SMPN 1 Batu Brak, Lampung Barat”.

Shalawat beserta salam tetap tersanjung agungkan kepada Nabi kita Rasulullah

Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan

dan saran dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih

kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.,selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si.,selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan

Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Lampung.

6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung,

sekaligus sebagai Dosen Penguji skripsi terima kasih atas saran, kritik, nasehat

dan ilmu yang telah diberikan.

7. Bapak Drs. H. Nurdin ,M.Si., selaku pembimbing I dan pembimbing

akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta

memberikan motivasi, arahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Ibu Rahma Dianti Putri, S.E, M.Pd., selaku pembimbing II dan pembimbing

akademik yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta

memberikan motivasi, arahan dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Terimakasih kepada Bapak dan ibu Dosen pendidikan ekonomi Bapak Drs. I

Komang Winatha, M.Si. ,Bapak Dr. Edy Purnomo, M.Pd. , Bapak Albet

Maydiantoro, S.Pd, M.Pd. ,Bapak Drs. Yon Rizal, M.Si. ,Ibu Dr. Pujiati ,

M.Pd dan Bunda Dr. Erlina Rupaidah, M.Si.semoga Allah membalas ilmu

yang telah bapak dan ibu ajarkan. Serta Kak Wardani, M.Pd. dan Om Herdi

yang telah banyak membantu.

10. Bapak Tamzir S.Pd, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP beserta seluruh

Dewan Guru, Staf dan Karyawan SMP Negeri 1 Batu Brak terima kasih yang

telah mengizinkan penulis melakukan penelitian ditempat ini.

12. Kedua orang tuaku, Bapakku (Bakri S.Pd) dan Ibuku (Zunarni S.Pd) yang

sangat kukasihi dan kusayangi terima kasih atas limpahan kasih sayang

semasa hidupmu dan selalu memberikan yang terbaik untukku.



13. Adik - Adikku ( Restu Cahyadi, Wanda Tri Marta, dan Elvira Aisy Mirabella

) terima kasih telah memberiku motivasi dan semangat yang benar benar

membuatku percaya bahwa kerja keras selama proses tidak akan menghianti

hasil.

14. Seluruh keluarga besarku, terima kasih telah turut menjagaku, merawatku,

selalu berbagi kebahagiaan, memberi keceriaan dan memahamiku di saat-saat

seperti apapun.

15. Meisis Kurnia Amd Keb, terima kasih karena telah menjadi seseorang yang

penuh pengertian, selalu menemaniku dan membantuku dalam penyelesaian

skripsi ini dan segala situasi.

16. Odi Darmawan, Prabowo Cahyadi Putra, Israni Wedy Kurniati, Ari Susanti,

Dina Rahayu Oktarini, Yulia Alfatina, Vidya Kurnia Utari, Puput Puspitasari

dan Woro Hartati Terima kasih telah menjadi sahabat seperBerungan dari

masa-masa awal perkuliahan, terima kasih untuk setiap motivasi, semangat

dan dukungannya. Semoga kita semua dapat mencapai cita-cita kita dalam

waktu dekat.

17. Ega Wibisono Zainudin, Afdy Rasyid, Efvinggo Fasha Jaya, Lukas

Hutagalung, Abdurahman Haris, Mustofiarudin, Lutfi Arhamnudin terima

kasih anak BO atas kebersamaannya selama ini.

18. Deshinta Yoningtyas, Devi Sardirika, Akhmad Aldo, Meki Andesa, Julian

keluarga SUPERMASSIVE (ips5) terima kasih atas kebersamaannya selama

ini dari SMA hingga sekarang.

19. Ariandhi Azis, Fadillah Firnando, Yoga Ariguna terima kasih telah

memberikan support dan motivasi serta kebersamaannya semoga kita bisa

terus bersama-sama.



20. Teman - teman seluruh angkatan 2014 Pendidikan Ekonomi yang   tidak

dapat disebutkan satu persatu namanya terima kasih atas kebersamaanya,

segala bantuan dan telah menjadi teman yang baik semasa kuliah ini.

21. Teman-teman KKN Suka Maju Lumbok Seminung Agus Suryono, Dwi

Kurniawan, Elok Suci Wahyuni, Erni Mentari, Yeni Oktaviani, Restu Hartini,

Tri Yuliza, Enti Yulita dan Riska Luvita dan keluarga besar pekon Suka Maju

beserta keluarga besar SMP Negeri 1 Lumbok Seminung terimakasih untuk

60 hari yang telah memberi kesan yang luar biasa, kebersamaan, kekelurgaan,

dan support yang telah diberikan.

22. Seluruh kakak dan adik tingkat Pendidikan Ekonomi semuanya tanpa

terkecuali terima kasih atas semua bantuan dan motivasinya.

19. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak

dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Semoga segala bantuan, bimbingan, dorongan dan doa yang diberikan kepada

penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat

bagi semua pihak. Aamiin.

Bandar Lampung,  April  2018
Penulis,

Fery Desrian Octama



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN JUDUL
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
HALAMAN LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN ................................................................................................ ....
A. Identifikasi Masalah..............................................................................................13
B. Pembatasan Masalah .............................................................................................13
C. Rumusan Masalah.................................................................................................14
D. Tujuan Penelitian ..................................................................................................14
E. Kegunaan Penelitian .............................................................................................15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....................................................................................17

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS .....................
A. Tinjaun Pustaka.....................................................................................................18

1. Kinerja Guru ...................................................................................................18
2. Kepemimpinan Kepala Sekolah......................................................................26
3. Komunikasi .....................................................................................................32

3.3.1 Saluran Komunikasi Dalam Perusahaan.............................................34
3.3.2 Komunikasi Yang Efektif ...................................................................34

4. Motivasi ..........................................................................................................34
4..4.1  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi .....................................37

5.  Penelitian Yang Relevan ..................................................................................41
B.  Kerangka Pikir......................................................................................................43
C.  Paradigma Penelitian............................................................................................46
D. Hipotesis...............................................................................................................47

III. METEDOLOGI PENELITIAN ..............................................................................
A. Metedologi Penelitian ...........................................................................................48



B. Populasi Dan Sampel ............................................................................................49
1. Populasi...........................................................................................................49
2. Sampel.............................................................................................................50

C. Teknik Pengambilan Sampel ................................................................................50
D. Variabel Penelitian................................................................................................51

1. Variabel Independen .......................................................................................51
2. Variabel Dependen..........................................................................................51

E. Definisi Konseptual Variabel................................................................................51
F. Definisi Operasional Variabel...............................................................................52
G. Teknik Pengumpulan Data....................................................................................57

1. Observasi.........................................................................................................57
2. Interview .........................................................................................................58
3. Dokumentasi ...................................................................................................58
4. Kuisioner.........................................................................................................58

H. Uji Persyaratan Instrumen.....................................................................................59
1. Uji Validitas ....................................................................................................59
2. Uji Realibilitas Instrumen ...............................................................................63

I. Teknik Analisis Data.............................................................................................66
1. Uji Normalitas Data .......................................................................................66
2. Uji Homogenitas Sampel ...............................................................................67

J. Uji Asumsi Klasik.................................................................................................68
1. Uji Linearitas Garis Regresi............................................................................68
2. Uji Multikolonieritas.......................................................................................68
3. Uji Autokorelasi..............................................................................................71
4. Uji Heteroskedastisitas....................................................................................72

K. Pengujian Hipotesis ..............................................................................................74
1. Regresi Linear Sederhana ...............................................................................74
2. Regresi Linear Multiple ..................................................................................75

IV. HASIL DAN PENELITIAN.....................................................................................
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....................................................................

1. Sejarah singkatnya berdiri SMPN 1 Batu Brak..............................................77
2. Profil Sekolah.................................................................................................78
3. Visi dan Misi Sekolah ....................................................................................78
4. Situasi dan Kondisi SMPN 1 Batu Brak ........................................................79
5. Pengenalan Keadaan Guru .............................................................................80
6. Prestasi  SMPN 1 Batu Brak ..........................................................................81

B. Gambaran Responden ...........................................................................................81
C. Deskripsi Data .......................................................................................................82

1. Data Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)...............82
2. Komunikasi (X2) ............................................................................................85
3. Motivasi (X3)..................................................................................................88
4. Kinerja Guru (Y) ............................................................................................91



D. UJI PERSYARATAN STATISTIK PARAMETRIK...........................................
1. Uji Normalitas Data .......................................................................................93
2. Uji Homogenitas Sampel ...............................................................................95

E. UJI ASUMSI KLASIK .........................................................................................
1. Uji Linearitas Garis Regresi...........................................................................96
2. Uji Multikolonieritas ......................................................................................98
3. Uji Autokerelasi .............................................................................................100
4. Uji Heteroskedastisitas...................................................................................101

F. ANALISIS DATA.................................................................................................
1. Pengajuan Hipotesis Secara Parsial ...............................................................104
2. Pengajuan Hipotesis Secara Simultan ............................................................110

G. PEMBAHASAN ...................................................................................................
1. Pengaruh Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah

Terhadap Kinerja Guru di SMPN 1 Batu Brak ..............................................113
2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Guru di SMPN 1 Batu Brak .........114
3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru di SMPN 1 Batu Brak...............115
4. Pengaruh Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah,

Komunikasi, dan Motivasi, Terhadap Kinerja Guru di
SMPN 1 Batu Brak........................................................................................117

H. KETERBATASAN PENELITIAN.......................................................................
1. Keterbatasan Penelitian ..................................................................................120

V. KESIMPULAN DAN SARAN .................................................................................
A. KESIMPULAN...................................................................................................121
B. SARAN...............................................................................................................122

DAFTAR PUSTAKA..................................................................................................................

LAMPIRAN.................................................................................................................................



DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak Mengenai
Kepemimpinan Kepala Sekolah......................................................................................5

2. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak Mengenai
Komunikasi Dalam Bekerja ...........................................................................................8

3. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak Mengenai
Motivasi Dalam Bekerja ................................................................................................10

4 Jumlah Jam Absensi Guru SMP Negeri 1 Batu Brak Semester 1 Tahun
Pelajaran 2017/2018........................................................................................................11

5. Hasil Penelitian Yang Relevan ......................................................................................41
6. Rincian Variabel Indikaor,  dan Pengukuran Variabel ...................................................56
7. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Validitas Angket ...............................................................60
8. Interprestasi Realibilitas Instrumen ................................................................................64
9. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Realibitas Angket..............................................................64
10. Kondisi Gedung SMPN 1 Batu Brak .............................................................................80
11. Prestasi Lomba Non Akademik SMPN 1 Batu Brak ......................................................81
12. Distribusi Frekuensi Persepsi Guru Tentang Kepemimpian Kepala Sekolah

SMPN 1 Batu Brak ........................................................................................................83
13. Kategori Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah .................................84
14. Distribusi Frekuensi Komunikasi Pada Guru SMPN 1 Batu Brak .................................86
15. Kategori Komunikasi ......................................................................................................87
16. Distribusi Frekuensi Motivasi Pada Guru SMPN 1 Batu Brak ......................................89
17. Kategori Motivasi ...........................................................................................................90
18. Distribusi Frekuensi Kinerja Guru Pada SMPN 1 Batu Brak.........................................91
19. Kategori Kinerja Guru ....................................................................................................92
20. Rekapitulasi Uji Normalitas............................................................................................94
21. Rekapitulasi Hasil Uji Multikolinearitas ........................................................................99
22. Rekapitulasi Hasil Uji Heteroskedastisitas .....................................................................103



DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Paradigma Penelitian ...................................................................................................46
2. Kurva Durbins-Watson................................................................................................101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Daftar nama Guru dan Staf  SMPN 1 Batu Brak ..........................................................128
2. Kisi-Kisi Angket ...........................................................................................................130
3. Angket Penelitian ..........................................................................................................133
4. Hasil Uji Validitas (X1) .................................................................................................138
5. Hasil Uji Validitas (X2)..................................................................................................141
6. Hasil Uji Validitas (X3)..................................................................................................144
7. Hasil Uji Validitas Y .....................................................................................................147
8. Rekapitulasi Output Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)............................................................................150
9. Rekapitulasi Output Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Komunikasi (X2) ............................................................................................................151
10. Rekapitulasi Output Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Motivasi (X3) .................................................................................................................152
11. Rekapitulasi Output Hasil Uji Validitas dan Realibilitas

Kinerja Guru (Y)............................................................................................................153
12. Data Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) ...................................................................154
13. Data Komunikasi(X2).....................................................................................................156
14. Data Motivasi (X3).........................................................................................................158
15. Data Kinerja Guru (Y) ..................................................................................................160
16. Rekapitulasi X1, X2, X3, dan Y ........................................................................................162
17. Uji Normalitas................................................................................................................163
18. Uji Homogenitas ............................................................................................................164
19. Uji Linear Regresi..........................................................................................................165
20. Uji Multikolonieritas......................................................................................................166
21. Uji Autokeralasi .............................................................................................................167
22. Uji Heteroskedastisitas...................................................................................................168
23. Uji Hipotesis ..................................................................................................................169



1

I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu institusi yang berperan menyiapkan sumber daya

manusia. Sejalan dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi sistem

pendidikan semakin meningkat baik kualitas, kuantitas maupun relevansinya.

Perkembangan masyarakat yang diikuti dengan perkembangan kebutuhannya

memunculkan jenis-jenis dan bentuk-bentuk pekerjaan baru yang memerlukan

penyesuaian spesifikasi kemampuan dan persyaratan dari tenaga kerjanya, As‟ari

(2008: 1–2). Arus globalisasi menimbulkan tantangan daya saing terhadap produk

barang dan jasa. Sistem pendidikan yang bermutu akan mampu meningkatkan

kualitas sumber daya manusia.

Suatu organisasi-organisasi apapun bentuknya tentu akan berhadapan dengan

kinerja atau performance. Berhasil atau gagalnya sebuah organisasi akan

tergambar dari tingkat pencapaian kinerja organisasi itu sendiri. Dengan demikian,

apabila kinerja organisasi tersebut baik maka berdampak baik pula pada

pencapaian tujuan dibentuknya organisasi tersebut. Sedangkan apabila kinerja

organisasi tersebut buruk maka akan berdampak buruk pada citra dan pencapaian

tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu organisasi

harus sungguh-sungguh memberikan perhatian pada hal-hal yang menyangkut

kinerja, baik kinerja guru maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Setiap
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organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Sumber daya

tersebut terdiri atas sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber  daya

manusia,  sumber  daya  ilmu  pengetahuan,  dan  sumber  daya teknologi.

Diantara sumber daya tersebut, sumber daya yang terpenting adalah sumber daya

manusia (SDM). Sumber daya manusia (SDM) merupakan sumber daya yang

digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya guna

mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia (SDM), sumber daya

lainnya menganggur (idle) dan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan yang

diharapkan organisasi. Malthis dan Jackson (2001: 3) menyatakan bahwa,

“Tingkat efektivitas manajemen sumber daya manusia dipandang turut

mempengaruhi kinerja suatu organisasi, sebesar atau sekecil apapun organisasi

tersebut”.

Hal ini senada dengan pendapat (Hasibuan, 2009: 10) yang menyatakan bahwa:
MSDM lebih memfokuskan pembahasannya mengenai pengaturan peranan
manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan itu meliputi
masalah perencanaan (human resources planning), pengorganisasian, pengarahan,
pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,
pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk membantu
terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Organisasi pendidikan, misalnya sekolah merupakan sebuah wadah dalam

pembudayaan anak-anak bangsa untuk mencapai kedewasaan, baik secara ilmu

pengetahuan, maupun kematangan emosional spritual. Undang-Undang RI Nomor

20 Tahun 2003, pasal 3 ayat (6) dikatakan pendidikan diselenggarakan sebagai

suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung

sepanjang hayat. Dengan demikian sekolah adalah lembaga yang bersifat

kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di

dalamnya terdapat berbagai dimensi yang saling berkaitan dan saling menentukan.
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Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru

mengemban tugas profesional, artinya tugas-tugas yang hanya dapat dikerjakan

dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Salah

satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru yakni pengembangan profesi guru.

Hal tersebut penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan

beratnya tuntutan terhadap profesi guru yang menekankan kepada penguasaan

ilmu pengetahuan serta kemampuan dalam penerapannya. Kinerja individu dalam

hal ini guru dalam organisasi dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara

pekerjaan (work) dengan keahlian (skill), begitu pula halnya dengan penempatan

guru pada bidang tugasnya.

Guru mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti

meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan

dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti mengembangkan

keterampilan-keterampilan pada siswa. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawab tersebut, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan

keterampilan tertentu. Guru (pendidik) menurut Undang-undang No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan nasional Bab XI pasal 39 adalah tenaga

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,terutama bagi pendidik

pada perguruan tinggi.
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SMP Negeri 1 Batu Brak sebagai salah satu lembaga pendidikan formal tingkat

menengah pertama, tidak terlepas dari masalah-masalah yang diduga berpengaruh

terhadap kinerja guru, diantaranya adalah kepemimpinan kepala sekolah,

komunikasi organisasi serta motivasi.

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik sebab suatu

organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidaknya sebagian ditentukan oleh

kualitas kepemimpinan. Menurut Sutisna (E Mulyasa, 2002: 107), menjelasakan

kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi kegiatan seorang atau

kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sehingga

dapat diartikan bahwa Kepemimpinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh

individu untuk mempengaruhi dan memberikan ke arah pencapaian tujuan dalam

situasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepemimpinan seorang pemimpin

(kepala sekolah) akan mampu membedakan anatara suatu organisasi dengan

organisasi lainnya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin (kepala

sekolah) dalam memimpin suatu organisasi akan mempengaruhi kinerja daripada

guru itu.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2017 berikut

data hasil wawancara dengan guru SMP Negeri 1 Batu Brak tentang bagaimana

persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah yang diterima oleh guru di

SMP Negeri 1 Batu Brak.
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Tabel 1. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak
Mengenai Kepemimpinan Kepala Sekolah

No Keterangan Tanggapan

Kepemimimpinan Tinggi Sedang Rendah
1 Perhatian kepala sekolah guru 2 13 3
2 Komunikasi yang baik dari kepala

sekolah guru
4 9 5

3 Kepala sekolah menciptakan
hubungan komunikasi terbuka dan
wajar

5 10 3

4 Kepala sekolah mampu memberikan
motivasi ke arah pola pikir yang
lebih baik

3 7 8

5 Kepala sekolah mampu mengajak
guru berdiskusi mengenai
perkembangan dan kemajuan sekolah

2 12 4

Jumlah Guru 16 51 23
Persentase 16% 51% 23%
Sumber: Hasil Wawancara peneliti

Berdasarkan hasil wawancara dengan 18 guru SMP Negeri 1 Batu Brak, mengenai

beberapa indikator kepemimpinan (kepala sekolah) dalam Tabel 1 mengalami

keanekaragaman yang didapat. Tentang kepemimpinan sebanyak 16%

menyatakan gaya kepemimpinan tinggi, sebanayak 51% menayatakan gaya

kepemimpinan sedang dan 23% rendah. Sesuai dengan hasil wawancara

terstruktur mengenai pelaksanaan kepemimpinan  di SMP Negeri 1 Batu Brak

adalah komunikasi yang kurang baik antara kepala sekolah dan guru yang

menyebabkan kurangnya komunikasi sehingga membuat masih rendahnya kinerja

guru di SMP Negeri 1 Batu Brak.

Selain kepemimpinan, indikator komunikasi juga dapat salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi kinerja guru. Hal ini dikarenakan manusia diciptakan

sebagai makhluk sosial yang cendrung selalu hidup bermasyarakat, membutuhkan

hubungan dengan manusia lain dan mempunyai kecendrungan untuk mengatur



6

serta mengorganisasikan kegiatan-kegiatan dalam mecapai tujuan yang

diinginkan.

Komunikasi merupakan proses penyampaian pernyataan baik berupa gagasan,

fakta, pikiran, perasaan, dan nilai seseorang kepada orang lain. Komunikasi

melibatkan individu-individu dalam suatu hubungan kelompok, organisasi, dan

masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan

lingkungan satu sama lain. Komunikasi merupakan sarana untuk mengadakan

koordinasi antara berbagai subsistem dalam perusahaan. Kompetensi komunikasi

yang baik antar karyawan akan mampu memperoleh dan mengembangkan tugas

yang diembannya, sehingga tingkat kinerja suatu perusahaan menjadi semakin

baik dan sebaliknya.

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam

menjalin interaksi antara satu dengan yang lainnya, apabila tidak adanya suatu

komunikasi seluruh individu dalam organisasi tersebut tidak dapat mengetahui

apa yang harus mereka lakukan untuk organisasinya, pimpinan tidak dapat

menerima masukan informasi dan para penyelia tidak dapat memberikan intruksi.

Koordinasi tidak mungkin dapat dilakukan dan organisasi akan hancur karena

ketiadaan komunikasi. Apabila terjadi komunikasi yang baik antara komunikator

dan komunikan maka akan terjadi hubungan timbal balik (interaksi) yang saling

memahami sehingga terciptanya kestabilan dan keselarasan di dalam organisasi.
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Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000; 145), Komunikasi adalah proses

pemindahan suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain dengan

harapan orang lain tersebut dapat menginterpretasikannya sesuai dengan tujuan

yang dimaksud.

Sedangkan pengertian komunikasi menurut Supardi dan Syaiful Anwar (2002: 81)
Usaha untuk mendorong orang lain untuk menginterpretasikan pendapat seperti
apa yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut. Dengan
komunikasi diharapkan diperoleh titik persamaan, saling pengertian. Komunikasi
mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar mengatakan atau menuliskan
sesuatu, di dalamnya juga tercakup suatu pengertian.

Tujuan komunikasi adalah tercapainya saling pengertian antara pengirim dan

penerima, sehingga apa yang dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan, dan

akhirnya dilaksanakan, ( Alex Nitisemito,2000: 240)

Latar belakang terjadinya komunikasi adalah untuk menghindari terjadinya

kesalahpahaman komunikasi (miss communication) di dalam organisasi.

Pelaksanaan komunikasi yang tidak baik dapat mengganggu semua rencana,

petunjuk, saran, instruksi yang mengakibatkan pekerjaan menjadi kacau dan

tujuan organisasi tidak tercapai. Komunikasi merupakan masalah penting karena

banyak pelanggaran yang terjadi yang disebabkan para pelaku tidak mengetahui

bahwa mereka berada di luar jalur ketertiban, oleh karena itu diperlukan adanya

pelaksanaan dan penerapan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan

semangat dan kinerja karyawan, sehingga dengan adanya kinerja yang baik pula

maka tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tertentu dapat lebih mudah

dicapai dengan baik. Apabila terciptanya komunikasi yang baik, maka kinerja

karyawan akan meningkat sehingga tujuan perusahaan dengan hasil yang

diharapkan akan dapat dicapai.
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Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hermansyah (2007: 3)

Hal-hal yang diharapkan dapat terjadi dengan adanya komunikasi efektif dalam

perusahaan, yaitu:

a. Komunikasi menyebabkan terjadinya perpindahan pengetahuan dan informasi
dari seseorang kepada orang lain

b. Dapat menarik rasa simpatik dari orang lain supaya mudah mendapat
dukungan dan bantuan

c. Menjalin rasa persaudaraan dan kerjasama antar individu dan golongan
d. Dapat memotivasi dan mengarahkan orang-orang untuk melakukan sesuatu
e. Mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan
f. Membantu mengorientasi orang-orang terhadap lingkungan sosial dan fisik

mereka
g. Membentuk sikap, menanamkan keyakinan, membujuk, meyakinkan, dan

mempengaruhi perilaku orang lain

Tabel 2. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak
Mengenai Komunikasi Dalam Bekerja

No Keterangan Tanggapan

Tinggi Sedang Rendah
Komunikasi
1 Kepala sekolah memberikan kritik/saran

terhadap cara mengajar bapak/ibu
4 5 7

2 Kepala sekolah mengadakan
pelatihar/seminar untuk meningkatkan
keprofesian guru

2 3 2

3 Bapak/ibu guru mengumpulkan laporan
mengajar secara tepat waktu

4 5 5

4 Kepala sekolah menyempatkan diri
berinteraksi dengan bapak/ibu guru pada
jam istirahat di sekolah

7 9 8

5 Bapak/ibu meminta pendapat mengenai
kegiatan pembelajaran kepada kepala
sekolah

3 2 4

Jumlah Guru 20 24 26
Persentase 20% 24% 26%
Sumber: Hasil Wawancara peneliti



9

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dari suatu organisasi adalah tingkat

motivasi yang dialami guru. Pemberian tugas yang tidak sesuai dengan kecerdasan

emosional yang dimiliki guru dapat menimbulkan tidak termotivasinya guru yang

pada akhirnya menurunkan kinerja guru.

Setiap orang berpotensi termotivasi dapat terlihat bagaimana kinerja guru di

dalam mengerjakan pekerjaanya, dalam melakukan aktivitasnya di sekolah tidak

lepas dari masalah dan berbagai kesulitan lainnya yang dapat memicu timbulnya

motivasi pada guru. Ketika guru tidak termotivasi dapat menimbulkan efek negatif

pada kinerja guru tersebut yang menyebabkan menurunnya kinerja dari guru

tersebut.

Menurut Darmawan, (2013: 83), motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong

seseorang karyawan melaksanakan tugas-tugasnya guna mencapai tujuan yang

diinginkan. Indikator dalam mengukur motivasi yang di kemukakan Menurut

Darmawan, (2013: 83) adalah kebutuhan terhadap prestasi, kebutuhan terhadap

kekuasaan, dan kebutuhan afiliasi. Tingkat motivasi yang dialami seseorang perlu

mendapat penanganan yang serius dari pihak suatu oraganisasi untuk menjaga

kelangsungan hidup organisasi tersebut

Observasi dan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan oleh peneliti, motivasi

guru di SMP Negeri 1 Batu Brak terlihat kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari

indikator motivasi yang dikemukakan oleh Darmawan, (2013: 83), yaitu

kebutuhan afiliasi. Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan anggota organisasi untuk

bekerja sama dengan orang lain. Terbukti dengan adanya sebagian guru yang

masih tidak dapat bekerja sama dengan kepala sekolah ataupun guru lain dan tidak
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memiliki rasa saling membantu antar pegawai terlebih saat dihadapkan pada saat

menghadapi tekanan pekerjaan yang padat. Keadaan tersebut berakibat tidak

optimalnya kinerja guru dikarenakan rasa kesediaan dalam membantu antara

kepala sekolah guru kurang baik.

Tabel 3. Hasil Wawancara Terhadap 18 Guru SMP Negeri 1 Batu Brak
Mengenai Motivasi Dalam Bekerja

No Keterangan Tanggapan
Tinggi Sedang Rendah

Motivasi Kerja
1 Semangat dalam bekerja 3 9 2
2 Memiliki keinginan rasa yang lebih

unggul
3 10 4

3 Semangat berkompetensi 2 4 5
4 Bekerja dalam kondisi kerja yang

menyenangkan
4 5 5

5 Selalu berkeinginan menyelesaikan
tugas dengan sebaik-baiknya

5 9 3

Jumlah 17 37 20
Persentase 17% 37% 20%

Sumber: Hasil Wawancara peneliti

Tercapainya kinerja guru diduga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah

yang baik, program pengajaran yang tepat waktu serta lingkungan kerja yang

memadai. Salah satu aspek yang mencerminkan kondisi kinerja adalah tingkat

kehadiran atau absensi. Tingkat absensi dapat menunjukkan tingkat kedisiplinan,

semangat dan sikap kerja.

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 oktober 2017 diperoleh bahwa

data guru yang memiliki unit kerja di SMP Negeri 1 Batu Brak adalah sejumlah

15 guru dengan status PNS dan 9 guru dengan status guru tidak tetap. Tercapainya

kinerja guru diduga dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah yang baik,
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program pengajaran yang tepat waktu serta lingkungan kerja yang memadai.

Salah satu aspek yang mencerminkan kondisi kinerja adalah tingkat kehadiran

atau absensi. Tingkat absensi dapat menunjukkan tingkat kedisiplinan, semangat

dan sikap kerja. Hal ini terlihat dari persentase dibagi dengan hari kerja dan

jumlah guru yang ada pada SMP Negeri 1 Batu Brak seperti terlihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 4. Jumlah Jam Absensi Guru SMP Negeri 1 Batu Brak Semester 1
Tahun 2017/2018

Bulan

Jum-
lah

Gur-
u

Jumlah
Hari

Efektif

Keterangan
Juml-

ah
Abse-

nsi
Persen

S I A
Juli

26 13 35 8 12 55 16,27
Agus-
tus 26 25 42 9 11 62 9,53
Sept-
ember 26 24 14 22 6 42 6,73
Okto-
ber 26 25 40 5 2 47 7,23
Nov-
ember 26 0 0 0 0 0 0
Des-
ember 26 0 0 0 0 0 0
Juml-
ah 129 44 41 206 39,76

Sumber : Tata Usaha SMP Negeri 1 Batu Brak.

Persentase perhitungan karyawan adalah sebagai berikut :

100X
KerjaHariJumlahXGuruJumlah

AbsenHariJumlah

(FLIPPO, 2003: 143)
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Dari tabel tersebut diketahui bahwa tingkat ketidakhadiran guru relatif tinggi.

Kemudian total ketidakhadiran guru selama semester I (satu) sebanyak 206 hari.

Jumlah tersebut terbagi atas guru yang tidak masuk mengajar karena alasan Sakit

(S) sebanyak 129, Izin (I) sebanyak 44, dan 41 guru dengan alasan Alpha (A).

Tingginya tingkat absensi menunjukkan adanya masalah dalam disiplin kerja

guru. Hal ini akan berpengaruh pada pencapain tujuan pendidikan karena tinggi

rendahnya tingkat produktifitas dan disiplin kerja dapat dilihat dalam tingkat

absensi.

Untuk meningkat kualitas pendidikan hal yang pertama perlu dilakukan adalah

dengan meningkatkan kinerja guru. Ukuran kinerja guru dapat dilihat dari

pertanggungjawaban dalam menjalankan amanah, rasa tanggung jawab, dan

profesi yang diembannya. Sikap ini akan dibarengi dengan rasa tanggung jawab

dalam mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan

proses pembelajaran di kelas. Selain itu, guru sudah mempertimbangkan

metedologi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, termasuk alat media

pembelajaran yang akan digunakan.

Berdasarkan urain latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengambil

judul: “Pengaruh Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah,

Komunikasi, dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru SMP Negeri 1 Batu

Brak, Lampung Barat”.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat diambil identifikasi

masalah yaitu.

1. Persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah yang masih rendah

pada SMPN 1 Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018

2. Masih rendahnya kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak Tahun Pelajaran

2017/2018.

3. Belum berjalan secara baik komunikasi organisasi organisasi antara

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak

Tahun Pelajaran 2017/2018.

4. Masih rendahnya motivasi kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak Tahun

Pelajaran 2017/2018.

5. Masih rendahnya kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak Tahun Pelajaran

2017/2018.

6. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan, semangat dan sikap kerja guru pada

SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018.

C.  Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, agar

permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka pembatasan masalah

dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah

(X1), komunikasi organisasi (X2), dan motivasi (X3) terhadap kinerja guru (Y)

pada SMPN 1 Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018.
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D.  Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini adalah.

1. Apakah ada pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah

terhadap kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak Tahun Pelajaran

2017/2018 ?

2. Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja guru pada SMPN 1

Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

3. Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja guru pada SMPN 1 Batu

Brak Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

4. Apakah ada pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah,

komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja guru pada SMPN 1 Batu Brak

Tahun Pelajaran 2017/2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujua sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran apakah ada pengaruh persepsi guru tentang

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 1 Batu

Brak Tahun Ajaran 2017/2018.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja guru

pada SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun Ajaran 2017/2018.

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi terhadap kinerja guru pada

SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun Ajaran 2017/2018.
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4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan

kepala sekolah, komunikasi dan motivasi terhadap kinerja guru pada SMP

Negeri 1 Batu Brak Tahun Ajaran 2017/2018.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi berbagai pihak

diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan kepada para pembaca mengenai pengaruh faktor

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan motivasi kerja terhadap

kinerja guru.

b. Memberikan penjelasan yang lengkap mengenai pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan motivasi terhadap

kinerja guru.

c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan

dalam lingkungan akademis yang akan mengadakan penelitian lebih

lanjut mengenai faktor-faktor lain yang diduga mempengaruhi kinerja

guru.
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2. Manfaat Praktis

a. Sumbangan pemikiran bagi sekolah dalam menentukan langkah untuk

meningkatkan kinerja kerja guru sehingga pelaksanaan pendidikan dapat

tercapai secara maksimal.

b. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama masyarakat pendidikan

dan rekan-rekan mahasiswa FKIP sebagai calon pendidik

c. Bagi Universitas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai

bahan masukan yang relevan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian

yang akan datang.

d. Bagi Sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi sekolah

dan guru tentang pentingnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah,

komunikasi organisasi, motivasi, dan lingkungan kerja dalam usaha

meningkatkan kinerja guru.

e. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu

pengetahuan melalui penelitian dengan mengaplikasikan teori yang sudah

diperoleh selama studi di perguruan tinggi.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh guru

2. Ruang Lingkup Objek Peneletian

Objek penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh persepsi guru tentang

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja

guru.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Batu Brak.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

Pada bab ini akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan pustaka,

pengaruh antara variabel bebas (kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan

mtotivasi guru) dengan variabel terikat (kinerja guru), penelitian yang relevan,

kerangka pikir, dan diakhiri dengan hipotesis. Pembahasan secara resmi beberapa

subbab tersebut dikemukakan sebagai berikut.

A. Tinjauan Pustaka

1. Kinerja Guru

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dandikonfirmasikan

kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkatpencapaian hasil

suatu organisasi serta mengetahui tingkat pencapaianhasil suatu organisasi

serta mengetahui dampak positif dan negatif darisuatu kebijakan

operasional yang diambil (Ismail Mohamad, 2004: 163). Dengan adanya

informasi mengenai kinerja suatu organisasi pemerintah maupun swasta,

maka akan dapat diambil tindakan yang diperlukanseperti koreksi atas

kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dantugas pokok instansi,

bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi dalam

mencapai misi dan visinya, untuk memutuskan suatu tindakan.
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Istilah “kinerja” sebenarnya adalah pengalihbahasan dari kata Inggris

“Performance”. Achmad S. Ruky (2006: 15) memberikan definisi
performance sebagai berikut: “Performance is defined as the record of
outcomes produced on specified job function or activity during a specified
time period” (prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh
dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun
waktu tertentu).

1. Pengertian kinerja guru

Menurut Sedarmayanti (2001: 50) mengungkapkan bahwa kinerja

merupakan terjemahan dari performance yang berarti pelaksanaan kerja,

pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Pendapat lain tentang

kinerja dikemukakan oleh Gomes (2003: 142). Dia mengatakan bahwa

kinerja adalah catatan hasil produksi pada fungsi pekerjaan yang spesifik.

Rusman (2008: 581) mengungkapkan bahwa kinerja guru adalah wujud
perilaku suatu kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana
seorang guru merencanakan pembelajaran, malaksanakan kegiatan
pembelajaran dan menilai hasil belajar. Pengertian kinerja dalam konteks
penelitian ini adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu
bagaimana seorang guru merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan
mengevaluasi/menilai hasil belajar.

Dengan demikian, kinerja terkait dengan guru atau kinerja guru, maka

kinerja guru dikatakan kemampuan guru dalam mengaplikasikan

keterampilannya melaksanakan perkerjaan tertentu dengan hasil yang

nyata. Menurut Muwahid Shulhan kinerja guru ialah rasa tanggung

jawabnya menjalankan tugas atau amanah profesi yang diembannya dan

rasa tangung jawab moral di pundaknya. Semua itu akan terlihat kepada

kepatuhan dan loyalitas dalam menjalankan tugas keguruannya dikelas dan

tugas kependidikannya diluar kelas. Sikap itu diikuti pula dengan rasa
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tangung jawabnya mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran

sebelum melaksanakan proses pembelajaran, mempertimbangkan berbagai

macam strategi dan metodologi yang akan digunakan, termasuk

didalamnya pemanfaatan media pendidikan serta alat penilaian yang

digunakan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran.

Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

dikemukakan bahwa kompetensi guru itu mencakup; kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional.

UU Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 Tentang Guru dan Dosen

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas yang profesional, guru

berkewajiban:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni.

3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam
pembelajaran.

4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode
etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Penilaian kinerja berkaitan dengan kinerja dan pertanggung jawaban guru

kepada sekolah. Dalam dunia yang bersaing secara global,sekolah

membutuhkan kinerja yang tinggi. Pada saat bersamaan, guru
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membutuhkan umpan balik terhadap kinerjanya sebagai pembimbing untuk

masa yang akan datang.

Penilaian kinerja ditujukan bukan untuk kepentingan organisasi yang

bersangkutan melainkan untuk semua pihak, seperti yang diungkapkan oleh

Achmad S. Ruky (2006: 20-21) bahwa penilaian prestasi mempunyai

tujuan.

1. Meningkatkan prestasi kerja karyawan baik secara individu, maupun
kelompok;

2. Mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan yang
direfleksikan dalam kenaikan produktivitas;

3. Merangsang minat dalam pengembangan pribadi dengan tujuan
meningkatkan hasil kerja dan prestasi kerja;

4. Membantu perusahaan untuk dapat menyusun program pengembangan
dan pelatihan karyawan yang lebih tepat guna;

5. Menyediakan alat/sarana untuk membandingkan prestasi kerja
pegawai dengan gajinya atau imbalannya; dan

6. Memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengeluarkan
perasaannya tentang pekerjaan atau hal-hal yang ada kaitannya.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi/kriteria tertentu. Kinerja guru dapat

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus

dimiliki oleh setiap guru. Dalam Penilaian Kinerja Guru yang disusun oleh

Ditjen PMPTK (2008: 4-7), terdapat Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang menjelaskan bahwa

Standar Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi

utama, yaitu :
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1. Kompetensi Pedagogik
Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek-aspek
yang diamati, yaitu.
a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek

fisik,moral,sosial, kultural, emosional dan intelektual.
b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik.
c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang

pengembangan yang diampu.
d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang
mendidik.

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta
didik.

h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar,
memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.

i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

2. Kompetensi Kepribadian
Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan
kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Aspek-aspek
yang diamati adalah.
a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional Indonesia.
b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia,

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,

arif, dan berwibawa.
d. Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru, dan rasa percaya diri.
e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

3 Kompetensi Sosial
Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi,
bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang
menyenangkan. Kriteria kinerja guru yang harus dilakukan adalah.
a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,
dan status sosial ekonomi.

b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik
Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
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d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

4. Kompetensi Profesional
Kompetensi atau kemampuan profesional yaitu kemampuan yang
harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek.
a. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan

dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam
mengelola proses pembelajaran.

b. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus
selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode
dan strategi mengajar yang tepat.

c. Di dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus
memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu
keguruan.

d. Dalam hal evaluasi, secara teoritik dan praktik, guru harus dapat
melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya.

Menurut Veithzal dan Ahmad Fawzi (2010: 23) kinerja mempunyai empat
aspek, yaitu :
1. Kemampuan
2. Penerimaan tujuan sekolah
3. Tingkatan tujuan yang ingin dicapai
4. Interaksi antara tujuan dan kemampuan para karyawan (guru) dalam

sekolah, dimana masing-masing elemen berpengaruh terhadap kinerja
seseorang

Berkaitan erat dengan kinerja guru di dalam melaksanakan tugasnya sehari-

hari, guru dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki tiga kemampuan dasar

agar kinerjanya tercapai.

Menurut Yuliani  Indrawati (2006: 4-5) tiga kemampuan dasar yang harus
dimiliki seorang guru sebagai berikut:
1. Kemampuan pribadi meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti tampang,

suara, mata atau pandangan, kesehatan, pakaian, pendengaran, dan hal yang
bersifat psikis sperti humor, ramah, intelek, sabar, sopan, rajin, kreatif,
kepercayaan diri, optimis, kritis, obyektif, dan rasional.

2. Kemampuan sosial antara lain bersifat terbuka, disipilin, memiliki
dedikasi,tanggung jawab, suka menolong, bersifat membangun, tertib,
bersifat adil, pemaaf, jujur, demokratis, dan cinta anak didik. Kemampuan
profesional sebagaimana dirumuskan oleh Pusat Pengembangan Pendidikan
Guru (P3G) yang meliputi sepuluh kemampuan profesional guru yaitu:
menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan
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pendalaman/aplikasi bidang studi, mengelola program belajar mengajar,
mengelola kelas, menggunakan media dan sumber, menguasai landasan-
landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai
prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi, dan
program bimbingan penyuluhan, mengenal, menyelenggarakan
administrasi sekolah, memahami prinsip, dan menafsirkan hasil-hasil
penelitian pendidikan guna keperluan mengajar.

3. Kemampuan profesional sebagaimana dirumuskan oleh Pusat Pengembangan
Pendidikan Guru (P3G) yang meliputi sepuluh kemampuan profesional guru
yaitu: menguasai bidang studi dalam kurikulum sekolah dan menguasai
bahan pendalaman/aplikasi bidang studi, mengelola program belajar
mengajar, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber, menguasai
landasan-landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar,
menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi, dan
program bimbingan penyuluhan, mengenal, menyelenggarakan
administrasi sekolah, memahami prinsip, dan menafsirkan hasil-hasil
penelitian pendidikan guna keperluan mengajar.

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur. Dalam

menetapkan indikator kinerja, harus dapat didefinisikan suatu bentuk

pengukuran yang akan menilai hasil atau outcome yang diperoleh dari aktivitas

yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan guru dari

hari ke hari membuat kemajuan demi tujuan dan sasaran dalam rencana

strategis.

Menurut Susanti (2010: 15), hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengukur
kinerja adalah sebagai berikut:
Penetapan indikator kinerja, dengan memperhatikan:
1. Karakteristik indikator kinerja yang baik, yaitu;

a. Terikat pada tujuan program dan menggambarkan pencapaian hasil.
b. Pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas.
c. Terpusat pada hal-hal vital dan penting bagi pengambilan keputusan.
d. Terbatas terkait dengan sistem pertanggungjawaban yang melibatkan

hasil.
2. Pertimbangan utama penetapannya bahwa indikator kinerja harus:

a. Menggambarkan hasil atau usaha pencapaian hasil.
b. Merupakan indikator di dalam wewenangnya.
c. Mempunyai dampak negatif yang rendah.
d. Digunakan untuk menghilangkan insentif yang sudah ada.
e. Ada pengganti atau manfaat yang lebih besar jika menghilangkan

insentif
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Selain itu, menurut E. Mulyasa, (2007: 9) ada tujuh indikator yang
menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan tugas
utamanyamengajar (teaching), yaitu: a) rendahnya pemahaman tentang strategi
pembelajaran. b) kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas. c) rendahnya
kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas
(classroom action reserach). d) rendahnya motivasi berprestasi. e) kurang
disiplin. f) rendahnya komitmen profesi. g) rendahnya kemampuan manajemen
waktu.

Dari uraian di atas, dapat didefinisikan bahwa kinerja guru adalah hasil atau

prestasi kerja seorang guru baik secara kualitas maupun kuantitas, yang dapat

kita lihat dari tanggung jawab nya mengerjakan tugas yang diberikan

kepadanya. Kinerja akan bergantung pada perpaduan yang tepat antara individu

dan pekerjaannya. Untuk mencapai produktivitas sekolah secara maksimum,

sekolah harus menjamin dipilihnya orang yang tepat, dengan pekerjaan yang

tepat disertai kondisi yang memungkinkan bagi guru untuk bekerja optimal.

Kinerja guru diangkat sebagai sebuah masalah pokok dalam penelitian ini

berkaitan dengan kemampuan yang harus dimiliki guru baik secara kualitas dan

kuantitas. Sebagai contohnya, guru sering tidak hadir tepat waktu dan sering

tidak masuk, guru sering meninggalkan kelas sewaktu mengajar, dalam

menyelesaikan tugas yang diberikan guru sering mengumpul tidak tepat waktu,

dalam mengajar guru tidak optimal dalam menggunakan media pembelajaran

dan metode mengajar yang digunakan sering tidak menarik. Hal-hal terseebut

menggambarkan bahwa rendahnya kinerja guru yang ada di sekolah ini.
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2. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Dalam suatu organisasi, pemimpin adalah suatu unsur terpenting, karena

seorang pemimpin memiliki daya kemampuan mempengaruhi dan

menggerakkan manusia lainnya dalam rangka pengelolaan organisasi. Oleh

sebab itu, kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci utama untuk

menjadi seorang manajer yang efektif.

Menurut, (Handoko, 2001: 32) mendefinisikan kepemimpinan adalah

kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar

bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan adalah seni seorang

pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasibuan, 2008:

170). Definisi lain kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk

mempengaruhi orang lain (Siagian, 2002: 235).

Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi satu situasi khusus.

Sebab dalam suatu kelompok yang melakukan aktifitas-aktifitas tertentu, dan

mempunyai suatu tujuan serta peralatan-peralatan yang khusus. Pemimpin

kelompok dengan cirri-ciri karakteristik itu merupakan fungsi dari situasi

khusus

Menurut, (Kartini Kartono, 2006: 38-39). Upaya untuk menilai sukses tidaknya

pemimpin itu dilakukan antara lain dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat

dan kualitas atau mutu perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai
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orang lain melalui komunikasi, baik individual maupun kelompok kearah

pencapaian tujuan.

Menurut, (Wahjusumidjo, 2005: 103) di dalam bukunya yang berjudul

Management, kepemimpinan secara umum merupakan pengaruh, seni atau

proses mempengaruhi orang lain, sehingga mereka dengan penuh kemauan

berusaha ke arah tercapainya tujuan organisasi.

Kepemimpinan tumbuh secara alami di antara orang-orang yang di himpun

untuk mencapai suatu tujuan dalam satu kelompok. Pemimpin mengalihkan

rencana-rencana menjadi kegiatan dan membuat rencana-rencana menjadi

kenyataan. Pemimpin mengadakan komunikasi dengan rekan-rekan dan

bawahannya untuk menyampaikan rencana tersebut menjelaskan tujuannya,

memberitahukan tugas masing-masing, berusaha mambangkitkan semangat

kerja, berusaha mengatasi ketegangan antar anggota kelompok. Pemimpin juga

melaksanakan fungsi yang sangat penting. Mereka berusaha untuk memahami

masalah-masalah yang dihadapi bawahannya dan perasaan mereka terhadap

masalah tersebut, pekerjaan mereka, rekan-rekan mereka, dan lingkungan

kerjanya (Terry, 2011: 56).

Para pemimpin juga mengamati perilaku bawahannya, pengamatan seperti itu

memberi masukan pimpinan tentang bawahannya dan dijadikan bahan untuk

menyesuaikan diri agar hubungan mereka lebih harmonis. Pemimpin harus

mendapat kepuasan dari keberhasilan pekerjaan dan memenuhi pula keinginan-

keinginan dari kelompok kerjanya. Pemimpin juga perlu memiliki kemampuan

untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu di ambil guna mencapai
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tujuan kelompoknya. Untuk itu diperlukan suatu pengertian mengenai

tindakan-tindakan dari pemimpin tersebut agar berpengaruh kepada anggota-

anggota kelompok pekerjaan yang bersangkutan.

Sementara itu menurut Suko Susilo (2005: 91-92), perilaku kepemimpinan
yang  memiliki kecenderungan orientasi pada pelaksanaan tugas-tugas dan
produktivitas kelompok melakukan sejumlah kegiatan yang antara lain:
1. Initiating

Initiating atau memulai adalah kegiatan mengambil inisiatif untuk segera
melakukan pergerakan pengerjaan tugas-tugas tertentu.

2. Regulating
Merupakan perilaku pemimpin dalam aktivitas kepemimpinannya dengan
membuat aturan yang jelas untuk mengatur arah dan langkah-langkah
kegiatan di dalam kelompok.

3. Informing
Kegiatan memberi informasi tentang data dan fakta-fakta serta pendapat-
pendapat kepada anggota kelompok kemudian meminta dari mereka
informasi yang diperlukan.

4. Suporting
Tindakan pemimpin ini terkait dengan usaha untuk menerima gagasan,
pendapat dan usul dari anggota kelompok dan menyempurnakannya
dengan menambah atau menguranginya untuk digunakan dalam rangka
penyelesaian tugas bersama.

5. Evaluating
Tindakan untuk melakukan penilaian-penilaian, juga menguji gagasan
yang muncul serta cara kerja yang diambil dengan menunjukkan sejumlah
konsekuensi yang menyertainya.

6. Summarizing
Kegiatan untuk mengumpulkan dan merumuskan gagasan, pendapat dan
usul yang muncul, menyingkat lalu menyimpulkan sebagai landasan untuk
tindakan selanjutnya.

Menurut Wahjosumidjo (2005: 83), sekolah yang merupakan organisasi juga

memerlukan seorang pemimpin, dalam hal ini kepala sekolah, yang amat

sangat berperan, baik dari pihak guru, murid, maupun warga sekolah lainnya.

Kata ‘kepala’ dapat diartikan ‘ketua’ atau ‘pemimpin’ dalam suatu organisasi

atau sebuah lembaga, sedang ‘sekolah’ adalah sebuah lembaga dimana menjadi

tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian secara sederhana
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kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan

proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang

memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Menurut Sudarwan Danim (2006: 205-206) dalam menjalankan fungsi
kepemimpinan, kepala sekolah setidaknya harus mempunya sifat-sifat sebagai
berikut:
1. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki intelegensi yang tinggi.
3. Memiliki fisik yang kuat.
4. Berpengetahuan luas.
5. Percaya diri.
6. Dapat menjadi anggota kelompok.
7. Adil dan bijaksana.
8. Tegas dan berinisiatif.
9. Berkapasitas membuat keputusan.
10. Memiliki kestabilan emosi.
11. Sehat jasmani dan rohani.
12. Bersikap prospektif.

(Wahjusumidjo, 2005: 106), bahwa kepala sekolah adalah sebagai seorang
pemimpin yang seharusnya dalam melakukan praktek sehari-hari selalu
berusaha memperhatikan dan mempratekkan delapan fungsi (leadership
function), yaitu: adil, memberikan sugesti, mendukung tercapainya tujuan
organisasi, sebagai katalisator, menciptakan rasa aman,sebagai wakil orang,
sumber inspirasi, dan bersedia menghargai.

Menurut Sudarwan Danim (2006: 212-214), kemampuan kepala sekolah dalam
menjalankan kepemimpinan menjadi persyaratan utama dalam manajemen
sekolah. Meski begitu, sebagai “manusia biasa” perilaku kepala sekolah dalam
memimpin sekolahnya akan beragam karena faktor-faktor kontekstual, kondisi
kelompok subjek yang dipimpin, dan faktor individual kepala sekolah itu
sendiri. Bertolak dari perilaku pemimpin dalam sekelompok manusia
organisasional, kita dapat mengelompokkan kepemimpinan seseorang dalam
tipe-tipe tertentu yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri. Tipe-tipe
kepemimpinan tersebut adalah:
1. Pemimpin Otokratik

Pemimpin otokratik berasumsi bahwa maju mundurnya organisasi hanya
tergantung pada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar keras,
tertib, dan tidak boleh dibantah. Sikapnya senantiasa mau menang
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sendiri, tertutup terhadap ide dari luar, dan hanya idenya yang dianggap
akurat.

2. Pemimpin Demokratis
Pemimpin yang demokratis berusaha lebih banyak melibatkan anggota
kelompok dalam memacu tujuan. Kepemimpinan ini dilandasi oleh
anggapan bahwa hanya karena interaksi kelompok yang dinamis, tujuan
organisasi akan tercapai. Interaksi yang dinamis dimaksudkan bahwa
pimpinan mendelegasikan tugas dan memberikan kepercayaan kepada
yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang bermutu secara kuantitatif.

3. Pemimpin Permisif
Pemimpin permisif tidak mempunyai pendirian yang kuat, sikapnya serba
boleh, terlalu banyak mengambil muka dengan dalih untuk mengenakkan
individu yang dihadapinya. Dia memberikan kebebasan kepada manusia
organisasional. Bawahan tidak mempunyai pegangan yang jelas,
informasi diterima simpang siur dan tidak konsisten.

Menurut Wahjosumidjo, (2005: 119-121), kepemimpinan kepala sekolah
adalah salah satu perwujudan kepemimpinan nasional , yaitu kepemimpinan
Pancasila, satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala
daya sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila
mencapai tujuan nasional, dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu,
kepemimpinan kepala sekolah sebagai salah satu pelaksanaan kepemimpinan
nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, harus mencerminkan
diwujudkannya kepemimpinan Pancasila yang memiliki watak dan berbudi
luhur:
a. Pola pikir

Berorientasi jauh ke depan; pola piker ilmiah, efisiensi dan efektif; dan
keterbukaan.

b. Asas
Kebersamaan atau integralistik; kekeluargaan dan gotong royong;
persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan; selaras, serasi dan seimbang.

c. Watak dan kepribadian yang utuh
1. Trilogi kepemimpinan Pancasila: ing ngarsa sung tulodo; ing madia

mangun karsa; tut wuri handayani.
2. Ciri-ciri kepribadian universal.

d. Dua belas sifat-sifat kepemimpinan
Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ing ngarsa sung tulodo; ing
madia mangun karsa; tut wuri handayani; waspada; purba wisesa;
ambeg paramarta; prasaja; satia; hemat, terbuka; legawa dan kesatria.

e. Sikap dan perilaku
1. Sikap konsisten.
2. Perilaku yang selalu berorientasi kepada butir-butir nilai-nilai sila

Pancasila.
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Berdasarkan beberapa uraian tentang kepemimpinan sekolah di atas, maka

kepala sekolah sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan hendaknya

hendaknya memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan dapat dijadikan contoh

bagi warga sekolah itu sendiri. Hal ini diharapkan agar di dalam sekolah

tercipta hubungan yang baik antar guru, karyawan dan siswa.

Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat terwujud sebagai

kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan mendorong guru dalam

melaksnakan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Akan tetapi,

hal ini tidak terjadi di sekolah ini. Kepala sekolah tidak mampu memimpin

dengan baik dan tidak mampu menggerakkan para guru untuk terus

bersemangat melaksanakan pekerjaan mereka.

Sebagai contohnya, guru yang sering tidak masuk tidak ditegur oleh kepala

sekolah, kepala sekolah tidak tegas dalam menegakkan tata tertib sekolah,

kepala sekolah tidak memiliki kemampuan mengajar dengan baik, kepala

sekolah tidak mampu mengatasi perselisihan antar guru di sekolah. Hal-hal ini

lah yang melatar belakangi diangkatnya variabel tentang kepemimpinan kepala

sekolah.

3. Komunikasi

Menurut Eugene (2001: 121), komunikasi adalah proses dalam pengaturan

organisasi untuk memelihara agar manajemen dan para karyawan tetap tahu

tentang bermacam-macam hal yang relevan. Sedangkan menurut Haryani

(2010: 47) komunikasi merupakan proses dimana seseorang (komunikator)
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mengirimkan stimuli (biasanya dengan simbol-simbol verbal) untuk mengubah

perilaku dari orang lain (komunikan).

Menurut Mangkunegara (2000: 49) komunikasi adalah proses pemindahan
suatu informasi, ide, pengertian dari seseorang ke orang lain tersebut dapat
menginterprestasikannya sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Maka indikator-
indikator komunikasi antara lain adalah

1. Kemudahan dalam memperoleh informasi
Kinerja yang baik dari seseorang dapat tercipta apabila terdapat
kemudahan dalam memperoleh informasi dalam suatu proses komunikasi
maka terwujud kelancaran dalam pemindahan ide, gagasan maupun
pengertian dari seseorang ke orang lain.

2. Intensitas komunikasi
Apabila banyaknya terjadi percakapan yang baik, maka proses
komunikasi menjadi semakin lancar. Intensitas komunikasi sangat
diperlukan guna kelancaran dalam proses komunikasi dalam suatu
organisasi.

3. Efektivitas komunikasi
Efektivitas komunikasi mengandung pengertian bahwa komunikasi yang
bersifat arus langsung, artinya proses komunikasi yang dilakukan secara
langsung dengan adanya frekuensi tatap muka untuk memudahkan orang
lain mengetahui apa yang disampaikan komunikator.

4. Tingkat pemahaman pesan
Seseorang dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh seorang
komunikator kepada penerima juga tergantung pada tingkat pemahaman
seseorang. Adanya komunikasi yang baik dan lancar dapat lebih
memudahkan seseorang atau penerima mengerti dan memahami pesan
yang akan disampaikan.

5. Perubahan sikap
Setelah seseorang memahami pesan yang disampaikan oleh seorang
komunikator kepada penerima pesan, maka akan terjadi perubahan sikap
yang dilakukan sesuai dengan apa yang dikomunikasikan.

Menurut Supardi (2002: 43) memaknai komunikasi sebagai usaha untuk

mendorong orang lain untuk menginterprestasikan pendapat seperti apa yang

dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut. Dengan

komunikasi diharapkan diperoleh titik persamaan, saling pengertian.

Komunikasi mengandung arti yang lebih luas daripada sekedar mengatakan

atau menuliskan sesuatu, di dalamnya juga tercakup suatu pengertian.
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Pada dasarnya organisasi atau perusahaan juga melakukan komunikasi, bahkan

komunikasi bisnis lebih komplek dibanding komunikasi individu. Komunikasi

yang terjadi di dalam perusahaan ini selanjutnya disebut dengan komunikasi

bisnis. Pada suatu perusahaan, orang-orang yang di dalamnya akan saling

melakukan komunikasi, yang dikenal dengan komunikasi internal, dalam bisnis

komunikasi dapat dipandang apakah komunikasi dilakukan secara verbal atau

non verbal. Namun karena dalam bisnis ini komunikasinya bersifat resmi,

maka yang ditekankan adalah komunikasi verbal saja. Namun demikian dalam

praktiknya, komunikasi non verbal juga perlu dipahami. Komunikasi verbal

adalah komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol yang mempunyai

makna yang berlaku umum dalam proses komunikasi. Simbol-simbol yang

dapat digunakan dalam komunikasi verbal yaitu suara, tulisan atau gambar.

Sedangkan komunikasi non verbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh,

intonasi suara, sikap dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk

berkomunilasi tanpa menggunakan kata-kata.

3.3.1 Saluran Komunikasi Dalam Perusahaan

Pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi organisasi dapat

diperoleh dengan mempelajari arah-arah dasar geraknya yang tampak

dengan bentuknya saluran-saluran komunikasi. Saluran-saluran

komunikasi formal ditentukan oleh struktur organisasi atau ditunjukkan

oleh berbagai sarana formal lainnya.
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Menurut Handoko (2002: 30), tipe saluran-saluran dasar komunikasi
adalah vertikal, horizontal dan diagonal.
a. Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke bawah dan komunikasi
ke atas sesuai rantai perintah. Manajemen seharusnya tidak hanya
memusatkan perhatiannya pada komunikasi ke bawah, tetapi juga
komunikasi ke atas.
1. Komunikasi ke bawah (downward communication)

Dimulai dari manajemen puncak kemudian mengalir ke bawah
melalui tingkatan-tingkatan manajemen sampai ke karyawan lini
dan personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah
adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi,
nasehat/saran dan untuk memberi penilaian kepada bawahan serta
memberikan informasi kepada para anggota organisasi tentang
tujuan dan kebijaksanaan organisasi. Berita-berita ke bawah dapat
berbentuk tulisan maupun lisan dan biasanya disampaikan melalui
memo, laporan atau dokumen lainnya, bulletin, pertemuan atau
rapat dan percakapan serta melalui interaksi orang atau kelompok-
kelompok kecil.

b. Komunikasi Horizontal
Komunikasi horizontal meliputi hal-hal berikut ini :
1. Komunikasi di antara para anggota dalam kelompok kerja yang

sama.
2. Komunikasi yang terjadi antara dan di antara departemen-

departemen pada tingkatan organisasi yang sama.
Bentuk komunikasi ini pada dasarnya bersifat koordinatif dan
merupakan hasil dari konsep spesialisasi organisasi. Sehingga
komunikasi ini dirancang guna mempermudah koordinasi dan
penanganan masalah. Komunikasi horizontal juga menghindarkan
prosedur pemecahan masalah yang lambat.

c. Komunikasi Diagonal
Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang memotong
secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering
terjadi sebagai hasil-hasil hubungan departemen lini dan staf. Tipe
komunikasi ini mencangkup masalah-masalah lini dan saran staf.
Hubungan-hubungan yang ada antara personalia lini dan staf dapat
berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal
yang berbeda-beda pula.
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3.3.2 Komunikasi yang Efektif

Komunkasi yang efektif mencakup pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan yang akurat dan dapat dimengerti dengan jelas antara manajemen

dan para bawahan dalam proses dua arah.

Menurut Eugene (2001: 67) dalam komunikasi yang efektif perlu diingat
langkah-langkah berikut :

a. Mempunyai gagasan yang jelas tentang pesan yang akan disampaikan.
b. Gagasan harus disampaikan dalam bentuk yang sesuai, bila mungkin

dalam   bahasa si penerima.
c. Memilih medium komunikasi yang paling sesuai, misalnya

telepon/fax, e-mail, rapat/pertemuan, memo atau laporan.
d. Memastikan bahwa pesan sampai pada penerima, namun demikian

harus disadari bahwa dalam analisis akhir tanggung jawab untuk
mengartikan isi pesan ada pada penerima.

e. Memastikan bahwa makna yang dimaksud oleh pesan sampai ke
tujuan, hal ini lebih mudah dalam komunikasi dua arah.

4. Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin movere yang berarti dorongan, keinginan, sebab

atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Menurut Osei (2011: 14) motivasi

adalah dorongan dari dalam yang menyebabkan seseorang menyelesaikan

tujuan atau tugasnya. Hal yang memungkinkan untuk mengamati wujud dari

motivasi, namun tidak bagi motivasi itu sendiri. Selain itu, menurut Osei

(2011: 16) juga mendefinisikan motivasi sebagai kecenderungan untuk

melakukan suatu tindakan yang tepat untuk mencapai suatu hal yang

dibutuhkan. Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai

tujuan. Motivasi sangatlah penting karena kinerja, reaksi terhadap kompensasi

dan persoalan sumber daya manusia yang lain dipengaruhi dan mempengaruhi

motivasi. Pendekatan untuk memahami motivasi berbeda-beda karena teori
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yang berbeda mengembangkan pandangan dan model mereka sendiri. Osei

(2011: 16) mengatakan bahwa kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan

fisiologis, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan akan

kebersamaan dan kasih sayang, serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Sebelum

kebutuhan lebih mendasar terpenuhi, seseorang tidak akan berusaha untuk

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan seseorang merupakan dasar

untuk model motivasi. Kebutuhan adalah kekurangan yang dirasakan oleh

seseorang pada saat tertentu yang menimbulkan tegangan yang menyebabkan

timbulnya keinginan. Karyawan akan berusaha untuk menutupi kekurangannya

dengan melakukan suatu aktivitas yang lebih baik dalam melaksanakan

pekerjaannya. Dengan melakukan aktivitas yang lebih banyak dan lebih baik

karyawan akan memperoleh hasil yang lebih baik pula sehingga keinginannya

dapat terpenuhi. Keinginan yang timbul dalam diri karyawan dapat berasal dari

dalam dirinya sendiri maupun berasal dari luar dirinya, baik yang berasal dari

lingkungan kerjanya maupun dari luar lingkungan kerjanya.

Motivasi menurut Hasibuan (2005: 10) bahwa Motivasi kerja adalah hal yang

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia, supaya mau

bekerja giat dan antusias mencapai hasil kerja yang optimal. Motivasi menurut

Robbins (2008: 225) mendifinisikan motivasi ke dalam lima hierarki

kebutuhan yaitu fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.

Yang ada ketika setiap kebutuhan pada dasarnya telah dipenuhi, kebutuhan

yang berikutnya menjadi dominan.
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4.4.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi

Motivasi bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan
ada beberapa faktor yang mempengruhinya. Ada enam faktor menurut
Osei (2011: 54) secara garis besar yaitu :
1. Faktor Kebutuhan Manusia

a. Kebutuhan Dasar (Ekonomis)
Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah kebutuhan akan
makanan, pakaian, dan perumahan yang biasa disebut sebagai
kebutuhan primer. Untuk memenuhi kebutuhan dasar ini
sesorang akan bekerja keras dengan mengerahkan segala
kemampuannya, karena kebutuhan makanan, pakaian, dan
perumahan merupakan kebutuhan yang paling mendasr yang
harus di penuhi.

b. Kebutuhan Rasa Aman (Psikologis)
Yang termasuk dalam kategori kebutuhan psikologis disini
diantaranya adalah kebutuhan akan status, pengakuan,
penghargaan, dan lain-lain. Keinginan karyawan untuk
mencapai status tertentu atau untuk menjadi seorang tokoh,
bukan saja berarti bahwa karyawan harus mempunyai
kesempatan lebih banyak untuk mencapai kemajuan, akan
tetapi juga harus bersedia menerima kewajiban-kewajiban
lebih banyak. Artinya motivasi untuk meraih status yang
diidam-idamkan akan melekat kuat dalam dirinya.

c. Kebutuhan Sosial
Menurut Carison satu cara meyakinkan para karyawan betah
bekerja adalah dengan meyakinkan bahwa dirinya memiliki
banyak mitra di organisasi. Karyawan dalam suatu organisasi
memerlukan berinteraksi dengan sesama karyawan dan dengan
sesama atasannya serta menumbuhkan pengakuan atas prestasi
kerjanya.

2. Faktor Kompensasi
Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan
sebagai balas jasa bekerja. Apabila kompensasi diberikan secara
benar, para karyawan akan lebih terpuaskan dan termotivasi untuk
mencapai sasaran-sasaran organisasi. Kompensasi penting bagi
karyawan, karena kompensasi mencerminkan nilai karya karyawan
itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Dalam hal pemberian gaji
beberapa faktor yang harus diperhatikan, diantaranya :
a. Arti gaji bagi karyawan

Bagi seorang karyawan gaji mempunyai arti yang mendalam,
yakni sesuatu yang dapat mempengaruhi tingkat kehidupan
karyawan yang bersangkutan bersama keluarganya.
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b. Dasar pemberian gaji
Ada beberapa dasar dalam pemberian gaji. Satu diantaranya
adalah “hasil kerja“ yakni gaji diberikan berdasarkan jumlah
atau nilai barang yang dijual atau yang dihasilkan.

3. Faktor Komunikasi
Komunikasi yang lancar adalah komunikasi terbuka dimana
informasi mengalir secara bebas dari atas ke bawah atau
sebaliknya. Dalam suatu organisasi komunikasi perlu dijalin secara
baik antara atasan dengan bawahan atau sesama bawahan, karena
dengan komunikasi yang lancar maka arus komunikasi akan
berjalan lancar pula serta tidak terjadi adanya mis-komunikasi yang
akan mengakibatkan kesimpang siuran dalam melaksanakan
pekerjaan dalam organisasi. Dengan komunikasi yang lancar
kebijakan organisasi akan dapat lebih mudah dimengerti.

4.   Faktor Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk menguasai
atau mempengaruhi orang lain atau masyarakat yang berbeda-beda
menuju pencapaian tertentu. Dalam mencapai tujuan yakni untuk
dapat menguasai atau mempengaruhi serta memotivasi orang lain,
maka dalam penerapan manajemen sumber daya manusia
digunakan beberapa gaya kepemimpinan, diantaranya :
a. Democratic Leadership,

Democratic Leadership adalah suatu gaya kepemimpinan
yang menitik beratkan kepada kemampuan untuk
menciptakan moral dan kemampuan untuk menciptakan
kepercayaan.

b. Dictatorial atau autocratic Leadership,
Dictatorial atau autocratic Leadership adalah suatu gaya
leadership yang menitik beratkan kepada kesanggupan untuk
memaksakan keinginannya yang mampu mengumpulkan
pengikut-pengikutnya untuk kepentingan pribadinya dan/atau
golongannya dengan kesediaan untuk menerima segala resiko
apapun.

c. Free Rain Leadership,
Free Rain Leadership adalah salah satu gaya kepemimpinan
yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijaksanaan
pengoperasiaan manajemen sumber daya manusia kepada
bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-
ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka.

5. Faktor Pelatihan
Suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam
suatu organisasi. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya
manusia setiap organisasi perlu melaksanakan pendidikan dan
pelatihan bagi karyawannya, baik yang diselenggarakan di dalam
maupun di luar organisasi. Pelatihan merupakan salah satu usaha
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untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam hal
pengetahuan, kemampuan, keahlian dan sikap. Manfaat pelatihan
bagi karyawan adalah :
1. Meningkatkan motivasi
2. Meningkatkan pengetahuan, kemmapuan dan ketrampilan

dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
3. Meningkatkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa

rendah diri
4. Memperlancar pelaksanaan tugas
5. Menumbuhkan sikap positif terhadap organisasi
6. Meningkatkan semangat dan gairah kerja
7. Mempertinggi rasa peduli terhadap organisasi

6. Faktor Prestasi
Penilaian presasi kerja karyawan bagi organisasi merupakan
sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Sedangkan
bagi karyawan penilaian prestasi dapat memacu semangat kerja,
guna peningkatkan kinerja selanjutnya. Karena dengan penilaian
prestasi ini akan merasa bahwa hasil kerja mereka diakui oleh
pihak organisasi dan kemudian menimbulkan harapan untuk
memperoleh kompensasi dari organisasi. Hal ini merupakan
sumber motivasi kerja yang sangat mempengaruhi kinerja
karyawan.
Untuk lebih jelasnya, penulis akan menekankan pengertian dan
makna motivasi kerja yaitu suatu sikap dan kepuasan dengan
keinginan yang terus-menerus dan kesediaan untuk mengejar
tujuan organisasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi
rendahnya motivasi kerja di dalam suatu organisasi khususnya
pada Guru di SMP Negeri 1 Batu Brak antara lain:
a. Absensi

Absensi disini diantaranya waktu yang hilang,
sakit/kecelakaan, serta pergi meninggalkan pekerjaan karena
keperluan pribadi baik diberi wewenang maupun tidak. Yang
tidak diperhitungkan dalam absensi yaitu tidak ada pekerjaan,
cuti yang sah, periode libur panjang dan diberhentikan kerja
atau pemberhentian bekerja.

b. Kerjasama
Kerjasama ini meliputi keaktifan di dalam organisasi dan
kesediaan karyawan untuk bekerja sama dan saling membantu,
baik dengan pimpinan maupun teman-teman sekerja untuk
mendapatkan tujuan bersama.

c. Disiplin
Disiplin adalah kesediaan dan kesadaran karyawan untuk
menaati peraturan yang berlaku, baik menaati perintah
kedinasan yang diberkan oleh pimpinan, selalau menaati jam
kerja, selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.
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Dari beberapa penjelasan di atas disimpulkan bahwa beberapa
ukuran untuk mengukur disiplin kerja yang antara lain:
1. Kepatuhan karyawan pada jam kerja.
2. Kepatuhan pelayanan pada perintah/instruksi dari pimpinan

serta menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3. Berpakaian yang baik, sopan dan menggunakan tanda-tanda

pengenal instansi.
4. Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat

perlengkapan kantor dengan hati-hati.
5. Bekerja dengan mengikuti peraturan yang telah ditentukan

oleh organisasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator motivasi dari teori
Maslow. Teori hierarki terdiri dari Robbins (2008: 214) terdiri dari:
1. Kebutuhan fisiologis

Meliputi rasa lapar, haus, berlindung, dan kebutuhan fisik lainnya.
2. Kebutuhan Rasa Aman

Meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional.
3. Kebutuhan Sosial

Meliputi rasa kasih sayang, penerimaan, dan persahabatan.
4. Kebutuhan Penghargaan

Meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri,
otonomi, dan pencapaian; dan faktor-faktor eksternal seperti status,
pengakuan, dan perhatian.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Dorongan untuk menjadi seseorang sesuai kecakapannya; meliputi
pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri
sendiri.

5. Penelitian yang Relevan

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh

karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang ada

kaitannya dengan pokok masalah ini, antara lain.



41

Tabel 5, Hasil Penelitian yang Relevan
Tahun Nama Judul Skripsi Kesimpulan

2009 Rumanda Pengaruh Kompensasi,
Kepemimpinan dan
Lingkungan Kerja Fisik
terhadap Kepuasan Kerja
Karyawan Hotel Taman
Harum Ubud Gianyar

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa t
signifikansi (0,004) < a
(0,05), sehingga H0
hitung (3,013) > t
ditolak dan Hi tabel
(1,684) dan nilai
diterima. Hal ini berarti
bahwa lingkungan kerja
fisik secara parsial
berpengaruh positif dan
signifikan terhadap
kepuasan kerja karyawan
pada Hotel Taman
Harum Ubud.
Maka diperoleh
kesimpulan: kompensasi,
kepemimpinan dan
lingkungan kerja fisik
berpengaruh signifikan
secara simultan dan
secara parsial terhadap
kepuasan kertja
karyawan pada Hotel
Taman Harum Ubud.

2010 Eka Rizki
Andika

Pengaruh Kepemimpinan
dan Lingkungan Kerja
Terhadap Disiplin Kerja
Karyawan pada Bengkel
Monte Carlo Cabang
Bandar Lampung.

Hasil perhitungan
dengan menggunakan uji
hipotesis secara
menyeluruh menunjukan
niali Fhitung sebesar
11,410 > Ftabel 3,23.
Berarti Ho ditolak dan
Ha diterima, dengan
Koefisien Deteminasi
(KD) = 0,369. Secara
statistik hasil ini
menunjukan besarnya
sumbangan variabel
bebas kepemimpinan dan
lingkungan kerja secara
bersama-sama
berpengaruh positif
terhadap variabel terikat
yaitu disiplin kerja
sebesar 56,90%
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sedangkan sisanya

sedangkan sisanya
63,10% dipengaruhi
faktor lain

2010 Fitria Pengaruh kompetensi
guru dan motivasi
mengajar terhadap
kinerja guru pada SMP
Negeri 24 Bandar
Lampung tahun pelajaran
2009/2010

Ada pengaruh positif
yang signifikan antara
kompetensi guru dan
motivasi mengajar
terhadap kinerja guru
dengan hasil perhitungan
F hitung
(45,514) > F table (4,26)
menghasilkan hipotesis
diterima.

2010 Jumiati Faktor-faktor yang
mempengaruhi
kinerja guru

Ada pengaruh faktor-
faktor yang
mempengaruhi kinerja.
Hasil perhitungan Fh >
Ft yaitu 72,150 > 2,380
dengan koefisien
determinasi R2 = 0,719.

2010 Aprianto Pengaruh
Kepemimpinan dan
Komunikasi
Terhadap Kinerja
karyawan
di kantor
PT
Pos Surakarta.

Setelah dilakukan
uji statistik ternyata
hasil penelitian
membuktikan bahwa
kepemimpinan dan
komunikasi secara
serentak berpengaruh
signifikan terhadap
kinerja karyawan di
kantor PT Pos Surakarta.

Tabel Lanjutan
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B. Kerangka Pikir

Menurut Uma Sekaran (2012: 91) mengemukakan bahwa kerangka berfikir

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan

berbagai faktor yang telah di identifikasi sebagai masalah yang penting.

1. Pengaruh Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah
Terhadap Kinerja Guru

Kepemimpinan kepala sekolah mampu menghasilkan kebijakan yang baik

bagi sekolah. Peran kepala sekolah yang maksimal dalam memimpin

sekolah dengan bijak dan terarah bertujuan untuk meningkatkan kualitas

dan mutu pendidikan di sekolah, dimana akan berimbas kepada lulusan

anak didik. Hal itu dilakukan melalui usaha kepala sekolah dalam menilai

dan mengevaluasi para guru agar menjalankan tugas dan perannya dengan

maksimal. Hasil penelitian Wibowo (2014: 37) Menyatakan bahwa

kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok

menuju pencapaian sebuah visi atau serangkaian tujuan.

Penyampaian tugas maupun koordinasi guru pada organisasi sekolah

menjadi sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan organisasi

sekolah. Penyampaian pesan tersebut disebut juga dengan komunikasi

organisasi.



44

2. Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Guru

Menurut Muhammad (2009: 65) berpendapat bahwa komunikasi adalah

pengiriman dan penerimaan informasi dalam suatu organisasi yang

kompleks. Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komunikasi

adalah suatu pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang

terlibat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang

sedang terjadi.

Komunikasi yang efektif akan dapat memperlancar dalam penyelesaian

pekerjaan. Komunikasi organisasi yang dilakukan dapat melalui media

telepon, mikrofon, memo, surat, rapat, seminar, dan lain-lain. Kebutuhan

komunikasi organisasi antara sesama guru bahkan dengan kepala sekolah

akan dapat berjalan dengan baik bila didukung oleh media tertentu dan

dapat berimbas pada peningkatan kinerja guru.

3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru

Menurut S.P Hasibuan (2003: 95) guru yang memiliki motivasi kerja

uyang tinggi akan selalu mengembangkan keprofesiannya dan program

inovatif untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Dorongan yang muncul

dari dalam diri setiap individu dianggap mampu menggerakkan hati dan

pikiran guna melakukan suatu pekerjaan secara maksimal. Motivasi setiap

orang berbeda-beda, semakin tinggi motivasi yang dimiliki maka segala

aktivitas yang dilakukan akan semakin baik pula dan begitu juga

sebaliknya. Setiap individu tentu sudah memiliki tujuan, alasan dan
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maksud tertentu dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga segala

pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan tanpa adanya paksaan.

4. Pengaruh Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah,
Komunikasi, dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru.

Menurut Yunus (2012: 76) berpendapat bahwa hubungan antara

pemimpin (leader) dengan yang dipimpin (follower). menjelaskan

kepemimpinan mengandung makna bahwa kepemimpinan mengandung

makna bahwa pemimpin mempengaruhi yang dipimpin tapi hubungan

antara pemimpin dengan yang dipimpin bersifat saling menguntungkan

kedua belah pihak.

Menurut Rohim (2009: 111)  komunikasi merupakan perilaku

pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlibat dalam

proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi.

Menurut Hamzah B. Uno (2008: 1) motivasi adalah kekuatan baik dari

dalam maupun dari luar diri seseorang yang mendorong untuk mencapai

tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kepemimpinan kepala

sekolah, komunikasi, dan motivasi mempunyai kemungkinan berpengaruh

terhadap kinerja guru.
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C.   Paradigma Penilitian

Berdasarkan penjelasan kerangka pikir diatas, dalam penelitian ini diambil

pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan motivasi.

Secara sistematis kerangka berfikir tersebut dapat digambarkan dalam bagan

sebagai berikut:

Gambar 1. Paradigma berpikir penelitian

Kepemimpinan r1

Kepala Sekolah
(X1)

Komunikasi R r2 Kinerja Guru
(X2) (Y)

Motivasi
(X3)

r3
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

1. Ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru

pada SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018.

2. Ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 1

Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018.

3. Ada pengaruh motivasi terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 1

Batu Brak Tahun Pelajaran 2017/2018.

4. Ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, dan

motivasi terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun

Pelajaran 2017/2018.
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III. METEDOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas beberapa hal mengenai: metode penelitian,

populasi dan sampel dalam penelitian, variabel penelitian dan definisi

operasional variabel. Selain itu juga akan dijelaskan secara rinci mengenai

teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis

data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Pembahasan pada bagian ini

akan diawali dengan metode penelitian.

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode

deskriptif verifikatif dngan pendekatan ex post facto dan survey. Menurut

Moh. Nazir (2005: 63), metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem

pemikiranataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan

penelitian ini merupakan verifikatif yaitu untuk menentukan tingkatpengaruh

variabel-variabel dalam suatu kondisi.
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Menurut Moh. Nazir (2005: 73), penelitian ex post facto adalah penyelidikan

secara empiris yang sistematik, dimana peneliti tidak mempunyai kontrol

langsung terhadap variabel-variabel bebas (independent variables) karena

manifestasi fenomena telah terjadi atau karena fenomena sukar

dimanipulasikan, sedangkan menurut Moh. Nazir dalam Basrowi dan Ahmad

Kasinu (2007: 135), penelitian survey adalah penelitian yang diadakan untuk

memperoleh fakta-fakta dari gejala yang ada dan mencari keterangan-

keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik

dari sekelompok atau suatu daerah.

Berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini tergolong penelitian

assosiatif yaitu suatu metode dalam penelitian untuk mengetahui hubungan

antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2010: 57). Metode ini dipilih karena

sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu ingin mengetahui

pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi,

dan motivasi terhadap kinerja guru.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”

(Sugiyono, 2010: 117). Menurut Suharsimi (2010: 173), “Populasi adalah

keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua
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elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya

merupakan penelitian populasi”. Populasi pada penelitian ini yaitu guru

yang memiliki unit kerja di SMP Negeri 1 Batu Brak yang berjumlah 43

orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti (Suharsimi

Arikunto, 2006: 131). Menurut Arikunto (2007: 130), apabila subjeknya

kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya menjadi

penelitian populasi. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian

populasi karena jumlah populasinya 43 orang dan semuanya dijadikan

sampel.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, dimana semua responden

akan diteliti. Sugiyono (2010: 124) menjelaskan bahwa, “Sampling jenuh

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan

sebagai sampel”. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini menggunakan

penelitian populasi.
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D. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2010: 61), variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya.

Dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu.

1. Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah

kepemimpinan kepala sekolah 1, komunikasi 2, dan motivasi (3

2. Variabel dependen yaitu variabel yaang dipengaruhi atau menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini

adalah kinerja guru (Y).

E. Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang menjelaskan

suatu kosep secara singkat, jelas, dan tegas (Basrowi dan Kasinu, 2007: 197).

Definisi konseptual variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepemimpinan kepala sekolah diartikan sebagai kemampuan seorang

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu

sekolah, untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada suatu
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sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

2. Komunikasi adalah proses penyampaian pernyataan baik berupa

gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai seseorang kepada orang

lain

3. Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugasnya guna mencapai tujuan yang

diindinkannya.

4. Kinerja guru adalah kemampuan guru baik secara kualitas maupun

kuantitas yang mencakup 4 hal, yakni, kemampuan pribadi,

kemampuan professional, kemampuan sosial, dan kemampuan

pedagogik.

F. Definisi Operasional Variabel

Cara pengukuran instrument untuk Kepemimpinan Kepala Sekolah,

Komunikasi, Motivasi dan Kinerja Guru dikaitkan dengan beberapa indikator

sebagai berikut:

Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1)

1. Kemampuan:

a. Datang Tepat waktu

b. Membagi materi

c. Memberikan SK mengajar

d. Adil membagi jam mengajar
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2. Memimpin:

a. Menasehati guru

b. Contoh yang positif

c. Membuat program kerja

3. Menggerakkan:

a. Menegakkan tata tertib sekolah

b. Menerima keluhan guru dan siswa

c. Mengatasi keluhan guru dan siswa

d. Mengawasi ekstrakurikuler

4. Tujuan:

a. Mampu mengatasi perselisihan

b. Berkomunikasi dengan wali murid

c. Rapat di akhir semester

Komunikasi (X2) :

1. Komunikasi dari atas ke bawah (Donword):

a. Menyampaikan informasi

b. Memberikan kritik/saran

c. Mengadakan platihan/seminar

2. Komunikasi dari bawah ke atas (Upward):

a. Mengumpulkan laporan akhir

b. Memberikan laporan perilaku siswa

c. Menymapaikan permintaan terbaru tentang cara mengajar
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3. Komunikasi horizontal

a. Meminta pendapat tentang cara pembelajaran

b. Menyempatkan berinterakraksi dengan rekan kerja

c. Menyelesaikan masalah yang terjadi

Motivasi (X3)

1. Pengembangan Diri :

a. Dedikasi

b. Tanggung jawab

c. Kepuasan pribadi

d. Percaya diri

2. Prestasi

a. Senang bekerja keras

b. Menginginkan hasil terbaik

c. Tidak cepat merasa puas

3. Rasional dalam bertindak

a. Menetapkan tujuan secara rasional

b. Hati-hati dalam memilih metode sesuai dengan pekerjaan

Kinerja Guru (Y)

1. Kemampuan pribadi

a. Hadir tepat waktu

b. Berada di kelas saat materi disampaikan

c. Menyelesaikan tugas administrasi yang dibebankan

d. Selalu ada saat siswa membutuhkan
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2. Kemampuan Professional

a. Mengikuti penataran mata pelajaran

b. Menyelesaikan tugas yang diberikan

c. Membantu teman saat tidak hadir

d. Kurang Jam mengajar dialihkan ke mata pelajaran lain

e. Berhak mendapat honor

3. Kemampuan sosial

a. Mengetahui siswa yang sulit belajar

b. Mengetahui siswa yang mentalnya lemah

c. Mengarahkan siswa yang terbelakang

d. Berkomunikasi dengan wali murid

4. Kemampuan pedagogik

a. Menemukan model dan metode pembelajaran yang baik

b. Membicarakan gagasan baru tentang kebaikan PBM dalam rapat

guru

c. Kehadiran guru mempengaruhi suasana kondusif

d. Pengelolaan hasil belajar yang transparan

e. Kepemimpinan kepala sekolah mendorong semangat kerja guru

f. Keunggulan prestasi anak
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Tabel 6. Rincian Variabel Indikator, dan Pengukuran Variabel
Variabel Indikator

Kepemimpinan Kepala
Sekolah

1. Datang tepat waktu
2. Memberikan SK mengajar
3. Adil membagi jam mengajar
4. Memiliki kemampuan mengajar
5. Menasehati guru
6. Contoh yang positif
7. Membuat program kerja
8. Menegakkan tata tertib sekolah
9. Menerima keluhan guru dan siswa
10.Mengatasi keluhan guru dan siswa
11.Mengawasi ekstrakurikuler
12.Mampu mengatasi permasalahan
13.Berkomunikasi dengan wali murid
14.Rapat di akhir semester

Komunikasi 1. Menyampaikan informasi
2. Memberikan kritik/saran
3. Mengadakan platihan/seminar
4. Mengumpulkan laporan akhir
5. Memberikan laporan perilaku siswa
6. Menymapaikan permintaan terbaru tentang cara

mengajar
7. Meminta pendapat tentang cara pembelajaran
8. Menyempatkan berinterakraksi dengan rekan

kerja
9. Menyelesaikan masalah yang terjadi

Motivasi 1. Dedikasi
2. Tanggung jawab
3. Kepuasan pribadi
4. Percaya diri
5. Senang bekerja keras
6. Menginginkan hasil terbaik
7. Tidak cepat merasa puas
8. Menetapkan tujuan secara rasional
9. Hati-hati dalam  memilih metode sesuai

dengan pekerjaan
Kinerja guru 1. Hadir tepat waktu

2. Berada di kelas saat materi disampaikan
3. Menyelesaikan tugas administrasi yang

dibebankan
4. Selalu ada saat siswa membutuhan
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5. Mengikuti penataran mata pelajaran
6. Menyelesaikan tugas yang diberikan
7. Membantu teman saat tidak hadir
8. Kurang jam mengajar dialihkan ke mata

pelajaran lain
9. Berhak mendapat honor
10.Mengetahui siswa yang sulit belajar
11.Mengetahui siswa yang mentalnya lemah
12.Mengarahkan siswa yang terbelakang
13.Berkomunikasi dengan wali murid
14.Menanamkan model dan metode pembelajaran

yang baik
15.Membicarakan gagasan baru tentang kebaikan

PBM dalam rapat guru
16.Kehadiran guru mempengaruhi suasama

kondusif
17.Pengelolaan hasil belajar yang transparan
18.Kepimpinan kepala sekolah mendorong

semangat kerja guru
19.Keunggulan prestasi anak

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode

sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto

dalam Basrowi & Akhmad Kasinu, 2007 :166). Dalam penelitian ini

Tabel Lanjutan
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teknik observasi digunakan untuk mengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian.

2. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2010: 194).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan (Basrowi & Akhmad Kasinu, 2007: 166). Tehnik ini digunakan

untuk mendapatkan data berupa arsip catatan mengenai jumlah guru,

jumlah absensi, dan data-data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

pada SMP Negeri 1 Batu Brak.

4. Kuisioner

Kuisioner (angket) adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 199). Tehnik kuisioner ini

digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah, program pengajaran, dan lingkungan kerja

guru serta kinerja guru pada SMP Negeri 1 Batu Brak Tahun Pelajaran

2017/2018.
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H. Uji Persyaratan Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah

disusun dapat digunakan untuk mengukur secara tepat. Validitas

Instrumen akan menggambarkan tingkat kemampuan alat ukur untuk

mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran.

Untuk menguji tingkat validitas instrumen pada penelitian ini

menggunakan teknik Korelasi Product Moment. Penggunaan teknik ini

dikarenakan penelitian ini tergolong penelitian asosiatif dan data yang

dikorelasikan berbentuk interval, serta berasal dari sumber data yang

sama. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2010: 254).

Menurut Hartono (2004: 71) juga berpendapat bahwa teknik korelasi ini

dapat digunakan apabila data yang dikorelasikan atau memenuhi syarat

sebagai berikut:

1. Variabel yang akan dikorelasikan berbentuk gejala yang bersifat

kontiniu.

2. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen atau homogen.

3. Regresinya merupakan regresi linier.

Rumus Korelasi Product Moment yang digunakan sebagai berikut:
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Keterangan :
rxy = Koefisien korelasi antara variable X dan variable Y
X = Skor butir soal
Y = Skor Total
n = Jumlah sample yang diambil
(Sugiyono, 2010:255)

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung > rtabel , maka pengukuran

tersebut valid, dan sebaliknya jika rhitung < rtabel maka alat ukur tersebut

dinyatakan tidak valid. Berdasarkan analisis uji coba validitas angket

diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Validitas Angket
Variabel Butir Soal r Tabel r Hitung Keterangan

Kepemimpinan
Kepala

Sekolah (X1)

Komunikasi
(X2)

1 0,433 0,927 Valid
2 0,433 0,626 Valid
3 0,433 0,506 Valid
4 0,433 0,713 Valid
5 0,433 0,940 Valid
6 0,433 0,759 Valid
7 0,433 0,569 Valid
8 0,433 0,798 Valid
9 0,433 0,832 Valid
10 0,433 0,765 Valid
11 0,433 0,511 Valid
12 0,433 0,947 Valid
13 0,433 0,813 Valid
14 0,433 0,578 Valid
15 0,433 0,512 Valid
16 0,433 0,908 Valid
17 0,433 0,464 Valid
18 0,433 0,719 Valid
19 0,433 0,586 Valid
20 0,433 0,810 Valid
21 0,433 0,716 Valid
22 0,433 0,649 Valid

Tabel Lanjutan
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Motivasi (X3) 23 0,433 0,914 Valid
24 0,433 0,914 Valid
25 0,433 0,819 Valid
26 0,433 0,819 Valid
27 0,433 0,923 Valid
28 0,433 0,627 Valid
29 0,433 0,799 Valid
30 0,433 0,819 Valid
31 0,433 0,799 Valid

Kinerja Guru
(Y)

32 0,433 0,903 Valid
33 0,433 0,595 Valid
34 0,433 0,532 Valid
35 0,433 0,655 Valid
36 0,433 0,807 Valid
37 0,433 0,548 Valid
38 0,433 0,545 Valid
39 0,433 0,846 Valid
40 0,433 0,808 Valid
41 0,433 0,722 Valid
42 0,433 0,483 Valid
43 0,433 0,920 Valid
44 0,433 0,852 Valid
45 0,433 0,852 Valid
46 0,433 0,446 Valid

a. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika r

hitung > r tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika r hitung <

r tabel maka soal tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut

dari 13 pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1)

berjumlah 13 pernyataan.

Tabel Lanjutan
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b. Komunikasi

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika r

hitung > r tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika r hitung <

r tabel maka soal tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut

dari 9 pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan dalam

penelitian ini untuk variabel harga (X2) berjumlah 9 pernyataan.

c. Motivasi

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika r

hitung > r tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika r hitung <

r tabel maka soal tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut

dari 9 pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan dalam

penelitian ini untuk variabel harga (X3) berjumlah 9 pernyataan.

d. Kinerja Guru

Berdasarkan tabel tersebut, kriteria yang digunakan adalah jika r

hitung > r tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya jika r hitung <

r tabel maka soal tersebut tidak valid. Berdasarkan kriteria tersebut

dari 15 pernyataan semua valid, sehingga angket yang digunakan

dalam penelitian ini untuk variabel harga (Y) berjumlah 15

pernyataan.
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2. Uji Realibilitas Instrumen

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrumen tersebut sudah baik, (Suharsimi Arikunto, 2006:178). Untuk

mengetahui tingkat reliabilitas kuisioner, maka digunakan rumus alpha.

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:196), rumus alpha digunakan untuk

mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket

atau soal bentuk uraian.

Rumus alpha yang digunakan sebagai berikut:

Keterangan :
r11 = Reliabilitas instrumen
k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

 b
2 = Jumlah varians butir

 t
2 = Varians total

(Suharsimi Arikunto, 2006:196)

Dengan kriteria pengujian apabila rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi

0,05 maka angket sebagai instrumen penelitian memenuhi syarat reliabel.

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan kriteria korelasi yang besarnya:
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Tabel 8. Interprestasi Reliabilitas Instrumen
Besaran Dalam Nilai Kriteria

0,8 – 1,00 Sangat Tinggi

0,6 – 0,79 Tinggi

0,4 – 0,59 Sedang / Cukup

0,2 – 0,39 Rendah

Kurang dari 0,2 Sangat rendah

(Suharsimi Arikunto, 2006:274)

Dengan kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi (α)

0,05 maka alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya jika rhitung <

rtabel maka alat ukur tersebut tidak reliabel. Berdasarkan analisis uji coba

reliabilitas angket diperoleh hasil sebagai berikut.

.
Tabel 9. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Reliabilitas Angket

Variabel r Tabel r Hitung Keterangan Tingkat
Reliabilitas

Kepemimpinan
Kepala Sekolah

( X1 )
0,433 0,934 Reliabel Sangat Tinggi

Komunikasi
( X2 ) 0,433 0,839 Reliabel Sangat Tinggi

Motivasi
(X3 ) 0,433 0,942 Reliabel Sangat Tinggi

Kinerja Guru
(Y) 0,433 0,925 Reliabel Sangat Tinggi

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1) yaitu 0,934  > 0,433, maka

angket atau alat pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan

demikian, semua pernyataan untuk variabel X1 dapat digunakan untuk
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mengumpulkan data yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,934

dinyatakan reliabel dengan tingkat reliabilitas sangat tinggi.

B. Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel komunikasi (X2) yaitu 0,839 > 0,433, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pernyataan untuk variabel X2 dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,839 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi.

C. Motivasi

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel motivasi (X3) yaitu 0,942 > 0,433, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pernyataan untuk variabel X3 dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,942 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi.

D. Kinerja Guru

Berdasarkan hasil analisis SPSS tersebut, diketahui bahwa koefisien alpha

variabel kinerja guru (Y) yaitu 0,925 > 0,433, maka angket atau alat

pengukuran data tersebut bersifat reliabel. Dengan demikian, semua

pernyataan untuk variabel Y dapat digunakan untuk mengumpulkan data

yang diperlukan dan perhitungan alpha 0,925 dinyatakan reliabel dengan

tingkat reliabilitas sangat tinggi.
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I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki

distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik.

Pengujian normalitas distribusi data populasi dilakukan dengan

menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov.

Syarat hipotesis yang digunakan:

H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal

H1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal

Statistik uji yang digunakan:

D = max | fo(xi)- Sn(xi) | ; i = 1,2,3 ...

Dimana:

Fo (Xi) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi

teoritis dalam kondisi Ho

Sn (Xi)  =  Distribusi frekuensi kumulatif dapengamatan sebanyak n

Dengan cara membandingkan nilai D terhadap nilai D pada tabel

Kolmogorof Smirnov dengan taraf nyata α maka aturan pengambilan

keputusan dalam uji ini adalah.

Jika D ≤ D tabel maka Terima Ho

Jika D > D tabel maka Tolak Ho
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Keputusan juga dapat diambil dengan berdasarkan nilai Kolmogorof

Smirnov Z, jika KSZ ≤ Zα maka Terima Ho, demikian juga

sebaliknya.Perhitungan menggunakan software komputer, keputusan atas

hipotesis yang diajukan dapat menggunakan nilai signifikansi (Asyimp

Significance) .Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari α maka Tolak Ho

demikian juga sebaliknya. (Sugiono, 2011: 156-159)

2. Uji Homogenitas Sampel

Uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunakan statistik

parametrik yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk

mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang

bervarians homogen atau tidak. Untuk menguji Homogenitas dalam

penelitian ini memggunakan metode Bartlett.

Rumusan Hipotesis:

Ho : Varians populasi adalah homogen

H1 : Varians populasi adalah tidak homogen

Kriteria pengujian:

 Jika nilai χ2
hitung < χ2

tabel dengan α= 0,05 dan dk = k-1 maka H0

diterima dan sebaliknya di H0 ditolak.

Atau

 Jika probabilitas (Sig.) > 0.05 maka Ho diterima

 Jika probabilitas (Sig.) < 0.05 maka Ho ditolak
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J. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Linearitas Garis Regresi

Uji keliniaritasan garis regresi (persyaratan analisis)  dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan

dalam penelitian ini linier atau non linier, pengujian menggunakan

Metode Ramsey Test dengan rumus sebagai berikut :

F =
( )/( )/( ) (Suliyanto, 2011)

Untuk melakukan uji linieritas diperlukan adanya  rumusan hipotesis sbb:

H 0 : Model regresi berbentuk linier

H 1 : Model regresi berbentuk  non linier

Kriteria pengujian hipotesis yaitu.

Tolak H0 jika Fhitung < Ftabel dengan α 0,05 dan dk pembilang = m dan dk

penyebut = n – k maka model regresi adalah tidak linier, sebaliknya

model regresi adalah linear.

2. Uji Multikolinieritas

Menurut Sudarmanto (2005: 136–137) uji asumsi tentang

Multikolinearitas ini dimaksud untuk membuktikan atau menguji ada

tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independen) satu

dengan variabel bebas (independen) lainya. Pengujian dengan

menggunakan analisis regresi linear ganda, maka akan terdapat dua atau
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lebih variabel bebas atau variabel independent yang diduga akan

mempengaruhi variabel terikatnya (dependen). Pendugaan tersebut akan

dapat dipertanggung jawabkan  apabila tidak terjadi adanya hubungan

yang linear (Multikolinearitas ) diantara variabel-variabel independen.

Adanya hubungan yang linear antar variabel independen akan

menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing

variabel independent terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu,

harus benar-benar dapat menyatakan bahwa tidak terjadi adanya

hubungan linear di antara variabel-variabel independen tersebut. Model

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

independen.

Jika terjadi hubungan yang linear (Multikolinearitas) maka akan

mengakibatkan.

a. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah,

dengan demikian menjadi kurang akurat.

b. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, sehingga

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya

berubah sangat berarti.

c. Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independent

secara individu terhadap variabel dependen (Sudarmanto, 2005 :138).



70

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada

dua.

a. Menggunakan koefisien signifikan  dan kemudian di bandingkan

dengan tingkat alpha.

b. Menggunakan harga koefisien Person Correlation. Penentuan harga

koefisien di tentukan dengan rumus :

= .∑ − (∑ )(∑ ){ ∑ − ( ) }{ ∑ (∑ ) }
(Arikunto, 2007: 72)`

Keterangan:

= Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y= Skor butir soal

= Skor total= Jumlah sempel

Rumusan hipotesis yaitu:

Ho :Tidak terdapat hubungan antar variabel independen

H1 :Terdapat hubungan antar variabel independen

Kriteria pengujian yaitu:

1. Apabila koefisien signifikansi < = 0,05 maka terjadi

multikolinearitas di antara variabel independennya.

2. Apabila < dengan df= n-1-1 dan α = 0,05 maka

diterima sehingga tidak terjadi multikorelasi sebaliknya jika



71

> maka ditolak dan diterima maka terjadi

multikorelasi.

3. Uji Autokeralasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang

disusun menurut observasi waktu (seperti data time series) atau urutan

tempat/ruang (data cross section ) atau korelasi yang timbul pada dirinya

sendiri ( R.Gunawan Sudarmanto 2005 :142 ). Pengujian autokorelasi

dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara data

pengamatan atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam

penelitian ini, dilakukan dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan

kriteria uji bila nilai statistik Durbin-Watson mendekati angka 2 maka data

pengamatan tersebut tidak memiliki autokorelasi dan sebaliknya.

a. Tentukan hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah variabel
ganguan tidak mengandung autokorelasi dan hipotesis alternatifnya
adalah variabel ganguan mengandung autokorelasi.

b. Hitung besarnya statistik DW dengan rumus DW =
∑ ( )∑

c. Bandingkan nilai statisik DW dengan nilai teoritik DW sebagai
berikut untuk ρ > 0( autokorelasi positif)
1. Bila DW ≥ dц ( dengan df n –K-1) : K adalah banyaknya variabel

bebas yang digunakan: H0 diterima jadi ρ = 0 berarti tidak ada
autokorelasi pada model regresi itu.

2. Bila DW ≤ dL( dengan df n – K -1) : Ho ditolak, jadi ρ ≠ 0 berarti
ada autokorelasi positif pada model itu

3. Bila dL < DW < du ; uji itu hasilnya tidak konklusif, sehingga
tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak
pada model itu

d. Untuk ρ < 0 ( autokorelasi negatif)
1. Bila (4- DW) ≥du ; h0 diterima jadi ρ = 0 berarti tidak ada

autokorelasi pada model itu
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2. Bila (4-DW) ≤ dL; h0 ditolak , jadi ρ ≠ 0 berarti ada autokorelasi
positif pada model itu

3. Bila dL < (4-DW) < du ; uji itu hasilnya tidak konklusif sehingga
tidak dapat ditentukan apakah terdapat autokorelasi atau tidak
pada model itu. (Muhammad Firdaus :100 - 101)

Rumus hipotesis yaitu.

H0 : tidak terjadi autokorelasi diantara data pengamatan.

H1 : terjadinya autokorelasi diantara data pengamatan.

Kriteria Pengujian

Apabila nilai statistik Durbin-Watson berada diantara angka 2 atau

mendekati angka 2 dapat dinyatakan data pengamatan tersebut tidak

memiliki autokorelasi (Sudarmanto, 2005: 143).

4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut R. Gunawan Sudarmanto (2005:147), uji heteroskedastisitas

dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama

atau tidak sama untuk semua pengamatan. Pendekatan yang digunakan

untuk mendeteksi ada tidaknya hetersokedastisitas digunakan rank

korelasi Spearman sebagai berikut.

a. Buat model regresinya Y = B1 + B2 X2i + ei
b. Carilah nilai nilai variabel ganguan penduga ei
c. Rangking nilai nilai ei itu serta nilai-nilai e itu serta nilai nilai X

yang bersangkutan dalam urutan yang semakin kecil atau semakin
besar

d. Hitung koefisien regresi penduga rank spearman r dengan rumus

r=1
∑( )
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dimana = di menunjukkan perbedaan setiap pasang rank n
menunjukkan jumlah pasang rank

e. Bila rs mendekati maka kemungkinan besar terdapat
heteroskedaktisitas dalam model itu, sedangkan bila r mendekati 0
maka kemungkinan adanya heteroskedaktisitas kecil. (Muhammad
Firdaus : 107-108)

Keterangan :
rs = koefisien korelasi spearman
di = perbedaan dalam rank yang diberikan kepada dua karakteristik yang

berbeda dari individu atau fenomena ke i.
N = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank.

Rumusan hipotesis.

H0 : tidak ada hubungan yang sistematik antara variabel yang

menjelaskan  dan nilai mutlak dari residualnya.

H1 : ada hubungan yang sistematik antara variabel yang menjelaskan

dan nilai mutlak dari residualnya.

Kriteria pengujiannya apabila koefisien signifikansi (Sig.) lebih besar dari

α =  0,05, maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas diantara

data pengamatan tersebut, yang berarti menerima H0 dan sebaliknya

(Suliyanto, 2011).
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K. Pengujian Hipotesis

Mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y, maka digunakan

analisis regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan

dua cara, yaitu.

1. Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis pertama kedua dan ketiga, penulis menggunakan

rumus regresi linier sederhana yaitu.

xbaŶ 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus.

a = xb-Ŷ

a =
(∑ ) ∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ )

keterangan:

Ỷ =  Nilai yang diprediksikan
a  =  Konstanta atau bila harga X = 0
b  =  Koefisien regresi
X =  Nilai variabel independen (

1 ,
2 )

(Sudjana, 2005: 315).

Selanjutnya untuk uji signifikansi digunakan uji t dengan rumus.

to
sb

b


kriteria pengujian adalah tolak Ho dengan alternatif Ha diterima jika

thitung dengan taraf signifikansi 0, 05 dan dk n–2 ( Sugiyono, 2013: 184).
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2. Regresi Linier Multipel

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk

menguji hipotesis ketiga variabel tersebut, digunakan model regresi

linier multipel yaitu.= + +
Keterangan:

a =  Konstanta

b 1 - b 3 =  Koefisien arah regresi

X
1
- X3 =  Variabel bebas



 =  Variabel terikat

b1 =
      
     221

3
3

2
2

2
1

32211
2
2

3XXXX

XXXYXX






 Y

b2 =
     
    221

2
2

2
1

1212
2
1 XX

XXXX

YXXXY








b3 =
     
    2321

3
3

3
1

13213
3
1

XXXX

XXYXX








(Sugiono, 2012: 204).

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F)

untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y,

dengan rumus.

//( )
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JKreg dicari dengan rumus.

= + +… .+
Keterangan:

JKreg =  Jumlah kuadrat regresi

JKres =  Jumlah kuadrat residu

k =  Jumlah variabel bebas

n =  Jumlah sampel

Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel dan jika

Ftabel>Fhitung dan terima  Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut

= n – k – 1 dengan α = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftab.

   2YiYiJKres
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan

mengenai pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah,

komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja guru SMP Negeri 1 Batu Brak,

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada pengaruh signifikan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala

sekolah secara parsial terhadap kinerja guru pada SMP Negeri 1 Batu

Brak. Jika kepemimpinan kepala sekolah sesuai dengan harapan guru,

maka akan meningkatkan kinerja guru.

2. Ada pengaruh signifikan komunikasi secara parsial terhadap Kinerja

guru. Jika komunikasi kepala sekolah dengan guru berjalan secara baik,

maka akan meningkatkan kinerja guru.

3. Ada pengaruh signifikan motivasi secara Parsial terhadap kinerja guru.

Jika kepala sekolah memberikan motivasi terhadap guru, mempunyai

perhatian terhadap guru, maka akan diiringi dengan kinerja guru yang

baik.

4. Ada pengaruh signifikan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala

sekolah, komunikasi, dan motivasi, secara simultan terhadap kinerja

guru  pada SMP Negeri 1 Batu Brak. Jika kepemimpinan kepala
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sekolah, komunikasi, dan motivasi sesuai dengan harapan guru, maka

kinerja guru akan meningkat.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan

mengenai pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah,

komunikasi, dan motivasi terhadap kinerja guru SMP Negeri 1 Batu Brak,

maka penulis menyarankan hal hal sebagai berikut.

1. Kepada kepala sekolah dalam proses belajar mengajar, kepala sekolah

diharapkan lebih memperhatikan tingkat kedisiplinan guru. Guru juga

dapat diharapkan dapat hadir dalam setiap jam mengajar dan hadir tepat

waktu. Absensi guru merupakan salah satu cerminan kinerja guru yang

baik.

2. Kepada kepala sekolah dan seluruh dewan guru pada SMP Negeri 1

Batu Brak diharapkan intensitas komunikasi yang masih kurang baik

antara kepala sekolah dan guru harus sering dilakukan untuk mengindari

ketidakjelasan informasi yang disampaikan,yang dapat mengakibatkan

kesalahpahaman berkomuniakasi.

3. Kepada kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja guru, diharapkan

kepala sekolah sebaiknya memberikan motivasi yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi guru, kepala sekolah dapat mengadakan

pendekatan pada guru berdasarkan pada teori kebutuhan, dimana kepala

sekolah harus bisa dan dapat melihat kebutuhan guru dalam hal

menciptakan hubungan yang baik, kerja sama yang dilakukan dengan
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jalan mengadakan pertemuan informal, diikutsertakan guru dalam

mengambil keputusan sehingga guru tidak merasa sebagai bawahan

melainkan ikut serta memperoleh kepuasan kerja.

4. Kepada kepala sekolah dan seluruh dewan guru pada SMP Negeri 1

Batu Brak kinerja guru dapat dicapai dengan adanya kerja sama yang

baik dengan kepala sekolah, koordinasi yang jelas dan berkomunikasi

yang baik, benar-benar membantu guru dalam melaksanakan tugas nya,

Didukung dengan motivasi dari kepala sekolah yang sesuai dengan

kebutuhan dan kondisi guru. Dengan begitu kinerja guru diharapkan

dapat tercapai.
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