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ABSTRAK 

 

ERNA PRATIWI, 1321103485, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Widya Dharma Klaten. “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU DI SMAN 1 

BAYAT”, 

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dalam mengikuti pendidikan Strata 1 (S1) pada 

Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Widya Dharma Klaten maka mahasiswa 

diwajibkan melakukan penelitian ilmiah dalam format skripsi. Atas dasar ini peneliti 

mengambil topik Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Peningkatan 

Kinerja Guru Di SMAN 1 Bayat.   

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan 

(X1) dan motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pengumpulan data primer. Rumus yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah korelasi yang hasilnya untuk gaya kepemimpinan adalahthit>ttabel yaitu 2,437 > 

2,024 dan hasil uji korelasi untuk motivasi kerja adalahthit>ttabel yaitu 2,663>2,024 dengan 

persamaan regresi Y= ao+a1X1+a2X2 maka di dapat Y= 14,743+0,337X1+0,360X2 dan uji 

signifikasi ialah Fhit>Ftabel maka 7,461>3,24 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesa 

diterima atau terbukti bahwa ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang 

signifikan antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap peningkatan kinerja guru 

di SMAN 1 Bayat. Dan variabel motivasi kerja paling dominan berpengaruh. 

 

Kata kunci : Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja dan Kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 

Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya adalah “langkah-

langkah perencanaan, penarikan, seleksi pengembangan, pemeliharaan dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu 

maupun organisasional”. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset 

yang dapat meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan. Kemampuan sumber 

daya manusia merupakan kunci utama untuk menghadapi persaingan dalam 

era globalisasi, kemampuan ini sering disebut keunggulan kompetitif. 

Paradigma baru dalam pengelolaan kegiatan pembelajaran adalah 

pendayagunaan sumberdaya manusia. Hal tersebut dicerminkan dari peran 

sumber daya manusia dalam pendidikan. 

Dalam pengelolaan pendidikan atau manajemen sekolah tidak dapat 

dipisahkan dari gaya kepemimpinan yang diadopsi kepala sekolah dalam 

menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang 

di adopsi oleh kepala sekolah akan terkait dengan hasil dan keefektifan kepala 

sekolah dalam memimpin dan menjalankan proses pendidikan di sekolah. 

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang mengandung unsur 

mempengaruhi, adanya kerjasama dan  mengarah pada suatu hal dan tujuan 

bersama dalam  sebuah organisasi. Dalam hal ini, kepala sekolah merupakan 

pemimpin pendidikan yang sangat tergantung pada bagaimana kecakapan dan 
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kebijaksanaan kepala sekolah dalam memimpin suatu sekolah. Seorang kepala 

sekolah harus dapat memberikan efek kepemimpinan yang kharismatik, dapat 

memberikan contoh, dapat menggerakkan dan mengarahkan seluruh stake 

holder sekolah untuk dapat meraih tujuan yang ingin dicapai.   

Peranan pemimpin sangatlah besar bagi keberhasilan dalam mencapai 

tujuan. Namun tidak dapat dipungkiri bawahan mereka juga memiliki peranan 

yang tidak kalah penting, karena bawahan inilah yang akan menjalankan dan 

melaksanakan gagasan pimpinan yang tertuang dalam setiap keputusan. Baik 

tidaknya bawahan melaksanakan tugas mereka tergantung dari pimpinan itu 

sendiri. Bagaimana seorang pemimpin memberikan pengaruh dan motivasi 

untuk mempengaruhi para bawahanya melakukan berbagai tindakan sesuai 

dengan yang diharapkan. Untuk kepentingan tersebut, kepala sekolah harus 

mampu memberdayakan semua potensi yang ada di organisasi, terkait dalam 

menjalankan berbagai program, proses evaluasi, pengembangan kurikulum, 

pembelajaran disekolah, pengolahan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, 

pelayanan terhadap siswa dan orang tua siswa, sehingga tujuan sekolah dapat 

tercapai. 

Seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan menghadapi 

tanggung jawap yang berat, untuk itu ia harus memiliki persiapan memadai, 

baik mental maupun psikologis dalam mengemban tugasnya, terutama dalam 

menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk 

menciptakan dan memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa disekolah. 

Kemampuan seorang kepala sekolah dalam memimpin sangat berpengaruh 
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dalam meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan proses pembelajaran 

yang efektif dan tepat sasaran. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh  

kepala sekolah akan berpengaruh pada proses penciptaan kenyamanan, 

ketertiban proses pembelajaran, terutama pada kinerja guru.  

Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat 

mempengaruhi terciptanya dan tercapainya tujuan sekolah yang hendak 

dicapai. Ada berbagai macam gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

kepala sekolah, ada pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan yang 

otoriter dan hal ini cenderung akan direspon negatif oleh bawahanya dengan 

menunjukan tingkat kinerja dan produktivitas kerja rendah. Dalam pendekatan 

yang lebih positif, gaya kepemimpinan dapat diterapkan dengan cara direktif, 

supportif dan partisipatif. Ketiga gaya kepemimpinan ini dapat diperlakukan 

dengan seimbang dan bersamaan dalam sebuah proses kepemimpinan, porsi 

yang seimbang dari gaya-gaya kepemimpinan tersebut akan mendorong 

terciptanya kinerja atau produktivitas kerja di kalangan para pengajar. Adanya 

gaya kepemimpinan kepala sekolah yang bermcam-macam, diharapkan 

mampu sebagai agen perubahan dalam sekolah sehingga mempunyai peran 

aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.    

Peningkatan kinerja karyawan dalam lembaga pendidikan sangatlah 

penting, karena akan berdampak positif bagi lembaga pendidikan dan 

diharapkan mampu untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi lembaga 

pendidikan tersebut. Salah satu caranya melalui penciptaan gaya 

kepemimpinan dan motivasi yang efektif.  
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Hubungan yang saling berkaitan ini sangat menarik untuk dikaji dan 

diteliti lebih dalam. Diharapkan gaya kepemimpinan dan motivasi yang efektif 

memiliki hubungan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik untuk meneliti terhadap 

permasaahan tersebut dengan judul  “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

PENINGKATAN KINERJA GURU DI  SMAN 1 BAYAT”. 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

1. Alasan Subjektif  

a. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

b. Menghemat tenaga, waktu dan biaya. 

2. Alasan Objektif  

a. Menambah wawasan dan pengetahuan  

b. Ingin menganalisis : Apa tujuan motivasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap lembaga pendidikan 

c. Ingin menganalisis : seberapa besar pengaruhgaya kepemimpinandan 

motivasi kerjaterhadap peningkatan kinerja guru  di SMAN 1 BAYAT 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk mencegah penafsiran yang keliru dalam penelitian ini maka perlu diberi 

penegasan judul sebagai berikut : 
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1. Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertantu guna 

mencapai suatu tujuan. (T.Hani Handoko,1996 : 328). 

2. Kepemimpinan ialah suatu sikap atau tindakan yang dapat merubah 

sikap, perilaku, pola pikir seseorang atau sekelompok orang untuk 

mempengaruhi  orang-orang yang diarahkan terhadap  pencapaian 

tujuan organisasi. (Mulyasa,2003 : 107). 

3. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat 

dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan 

memberikan kontribusi pada ekonomi. (Armstrong dan Baron,1998 : 

15). 

 

D. PEMBATASAN MASALAH 

1. Bentuk motivasi kerja dan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang 

diberikan kepada guru SMAN 1 BAYAT 

2.  Pengaruh gaya kepemimpinankepala sekolah dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SMAN 1 BAYAT 

 

E. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasakan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja gurusecara 

komprehensif berpengaruh  signifikan terhadap kinerja guru di SMAN 1 

BAYAT? 



6 

 

2. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMAN 1 BAYAT? 

3. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerjaguru di 

SMAN 1 BAYAT? 

4. Variable mana yang paling dominan berpengaruh antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja 

guru di SMAN 1 BAYAT? 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah dan pemberian 

motivasi pada guru SMAN 1 BAYAT. 

2. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinankepala sekolah dan motivasi 

kerja guru terhadap kinerja guru SMAN 1 BAYAT. 

3. Untuk menguji diantara dua variable yaitu gaya kepemimpinankepala 

sekolah dan motivasi kerja guruyang memiliki nilai pengaruh paling 

dominan. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 

hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama 

yang berhubungan dengan motivasi kerja dan kompensasi karyawan. 
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2. Bagi Lembaga Pendidikan SMAN 1 BAYAT 

Sebagai bahan pertimbangan bagi SMAN 1 BAYAT di dalam 

menentukan kebijakan di bidang sumber daya manusia yang dapat 

mempengaruhi kinerja tenaga kerjanya, terutama yang berhubungan 

dengan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. 

3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan  dengan penelitian selanjutnya. 

 

H. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1Kerangka Pemikiran 

I. HIPOTESIS 

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu 

bukti kenyataan (Sutrisno Hadi,1996:257). Sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang telah dirumuskan diatas maka hipotesis yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. “Diduga ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang 

signifikan antara gaya kepemimpian kepala sekolah terhadap kinerja guru 

SMAN 1 BAYAT”. 

GAYA KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH 

MOTIVASI KERJA 

GURU 

KINERJA GURU 
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2. “Diduga ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang 

signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru SMAN 1 

BAYAT 

3. Diduga ada pengaruh positif secara komprehensif maupun parsial yang 

signifikan antara gaya kepemipinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru SMAN 1 BAYAT 

 

J. Sistematika penulisan  

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penulisan dengan judul 

yang penulis maksud, maka perlu adanya sistematika penulisan adalah sebagai 

berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Mencakup latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, 

penegasan judul, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran,  

metode penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang manajemen sumber daya manusia, gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, dan kinerja guru, dan 

penelitian terdahulu. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini ditulis tentang metode penelitian dan 

menggambarkan sejarah berdirinya sekolah, lokasi sekolah 

dan proses belajar, prestasi sekolah, visi misi sekolah, program 

kinerja sekolah. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang uji validitas dan rentabilitas, jawaban 

respon den terhadap pertanyaan -pertanyaan kuesioner, analisa 

data dan uji hipotesa. 

BAB V :  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan hasil penelitian dan saran-saran. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh gaya 

kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMAN 1 Bayat dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

a. Berdasarkan analisis kualitatif disimpulkan sebagian besar responden 

penelitian ini berusia antara 20 tahun s/d 30 tahun sebanyak 2 orang atau 5%, 

jenis kelamin yang didominasi oleh perempuan sebanyak 22 orang atau 55%. 

Dan pendidikan terahkir didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 37 orang atau 

92%. 

b. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dihasilkan persamaan regresi 

linier berganda yaitu Y = 14,743 + 0,337 X1 + 0,360  X2 

Menunjukkan bahwa Konstanta 14,743 berarti tanpa ada variabel X1 (gaya 

kepemimpinan), X2 (motivasi kerja) akan terjadi peningkatan kinerja guru 

sebesar 14,743 satuan kinerja. 

c. Variabel yang terdiri dari gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh 

secara signifikan. Pada variabel gaya kepemimpinan sebesar = 0,337 satuan 

dan  motivasi kerja sebesar 0,360 satuan dengan asumsi variabel bebasnya 

sama dengan nol, sehingga jika dinaikkan satu satuan maka kinerja guru akan 

meningkat sebesar 0,337 satuan untuk gaya kepemimpinan dan 0,360 satuan 
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untuk motivasi kerja. Sehingga semakin besar gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan semakin besar nilai motivasi kerja yang diberikan akan membuat 

tingkat kinerja guru akan meningkat. Karena guru merasakan mempunyai gaya 

kepemimpinan yang lebih dan memdapatkan motivasi kerja yang sesuai maka 

mereka akan terpacu akan bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga secara 

langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan tingkat kinerja kerja 

guru. Sebaliknya apabila tingkat gaya kepemimpinan kepala sekolah dan nilai 

motivasi kerja tidak sesuai dengan yang diinginkan maka akan berpengaruh 

pada tingkat kinerja kerja guru yang menurun, karena guru merasa apa yang 

diinginkannya tidak dapat dipenuhi sehingga guru bekerja tidak dengan 

sepenuh hati yang dapat berakibat pada tingkat kinerja  kerja guru tidak sesuai 

dengan yang diharapkan oleh sekolah. 

d. Dari hasil pengujian uji F diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja kerja guru di 

SMAN 1 Bayat secara komprehensif, karena F hitung = 7,461 > F tabel = 3,24 

e. Dari dua hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMAN 1 

Bayat, karena  thitunggaya kepemimpinan = 2,437 dan motivasi kerja = 2,663 

lebih besar dari t tabel= 2,024 Sehingga Ha diterima maka, secara parsial 

terdapat pengaruh dari gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

kinerja kerja guru di  SMAN 1 Bayat. 

f. Berdasarkan penelitian ini membuktikan bahwa motivasi kerja lebih dominan 

berpengaruh terhadap kinerja guru. guru  lebih suka diberi motivasi daripada 
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diberikan gaya kepemimpinan dalam pengaruhnya terhadap kinerja guru di 

SMAN 1 Bayat, ini ditunjukkan dari tingkat signifikasi pada uji t bahwa pada 

motivasi lebih besar dari pada gaya kepemimpinan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi 

masukan sebagai pertimbangan didalam mengambil kebijakan di masa yang akan 

datang sebagai pertimbangan sekolah untuk memperhatikan hal apa yang dapat 

meningkatkan kinerja kerja guru berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu : 

a. Variabel gaya kepemimpinan secara signifikan meningkatkan kinerja guru. 

Terbukti akan tetapi diharapkan pemimpin untuk meningkatkan 

kepemimpinan, misalnya memperhatikan masukan maupun kritik dari staff 

dan guru demi kemajuan. Sehingga dengan adanya perhatian yang baik, maka 

ketekunan dan semangat kerja akan semakin tinggi. 

b. Motivasi  yang diterima guru sudah sesuai dan secara signifikan dapat 

meningkatkan kinerja guru, akan tetapi perlu diperhatikan lagi mengenai 

tunjangan-tunjangan dan bonus yang diberikan kepada guru harus 

diberitahukan secara terbuka agar guru lebih termotivasi dalam menjalankan 

pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 

c. Dari hasil analisis tersebut motivasi kerja mempunyai nilai pengaruh lebih 

dominan dibandingkan gaya kepemimpinan sehingga apabila sekolah ingin 

meningkatkan kinerja guru maka sekolah harus memperhatikan kedua faktor 

yang mempengaruhi tidak hanya motivasi kerja saja namun juga gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah. Sebab bila guru merasa kebutuhannya telah 

terpenuhi kinerja guru akan meningkat. 
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