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ABSTRAK 

 

Nasruri. Pengaruh Peran Kepala Sekolah Sebagai 
Motivator Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 
3 Ponorogo.Skripsi. Jurusan Manajemen 
Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institute Agama Islam Negeri 
Ponorogo. Pembimbing, Dr.Mukhibat, M.Ag. 

 
Kata Kunci: peran kepala sekolah sebagai motivator, 

kinerja guru 
 

Pemimpin pendidikan menjadi unsur yang sangat 
urgen bagi berlangsungnya dinamisasi pendidikan. Sebagai 
pemimpin sekolah, kepala sekolah harus sadar bahwa 
keberhasilannya bergantung pada orang-orang lain, seperti 
guru dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, karakteristik 
pribadi kepala sekolah memainkan peran penting dan 
merupakan bagian dalam keberhasilan atau kegagalannya. 
Salah satu peran penting kepala sekolah yaitu sebagai 
motivator yang akan berpengaruh terhadap kinerja guru. 
Guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan lembaga 
pendidikan dan pada proses pendidikan merupakan salah 
satu faktor yang harus diperhatikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran 
kepala sekolah sebagai motivator di SMAN 3 Ponorogo, (2) 
Mengetahui kinerja guru di SMAN 3 Ponorogo, dan (3) 
mengetahui seberapa pengaruh peran kepala sekolah sebagai 
motivator terhadap kinerja guru di SMAN 3 Ponorogo. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
dan sekaligus dijadikan senpel dalam penelitian ini adalah 
guru SMA Negeri 3 Ponorogo yang berjumlah 70 orang. 
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Istrumen pengumpulan data berupa kuesioner dengan skala 
likert yang memiliki empat alternative jawaban, terdiri 39 
pernyataan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan (1) Tingkat 
peran kepala sekolah sebagai motivator di SMA Negeri 3 
Ponorogo tergolong sedang. Hal ini dibuktikan yang bahwa guru 
yang memperoleh  peran kepala sekolah sebagai motivator 
sebanyak 51  dengan presentase 72,85% dari 70 responden, 
(2) Tingkat kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorog 
tergolong sedang. Hal ini dibuktikan yang menyatakan tingkat 
kinerja guru memiliki frekuensi sebanyak 50 responden dengan 
presentasi 71,42% dari 70 responden, dan (3) Terdapat pengaruh 
peran kepala sekolah sebagai motivator terhadap kinerja guru di 
SMA Negeri 3 Ponorogo. Peran kepala sekolah sebagai motivator 
berpengaruh sebesar 11,1%  terhadap kinerja guru dan 88,9% 
di pengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak masuk dalam 
model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak 

Negara guna untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang dapat menjamin tentang kualitas serta 

pengembangan potensi anak bangsa. UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sisdiknas dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

1 
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bangsa dan Negara.1 Menurut Moh. Said, pendidikan 

adalah suatu proses untuk mendewasakan manusia. 

Dengan kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya 

secara sengaja dan terarah untuk memanusiakan 

manusia. Melalui pendidikan manusia dapat tumbuh dan 

berkembang secara wajar dan sempurna sehingga ia 

dapat melaksanakan tugas sebagai manusia serta 

memelihara sekelilingnya secara baik dan bermanfaat.2 

Dilihat dari pentingnya pendidikan tersebut, 

maka harus didukung dengan kepemimpinan kepala 

sekolah yang baik pula. Kepemimpinan menjadi penentu 

utama terjadinya proses dinamisasi sekolah. Efektifitas 

kepemimpinan pendidikan tidak dapat lepas dari 

beberapa aspek yang turut membangun terjadi efektifitas 

kepemimpinan sehingga mutu pendidikan akan dapat 

                                                           
1 Jejen Musfah, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 

2017), 9. 
2Diding Nurdin dan Imam Sibaweh, Pengelolaan Pendidikan 

(Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 11. 



3 

 

dicapai. Pemimpin pendidikan menjadi unsur yang 

sangat urgen bagi berlangsungnya dinamisasi 

pendidikan. Adapun beberapa aspek yang 

mempengaruhi bagi proses dinamika kepemimpinan 

antara lain; gaya kepemimpinan yang diterapkan, tingkat 

efektifitas kepemimpinan, transformasi kepemimpinan 

pendidikan dan peran pemimpin pendidikan terhadap 

pengembangan mutu pendidikan.3 Menurut Greenfiled 

yang dikutip oleh Mulyasa bahwa indikator kepala 

sekolah efektif secara umum dapat diamati dari tiga hal 

pokok sebagai berikut: pertama; komitmen terhadap visi 

sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua; 

menjadikan visi sekolah sebagai pedoman dalam 

mengelola dan memimpin sekolah, dan ketiga; 

                                                           
3Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan(Yogyakarta: STAIN Press, 

2010), 5. 
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senantiasa memfokuskan kegiatannya terhadap 

pembelajaran dan kinerja guru di kelas.4 

Sebagai pemimpin sekolah, kepala sekolah harus 

sadar bahwa keberhasilannya bergantung pada orang-

orang lain, seperti guru dan tenaga kependidikan. Oleh 

karena itu, karakteristik pribadi kepala sekolah 

memainkan peran penting dan merupakan bagian dalam 

keberhasilan atau kegagalannya.5 Sebagai pemimpin 

dalam suatu lembaga pendidikan hendaknya kepala 

sekolah memiliki pengetahuan yang luas dan 

keterampilan kepemimpinan. Hal itu dimiliki agar 

mampu mengendalikan, mempengaruhi dan mendorong 

bawahannya dalam menjalankan tugas dengan jujur, 

tanggung jawab, efektif dan efisien.6 Tugas professional 

                                                           
4Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2012), 19. 
5 Ibid,. 56. 
6Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 134. 
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kepala sekolah adalah sebagai educator, manager, 

administrator, supervisor, innovator, dan  motivator 

atau disingkat dengan EMASLIM.7 

Kepala sekolah sebagai seorang motivator 

perannya sangat cukup besar dalam meningkatkan 

kinerja guru. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai 

motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditimbulkan melalui 

lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai 

sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber 

belajar (PSB).8 

                                                           
7
 Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Bandung: Alvabeta, 2014), 49. 
8 Suhaya, “Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru Serta Implikasinya Terhadap Kompetensi Lulusan SMA,” 
Kontigensi, 1 (Juni, 2016), 38. 



6 

 

 

UU RI No.14 Tahun 2005 pada Bab I Pasal I 

guru adalah pendidik professional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar membimbing, mengarahkan 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar dan menengah.9 Kinerja guru 

merupakan kemampuan seseorang guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di madrasah dan 

bertanggung jawab atas peserta didik dibawah 

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan 

kemampuan seorang guru dalam menjalankan tugasnya 

di madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

                                                           
9Direktoral Jendral Pendidikan Islam, Departemen Agama RI 

Tahun 2006, UU dan Peraturan Pemereintah RI tentang pendidikan 
(Jakarta: Departemen agama RI, 2006), 83 . 
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pembuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama 

melakukan aktivitas pembelajaran.10  

Yunus mengemukakan yang dikutip oleh 

Hermino bahwa terdapat beberapa prinsip yang dapat 

diterapkan kepala sekolah untuk mendorong guru agar 

mau dan mampu meningkatkan motivasi kerja yaitu: a). 

Kegiatan yang dilakukan menarik dan menyenangkan; 

b). Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas  dan 

diinformasikan tentang hasil pada setiap pekerjaannya; 

c). Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, 

walaupun sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan; d). 

Memperhatikan kondisi fisiknya, rasa aman, agar setiap 

pegawai memperoleh kepuasan dan penghargaan.11 

Pelatiahan motivasi berprestasi atau 

achievement motivation training sudah sering dilatihkan, 

                                                           
10Supardi, Kinerja Guru (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016),  54. 
11Ibid,. 136. 
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baik PNS maupun mahasiswa di seluruh Indonesia. 

Namun dalam kenyataannya, motivasi mereka masih 

dalam taraf biasa-biasa saja karena kurangnya motivasi 

untuk menerapkan hasil penelitian atau hasil belajar 

disekolah.12 

Berdasarkan uraian di atas peneliti 

menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah sebagai 

motivator berpengaruh terhadap kinerja guru. Guru 

merupakan ujung tombak dari keberhasilan lembaga 

pendidikan dan pada proses pendidikan merupakan salah 

satu faktor yang harus diperhatikan. SMA Negeri 3 

Ponorogo merupakan salah satu sekolah unggulan di 

Ponorogo. Di lembaga tersebut terdapat 43 guru PNS, 6 

guru PNS tambah jam dan 21 guru tidak tetap.13 Dari 

                                                           
12Husaini Usman, Manajemen teori, praktik dan riset pendidikan 

(Jakarta:PT Bumi Aksara,2014), 302. 
13Hasil Wawancaran di SMAN 3 Ponorogo Kepada Waka Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Bapak Purwo Setyo, tanggal 06 Oktober 
2018. 
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hasil pengamatan peneliti pada saat magang 2 di SMA 

Negeri 3 Ponorogo bahwa kepala sekolah setiap hari 

senin pada saat upacara bendera memberikan kata-kata 

motivasi penyemangat terhadap terhadap siswa 

utamanaya guru untuk menjalankan program yang akan 

dilakaukan serta pemberian apresiasi terhadap prestasi 

siswa maupun guru dan pada saat jam kerja kepala 

sekolah aktif mengawasi kinerja para pegawai dengan 

keliling mengontrol keruang guru,  hal tersebut  

merupakan menjalankan salah satu perannya sebagai 

kepala sekolah. Namun, masih ada sebagian guru yang 

dating terlambat dan kurang disiplin dalam bekerja.14 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, 

peneliti mengambil judul “pengaruh peran kepala 

                                                           
14Hasil Pengamatan di SMAN 3 Ponorogo, tanggal 06 Oktober 

2018. 
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sekolah sebagai motivator terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 3 Ponorogo”. 

B. Batasan Masalah 

Penelitian ini ditekankan pada pengaruh  peran 

kepala sekolah sebagai motivator tehadap kinerja guru. 

Berdasarkan latar belakang di atas tidak semua dijadikan 

semua masalah penelitian, karena keterbatasan peneliti 

sehingga peneliti membatasi masalah pada peran kepala 

sekolah sebagai motivator, kinerja guru, dan  pengaruh 

peran kepala sekolah sebagai motivator terhadap kinerja 

guru di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat peran kepala sekolah sebagai 

motivator di SMA Negeri 3 Ponorogo? 

2. Bagaimana tingkat kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo? 
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3. Apakah terdapat pengaruh yang  signifikan peran 

kepala sekolah sebagai motivator terhadap kinerja 

guru di SMA Negeri 3 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui peran kepala sekolah sebagai motivator 

di SMA Negeri 3 Ponorogo 

2. Mengetahui kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo 

3. Mengetahui seberapa pengaruh peran kepala sekolah 

sebagai motivator terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 3 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

evaluasi bagi kepala sekolah dalam memberikan 

motivasi terhadap guru di SMAN 3 Ponorogo. 

2. Bagi guru 
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Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak 

ukur tingkat kinerja guru dan bahan masukan bagi 

guru dalam melaksanakan tugasnya.  

3. Bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dan pemahaman 

khususnya terkait dengan peran kepala sekolah 

sebagai motivator terhadap guru. 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, 

bahan pertimbangan dan sumber data guna 

perbaikan, pengembangan dan peningkatan dalam 

mengelola kinerja guru. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami terhadap penulisan skripsi ini peneliti 

menyajikan dalam bentuk beberapa bab. Adapaun 

pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut: 
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Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.   

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori motivasi belajar, kekaktifan 

belajar, hasil belajar, dan mata pelajaran Fiqih serta 

kerangka berfikir dan pengajuan hipotesis. 

Bab Ketiga, Berisi tentang metode penelitian 

yang meliputi rancangan penelitian, populai, sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data.  

Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengujian hipotesis) serta 

pembahasan dan interpretasi. 
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Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, 

DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Penelitian Terdahulu 

Hasil telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, 

bahwa menemukan beberapa penelitian yang ada 

kaitannya dengan variabel yang diteliti antara lain. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, 

Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo dengan judul “Peran Kepala Sekolah 

Sebagai Educator dalam Pengembangan Budaya 

Religius di SMPN 1 Kebonsari”. Rumusan masalah 

pada penelitian ini,yaitu: (a) Bagaimana kondisi budaya 

religius yang berlangsung di SMPN 1 Kebonsari? (b) 

15 
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Upaya-upaya apa yang dilakukan kepala SMPN 1 

Kebonsari dalam menjalankan peran sebagai educator? 

(c) Bagaimana keterkaitan peran kepala sekolah sebagai 

educator dalam pengembangan budaya religius di 

SMPN 1 Kebonsari?. Sedangkan pendekatan penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan ialah 

jenis penelitin kualitatif studi kasus. Dari hasil 

penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (a) Kondisi 

budaya religius di SMPN 1 Kebonsari cukup pada 

ketiga aspek yaitu aspek aqidah, syari’ah dan akhlak. 

(b) Peran kepala SMPN 1 Kebonsari sebagai educator 

adalah (1) meningakatlkan kompetensi guru SMPN 1 

Kebonsari (2) memotivasi untuk memanfaatkan waktu 

belajar dengan efektif dan efisien (3) memberikan 

contoh yang baik (c) Peran kepala sekolah sebagai 

educator dalam mengembangkan budaya religius 
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dilakukan upaya melalui strategi (1) Power strategy 

(melalui kekuasaan yang dimiliki oleh kepala sekolah 

dengan reward and punishment), (2) Persuasive strategy 

(ajakan dan himbauan untuk mengembangkan budaya 

religius), (3) Normative reducative (mengajarkan 

norma-norma yang dianut masyarakat melalui 

pendidikan).1 

Terdapat persamaan anatara penelitian karya 

Fatimah dengan penelitian yang sekarang ini yaitu 

sama-sama membahas tentang peran kepala sekolah. 

Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu 

meneliti peran kepala sekolah sebagai educator dalam 

pengembangan budaya religius. Penelitian sekarang 

meneliti pengaruh peran kepala sekolah sebagai 

                                                           
1Fatimah, “ Peran Kepala Sekolah Sebagai Educator Dalam 

Pengembangan Budaya Religious Di SMPN 1 Kebonsari” (Skripsi, 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017), 2. 
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motivator terhadap kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Nur  

Kuntari, jurusan pendidikan agama islam, fakultas 

tarbiyah dan ilmu keguruan institut agama islam negeri 

(IAIN) ponorogo dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Sarana Prasarana 

terhadap Kinerja Guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2017/2018”. Rumusan masalah pada 

pelitian ini, yaitu (a) Adakah pengaruh antara 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru di 

MA Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017, (b) Adakah pengaruh antara sarana dan 

prasarana dengan kinerja guru di MA Muhammadiyah 1 

Ponorogo tahun ajaran 2016/2017, (c) Adakah pengaruh 

yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dan sarana prasarana terhadap kinerja guru di MA 
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Muhammadiyah 1 Ponorogo tahun ajaran 2016/2017. 

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif. Dari hasil analisis data, peneliti 

menyimpulkan bahwa (a) kepemimpinan kepala 

sekolah MA Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah 

kategori cukup sebesar 0,065%, artinya kepemimpinan 

kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. (b) sarana prasarana di MA 

Muhammadiyah 1 Ponorogo adalah kategori cukup 

dengan prosentase sebesar 0,035%, artinya sarana 

prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain. (c) terdapat pengaruh antara 

kepemimpinan kepala sekolah dan sarana prasarana 

terhadap kinerja guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo 

. Kemudian diperoleh koefisien determinasi sebesar 
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0,065%, artinya kepemimpinan kepala sekolah dan 

sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja guru MA 

Muhammadiyah 1 ponorogo dan sisanya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor lain.2 

Terdapat persamaan anatara penelitian karya 

Lilis Nur  Kuntari, yaitu sama-sama membahas kepala 

sekolah dan kinerja guru. sedangkan yang membedakan 

dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tentang 

kepemimpinan kepala sekolah sedangkan penelitian 

sekarang membahas tentang peran kepala sekolah 

sebagai motivator di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nani Lita 

Wijaya Ningrum, program studi pendidikan agam islam 

jurusan tarbiyah sekolah tinggi agama islam negeri 

(STAIN) ponorogo 2016 dengan judul “Pengaruh 

                                                           
2Lilis Nur Kuntari, “Pengaruh Kepemimpianan Kepala Sekolah 

Dan Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Guru MA Muhamadiyah 1 
Ponorogo Tahunajaran 2017/2018” (Skripsi, Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Ponorogo,2017), 2. 
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Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Perilaku 

Keagamaan Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Babadan 

Tahun Ajaran 2015/2016”. Rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: (a) Bagaimana kepemimpinan 

kepala sekolah di SMP Negeri  2 Babadan tahun ajaran 

2015/2016, (b) Bagaimana perilaku keagamaan siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Babadan tahun ajaran 

2015/2016, (c) Adakah pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap perilaku keagamaan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 2 Babadan tahun ajaran 2015/2016. Dan 

metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (a) Kepemimpinan kepala sekolah 

SMP Negeri 2 Babadan tahun ajaran2015/2016 adalah 

sebanyak 18 responden (20%) menyatakan 

kepemimpinan kepala sekolah adalah baik. Sedangkan 

59 responden (65,56 %) menyatakan cukup dan 13 
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responden (14,44%) menyatakan kurang, (b) Perilaku 

keagamaan siswa kelas VIIISMP Negeri 2 Babadan 

tahun ajaran 2015/2016 adalah baik menurut 14 

responden (15,55 %), 60 responden (66,67 %) 

menyatakan cukup dan 16 responden (17,78 %) 

menyatakan kurang, (c) Ada pengaruh signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap perilaku 

keagamaan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Babadan 

dengan hasil Fhitung = 4,112 dan dibandingkan dengan 

Ftabel dengan taraf signifikansi 5% yaitu 3,96 maka 

Fhitung> Ftabel sehingga Ha diterima.3 

Terdapat persamaan anatara karya Nani Lita 

Wijaya Ningrum dengan penelitian yang sekarang yaitu 

membahas kepala sekolah, namun pada penelitian 

terdahulu tentang kepemimpinan kepala sekolah, 

                                                           
3Nani Lita Wijaya Ningrum, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Perilaku Keagamaan Siswa Kelas VIII SMP NEGERI 
2 Babadan Tahun Ajaran 2015/2016”  (Skripsi, Sekolah Tinggi Agama 
Islam  (STAIN) Ponorogo, 2016), 3. 
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sedangkan penelitian sekarang membahas peran kepala 

sekolah sebagai motivator. Dan fokus penelitian sebagai 

dependen pada penelitian terdahulu pada perilaku 

keagamaan siswa kelas VII sedangkan pada penelitian 

sekarang pada kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian kepala sekolah 

Kepala sekolah tersusun dari dua kata, yaitu 

kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai 

ketua atau pimpinan dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Sekolah merupakan sebuah lembaga 

tempat bernaungnya peserta didik untuk 

memperoleh pendidikan formal. Secara sederhana, 

kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

sekolah tempat diselenggaraka proses belajar 

mengajar, atau tempat di mana terjadinya interaksi 
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antara guru yang pemimpin tersebut adalah 

leadership, yaitu kemampuan untuk menggerakkan 

sumber daya, baik internal maupun eksternal dalam 

rangka mencapai tujuan sekolah dengan lebih 

optimal.4 

Dari uraian di atas peneliti menyimpulkan 

bahwa kepala sekolah adalah seorang pimpinan 

dalam sebuah lembaga sekolah yang bertugas untuk 

menggerakkan sumber daya yang ada guna untuk 

mencapai tujuan lembaga. 

2. Peran kepala sekolah 

Tugas professional kepala sekolah adalah 

sebagai educator, manager, administrator, 

supervisor, innovator, dan  motivator atau disingkat 

dengan EMASLIM.5 

                                                           
4 Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah (Bandung: Alvabeta, 2014), 49 . 
5
 Ibid., 56.  
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a. Edukator (educator) yaitu peran dan tugas 

kepala sekolah sebagai pendidik dapat dilihat 

dari kemampuan sebagai tenaga pendidik atau 

guru. Sebagai seorang guru, kepala sekolah 

harus mampu menyusun program 

pembelajaran, melaksanakan proses belajar 

mengajar, melaksanakan evaluasi, melakukan 

hasil analisis hasil belajar dan melaksanakan 

program perbaikan dan pengayaan. 

Kemampuan kepala sekolah sebagai educator 

dapat dilihat dari kemampuan kepala sekolah 

dalam membimbing guru, staf, dan pegawai 

lainnya, kemampuan membimbing peserta 

didik, mengikuti kemajuan IPTEK serta 

kemampuan memberikan contoh dan teladan 

yang baik kepada semua warga sekolah. 
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Pada peran kepala sekolah sebagai 

edukator ini ditunjukkan dengan 

kemampuannya sebagai tenaga pendidik dan 

juga dalam membimbing guru, staf, dan 

pegawai.  

b. Manajer (manager) yaitu kepala sekolah 

sebagai manajer dapat dilihat dari kemampuan 

dalam menyusun program kerja di sekolah, 

menyusun organisasi organisasi kepegawaian 

yang tepat, kemampuan menggerakkan staf 

untuk lebih giat dalam melaksanakan tugas, 

kemampuan mengoptimalakan semua sumber 

daya yang dimiliki oleh sekolah. 

Kepala sekolah dapat menjalankan 

peran sebagai manajer apabila memiliki: 1) 

wawasan kedepan (visi) dan tahu tindakan apa 

yang harus dilakukan (misi) serta paham benar 
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cara yang akan ditempuh (strategi); 2) 

kemampuan mengoordinasikan dan 

menyerahkan seluruh sumber daya terbatas 

yang ada untuk memenuhi kebutuhan sekolah 

yang umumnya tidak terbatas; 3) kemampuan 

mengambil keputusan dengan terampil; 4) 

kemampuan memobilisasi sunberdaya yang 

ada untuk mencapai tujuan dan mampu 

menggugah bawahannya untuk melakukan hal-

hal penting bagi tujuan sekolah; 5) kemampuan 

untuk membangun partisipasi dari kelompok-

kelompok kepentingan sekolah (guru, siswa, 

orang tua wali, ahli dan sebagainya) sehingga 

setiap keputusan yang diambil merupakan 

keputusan partisipatif.6 

                                                           
6 Hendarman dan Rohanim, Kepala Sekolah sebagai Manager 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 51. 
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c. Pelaku administrasi (administrator) yaitu peran 

dan tugas kepala sekolah sebagai administrator 

dapat dilihat dari kemampuan kepala sekolah 

dalam mengeloala administrasi proses belajar 

mengajar dan bimbingan konseling, 

kemampuan mengelola administrasi 

kesiswaan, kemampuan mengelola 

administrasi keuangan yang diwujudakan 

dengan kelengkapan dan akuntabilitas tentang 

penggunaan dan laporan keuangan. 

Kemampuan kepala sekolah sebagai 

administrator juga dapat dilihat dari 

kemampuan mengelola administrasi sarana dan 

prasarana serta kemampuan mengelola 

administrasi persuratan. 
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d. Pengawas (supervisor) yaitu peran dan fungsi 

kepala sekolah yang sangat mempunyai peran 

yang strategis adalah kemampuan kepala 

sekolah sebagai supervisor. Kemampuan 

kepala sekolah sebagai seorang supervisor 

dapat dilihat dari kemampuan program 

supervisi pendidikan, kemampuan 

melaksanakan program supervisi pendidikan 

yang baik serta kemampuan memanfaatkan 

hasil supervisi pendidikan untuk perbaikan dan 

peningkatan kualiatas pendidikan di sekolah. 

Fungsi pengawas atau supervise dalam 

pendidikan bukan hanya sekedar kontrol 

melihat apakah segala kegiatan telah 

dilaksanaan sesuai dengan rencana atau 

program yang telah digariskan, tetapi lebih dari 

itu. Supervisi dalam dalam pendidikan 
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mengandung arti yang luas. Kegiatan supervisi 

mencakup penentuan kondisi-kondisi atau 

syarat-syarat personel maupun material yang 

diperlukan untuk terciptanya situasi belajar 

mengajar yang efektif, dan usaha untuk 

memenuhi syarat-syarat yang lain.7 

e. Pemberi inovasi (innovator) yaitu sekolah 

yang efektif pasti dipimpin oleh kepala sekolah 

yang mempunyai kepemimpinan yang efektif 

pula. Di era globalisasi saat ini dimana 

persaingan begitu sangat ketat menuntut 

sekolah sebagai lembaga pendidikan tampil 

sebagai organisasi pendidikan yang mampu 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Untuk itu, sekolah memerlukan kepala sekolah 

                                                           
7Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan 

(Bamdung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 76. 



31 

 

yang mempunyai inovasi yang tinggi. 

Kemampuan kepala sekolah sebagai inovator 

dapat dilihat dari kemampuan mencari dan 

menemukan gagasan-gagasan untuk 

pembaharuan di sekolah serta kemampuan 

untuk melaksanakan pembaharuan di sekolah. 

f. Pemberi motivasi (motivator) yaitu peran dan 

fungsi kepala sekolah antara lain sebagai 

motivator yaitu memberikan motivasi kepada 

semua warga sekolah agar meraka dapat 

melaksanakan tugas-tugas di sekolah secara 

baik dan benar. Kemampuan kepala sekolah 

sebagai motivator dapat dilihat dari 

kemampuan kepala sekolah mengatur 

lingkungan kerja di sekolah, kemampuan 

mengatur suasana kerja sehingga suasana kerja 

menjadi nyaman, tenang dan dapat 
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menimbulkan kreativitas dan ide-ide yang 

cemerlang dari kepala sekolah. Di samping itu 

kepala sekolah harus mampu memberikan 

penghargaan bagi semua warga sekolah yang 

berprestasi dan memberikan hukuman kepada 

warga sekolah yang melanggar aturan yang 

telah ditetapkan bersama. 

3. Langkah-langkah kepala sekolah dalam 

meningkatkan motivasi kerja 

Kepala sekolah perlu meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan para pelaksana 

pendidikan. Sebagai pemimpin dalam lembaga 

pendidikan, kepala sekolah sudah semestinya 

memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan 

memimpin yang handal. Hal tersebut perlu dimiliki 

agar kepala sekolah mampu mengendalikan, 

mempengaruhi, dan mendorong guru, staf, dan 
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pegawai lainnya untuk melaksanakan tugas dengan 

jujur, bertanggung jawab, efektif, serta efisien. 

Suyanto dan Hisan mengemukakan bahwa kepala 

sekolah dapat meningkatkan motivasi kerja guru 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:8 

a. Menerapkan manajemen yang terbuka 

Kepala sekolah menerima saran dan 

kritik yang muncul dari semua pihak, baik 

yang berasal dari lingkungan internal sekolah 

(seperti guru, staf, dan pegawai lainnya, 

bahkan dari peserta didik), maupun yang 

berasal dari lingkungan eksternal sekolah 

(orang tua peserta didik, persatuan guru, 

masukan MGMP, dan sebagainya). 

Manajemen yang terbuka akan menghasilkan 

                                                           
8
 Euis Karwati, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 93.  
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aliran masukan dan ide penting bagi 

pengembangan sekolah. Dengan manajemen 

yang terbuka, maka guru, staf, dan pegawai 

lainnya, akan termotivasi untuk memberikan 

saran dan kritik terkait pengembangan sekolah. 

b. Penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas 

dan fungsi yang jelas 

Kepala sekolah menerapkan diskripsi 

pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas. 

Hal ini akan menyebabkan guru, staf, dan 

pegawai lainnya yang ada di sekolah 

termotivasi untuk bekerja dengan penuh 

tanggung jawab sesui dengan peran yang 

diembannya. 

c. Menerapkan hubungan vertical ke bawah 

Kepala sekolah menjalin hubungan 

baik dengan guru, staf, dan pegawai lainnya, 
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hal ini dilakukan agar mereka bersedia 

melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diemban dengan sebauk-baiknya, memupuk 

kesetiaan dan tanggung jawab kepada 

pimpinan, tugas di tempat kerja. Kepala 

sekolah juga melakukan pendekatan-

pendekatan untuk meningkatkan daya kreasi, 

inisiatif yang tinggi untuk mendorong 

semangat guru, staf, dan pegawai lainya yang 

ada di sekolah. 

komunikasi ini dimulai dari manajemen 

puncak kemudian mengalir ke bawah melalui 

tingkatan-tingkatan sampai ke karyawan lini 

dan personalia paling bawah. Maksud dari 

kmunikasi ke bawah adalah untuk memberi 

pengarahan, informasi, intruksi, nasehat/saran 

dan penilaian kepada bawahan serta 
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memberikan informasi kepada para anggota 

organisasi tentang tujuan dan kebijakan 

organisasi.9 

d. Pemetaan program dan kegiatan peningkatan 

motivasi kerja 

Melakukan pemetaan terhadap berbagai 

program dan kegiatan untuk meningkatkan 

motivasi kerja, misalnya melalui kegiatan 

briefing, penghargaan bagi guru yang 

berprestasi, peningkatan kesejahteraan guru, 

peningkatan SDM, memberikan pelatihan 

untuk para guru, memberikan perhatian secara 

personil, workshop,outbond, dan lain 

sebagainya. Melalui program dan lain 

sebagainya. Melalui program dan kegiatan 

                                                           
9
Bisri Mustofa dan Ali Hasan, Pendidikan Manajmene (Jakarta: 

Multi Kreasi Satudelapan, 2010), 128. 
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tersebut diharapkan guru, staf, dan pegawai 

lainnya mengembangkan proses kerjanya dan 

mampu menghasilkan output yang baik sesuai  

program yang diselenggarakan. 

e. Pengawasan yang berkelanjutan dan 

menyeluruh 

Pengawasan adalah proses penentuan apa 

yang dicapai. Berkaitan dengan standard apa 

yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan 

(performansi) serta bilamana perlu diambil 

tindakan korektif. Ini yang memungkinkan 

pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana, 

yakni sesuai standard yang diharapkan.10 

Pengawasan yang meliputi seluruh 

aspek anatara lain personil, pelaksanaan 

                                                           
10

Muhammad Kristiawan, Dian Safitri dan Rena lestari, 
Manajemen pendidikan ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 29. 
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kegiatan, material, dan hambatan-hambatan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah berdasarkan pada tujuan sekolah, agar 

pekerjaan atau kegiatan dapar berlangsung 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 

dan untuk mengetahui hambatan ataupun 

kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan 

kegiatan.11 

f. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis 

dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas 

(nilai dan arti) dari pada sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan, dan kriteria tertentu dalam 

rangka mengambil suatu keputusan.12 

                                                           
11

Euis Karwati, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah, 93.  
12Didin Kurniadin dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan 

Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 
2014), 374 
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Kepala sekolah melakukan evaluasi, 

meliputi evaluasi terhadap uraian tugas dan 

evaluasi bukti-bukti dokumen, dengan cara 

melihat langsung terhadap bukti-bukti tugas 

yang dilaksanakan oleh guru kemudian 

memberikan masukan apabila terdapat 

kesalahan atau kurang sesuai denga kriteria 

yang diharapkan. Kepala sekolah memberikan 

solusi terhadap hambatan-hambatan yang 

dihadapi oleh guru dalam melakukan 

tugasnya.13 

Dari uraian teori di atas peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa kepala sekolah memotivasi guru 

harus dapat menerima kritik dan saran yang muncul 

dari semua pihak danjuga harus dapat menentukan 

dan menerapkan diskripsi pekerjaan dengan tugas 

                                                           
13Euis Karwati, Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah, 93. 
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dan fungsi yang jelas agar bawaha termotivasi 

untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab. 

Kepala sekolah juga harus menjalin hubungan baik 

dengan bawahan dengan harapan bawahan dapat 

melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik 

dan juga didorong dengan pemetaan program dan 

membuat kegiatan yang dapat meningkatkan 

motivasi kerja. Selain itu, kepala sekolah juga 

harus melakukan pengawasan terhadap kinerja 

bawahan dan melakukan evaluasi guna untuk 

mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kinerja 

pegawai.  

Yunus yang dikutip oleh Agustinus 

Hermina  mengemukakan terdapat beberapa prinsip 

yang dapat diterapkan kepala sekolah untuk 
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mendorong guru agar mau dan mampu 

meningkatkan motivasi kerja yaitu:14 

a. Kegiatan yang dilakukan menarik dan 

menyenangkan. 

b. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan 

diinformasikan tentang hasil pada setiap 

pekerjaannya. 

c. Pemberian hadiah lebih baik dari pada 

hukuman, walaupun sewaktu-waktu hukuman 

juga diperlukan. 

d. Memperhatikan kondisi fisiknya, rasa aman, 

agar setiap pegawai memperoleh kepuasan dan 

penghargaan. 

Jadi kepala sekolah untuk meningkatkan 

motivasi kerja hendaknya dapat menentukan 

                                                           
14

 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 
Globalisasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 136. 
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kegiatan yang menarik dan menyenangkan dengan 

tidak meninggalkan dari tujuan kegiatan tersebut 

yang harus disusun dengan jelas dan dasampaikan 

kepada bawahan hasil dari kegiatan tersebut.  

Pemberian hadiah lebih diutamakan dari pada 

hukuman, serta memperhatikan kepuasan dan 

penghargaan kepada pegawai atau bawahan. 

Herzberg berdasarkan hasil penelitiannya 

menyatakan ada tiga hal penting yang harus 

diperhatikan dalam memotivasi bawahan yaitu:15 

a. Hal-hal yang mendorong karyawan dalah 

pekerjaan yang menantang yang mencangkup 

perasaan untuk berprestasi, bertanggung jawab, 

kemajuan dapat menikmati pekerjaan itu 

                                                           
15

Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian dan 
Masaslah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 228. 
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sendiri dan adanya pengakuan atas semuanya 

itu. 

b. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah 

terutama faktor yang bersifat embel-embel saja 

pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, 

penerangan, istirahat, sebutan jabatan, hak, 

gaji, tunjangan, dan lain-lainnya. 

c. Karyawan kecewa, jika peluang untuk 

berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi 

sensitiv pada lingkungannya serta mencari-cari 

kesalahan. 

Jadi dalam memotivasi bawahan yaitu 

dengan mendorong bawahan dalam pekerjaan 

yang menantang, tidak mengecewakan bawahan 

dan tidak membatasi peluang bawahan untuk 

berprestasi. 
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4. Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap (antitute) 

karyawan dalam menghadapi situasi kerja di 

perusahaan (situasional). Motivasi merupakan 

kondisi atau energi yang menggerakkan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai 

tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental yang 

pro dan positif terhadap situasi kerja itulah yang 

memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai 

kinerja maksimal.16  

Teori-teori motivasi 

a. Teori Abraham H. Maslow 

Teori motivasi yang dikembangkannya 

pada tahun 40-an itu pada intinya berkisar pada 

                                                           
16Anwar Prabu Mangkunegara, Evaluasi Kinerja SDM (Bandung: 

PT Refika Aditama, 2017), 61. 
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pendapat bahwa manusia mempunyai lima 

tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu:17 

1) Kebutuhan fisiologis, seperti sandang, 

pangan dan papan. 

2) Kebutuhan keamanan, tidak hanya dalam 

arti fisik, akan tetapi juga mental, 

psikologika dan intelektual. 

3) Kebutuhan social. 

4) Kebutuhan prestise yang pada umumnya 

tercermin dalam berbagai simbol-simbol 

status. 

5) Aktualisasi diri dalam arti tersedianya 

kesempatan bagi seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang terdapat 

                                                           
17Sondang P. Siagina, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016), 287. 
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dalam dirinya sehingga berupah menjadi 

kemampuan nyata. 

Jadi motivasi itu tumbuh atau terbentuk 

apabila semua kebutuhan manusia itu 

terpenuhi yaitu kebutuhsn fisiologi, keamanan, 

sosial, prestasi dan aktualisasi diri. 

b. Teori  Herzberg 

Teori yang dikembangkan dikenal 

dengan “model duafaktor” dari motovasi, yaitu 

faktor motivasional dan factor higine atau 

“pemeliharaan”. Menurut teori ini, yang 

dimaksud dengan faktor motivasional adalah 

hal-hal yang mendorong berprestasi yang 

sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dari 

dalam diri seseorang, sedangkan yang di 

maksud dengan faktor hygiene atau 

pemeliharaan adalah faktor-faktor yang 



47 

 

sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari 

luar diri seseorang, misalnya dari organisasi, 

tetapi turut menentukan perilaku seseorang 

dalam kehidupan kekaryawannya.18 

Menurut Berzberd, yang tergolong 

sebagai faktor motivasional anatara lain ialah 

pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, 

kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir 

dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-

faktor hygiene atau pemeliharaan mencangkup 

anatara lain status seseorang dalam organisasi, 

hubungan seorang karyawan dengan 

atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-

rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang 

diterapkan oleh para penyelia, kebijaksanaan 

organisasi, system administrasi dalam 

                                                           
18

 Sondang P. Siagina, Manajemen Sumber Daya Manusia , 291.  
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organisasi, kondisi kerja dan system imbalan 

yang berlaku.19 

Jadi terbentuknya motivasi itu berasal 

dari dua faktor yaitu motivasional yang 

sifatnya intrinsik yaitu yang bersumber dari 

diri seseorang dan faktor higine yang sifatnya 

ekstrinsik yaitu bersumber dari luar diri 

seseorang. 

c. Teori pengutan dan modifikasi perilaku 

Dalam kehidupan organisasional 

disadari dan diakui bahwa perilaku seseorang 

ditentukan pula oleh berbagai konsekuensi 

eksternal dari perilaku dan tindakannya. 

Artinya berbagai faktor di luar diri seseorang 

                                                           
19Sondang P. Siagina, Manajemen Sumber Daya Manusia, 291. 
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turut berperan sebagai penentu dan bahkan 

pengubah perilaku.20 

Dalam hal ini berlakulah hal yang 

dikenal dengan “hokum pengaruh” yang 

menyatakan bahwa manusia cenderung untuk 

mengulangi perilaku yang mempunyai 

konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan 

mengelakkan perilaku yang mengakibatkan 

timbulnya konsekuensi yang merugikan.21 

Jadi perilaku sesesorang ditentukan 

oleh faktor dari luar diri seseorang. Hal ini 

seseorang akan cenderung akan mengulangi 

perilaku yang dirasa menguntungkan dan 

mengelakkan perilaku yang dirasa merugikan. 

 

                                                           
20

 Sondang P. Siagina, Manajemen Sumber Daya Manusia , 293. 
21 Ibid. 
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5. Kinerja 

performance atau kinerja merupakan hasil 

atau keluaran dari suatu proses. Kinerja merupakan 

kegiatan yang telah dicapai seseorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

diberikan kepadanya. Dalam kamus besar bahasa 

Indonesia kinerja diartikan sebagai sesuatu yang 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau 

kemampuan kerja. Kinerja adalah hasil yang 

diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi 

tersebut bersifat profit oriented dan non profit 

oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu. 

Menurut Indra Bastian kinerja adalah gambaran 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 
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tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic 

planning) suatu organisasi.22 

Kinerja merupakan terjemah dari kata 

“performance”. Secara etimologis performance 

berasal dari kata “to perform” yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan, sedangkan 

“performance” berarti the act of performing; 

execution (Webster Super New School and Office 

Dictionary). Menurut Henry Bosley Woolf, 

“performance” berarti the execution of an action 

(Webster New Collegiate Dictionari). Dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja 

atau performance berarti tindakan menampilkan atau 

melaksanakan suatu kegiatan. Oleh karena itu, 

                                                           
22Sri Winarsih, Kebijakan dan Implementasi Manajemen  

Pendidikan Tinggi dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, Pendidikan 
dan Kemasyarakatan 15 (Januari – Juni, 2017), 55. 
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performance sering juga diartikan penampilan kerja 

atau perilaku kerja.23 

Teori yang dikemukakan Husanker 

menyatakan bahwa: “kinerja = ability X motivasi. 

Ability = aptitude X training X resources. 

Motivasion = desire X commitment. Dengan 

demikian, kinerja = aptitude X training X resources 

X desire X commitment. Dalam penelitian ini 

training yang dimaksudkan dalam kajian berupa 

layanan supervise yang diberikan oleh kepala 

madarasah,sumber daya adalah suasana iklim 

kerja,dan komitmen terkandung dalam usaha untuk 

memahami dengan sungguh-sungguh kurikulum.24 

Pendapat lain mengenai kinerja menyatakan: 

“kinerja merupakan fungsi dari enteraksi anatara 

                                                           
23Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2010), 145 . 
24

Ibid. 
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ability (kemampuan dasar) dengan motivasion 

(motivasi) yaitu kinerja (performance) P =(A × M)”. 

Teori tersebut menunjukkan bahwa orang yang 

memiliki kemampuan dasar yang tinggi, tetapi 

memiliki motivasi yang rendah akan menghasilkan 

kinerja yang rendah demikian pula halnya apabila 

orang yang sebenarnya memiliki motivasi yang tingi, 

tetapi kemampuan dasar yang rendah, maka 

kinerjanya pun rendah pula. Seorang dengan kinerja 

yang tinggi di samping memiliki kemampuan dasar 

yang tinggi juga harus memiliki motivasi yang 

tinggi. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu usaha 

yang menimbulkan dorongan untuk melakukan suatu 

tugas. Konsep penting dari teori di atas adalah bahwa 

untuk mengungkap dan mengukur kinerja guru dapat 

dilakukan dengan menelaah kemampuan dasar guru 
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atau pelaksanaan kompetensi dasar guru atau 

motivasinya dalam bekerja.25 

6. Indikator kinerja 

Kinerja pegawai dapat dilihat dari: seberapa 

baik kualitas pekerjaan yang dihasilkan, tingkat 

kejujuran dalam berbagai situasi, inisiatif dan 

prakarsa memunculkan ide-ide baru dalam 

pelaksanaan tugas, sikap karyawan terhadap 

pekerjaan dalam (suka atau tidak suka, menerima 

atau menolah), kerja sama dan keandalan, 

pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan, 

pelaksanaan tanggung jawab, pemanfaatan waktu 

serta pemanfaatan waktu secara efektif.26 

Sedangkan yang dapat dijadikan indicator 

standar kinerja guru diantaranya:27 

                                                           
25 Supardi, Kinerja Guru (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2016), 48. 
26

 Ibid., 49. 
27

 Ibid. 
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Standar 1: Knowledge, Skills, and Dispositions 

Standar 2: Assesment System and Unit Evaluation 

Standar 3: Field experience and Clinical Practive 

Standar 4: Diversity 

Standar 5: Faculty Qualification, Performance, and 

Development 

Standar 6:Unit Governance and Resources 

Indikator di atas menunjukkan bahwa standar 

kinerja guru merupakan suatu bentuk kualitas atau 

patokan yang menunjukkan adanya jumlah dan mutu 

kerja yang harus dihasilkan guru meliputi: 

pengetahuan, keterampilan, system penempatan dan 

unit variasi pengalaman, kemampuan praktis, 

kualifikasi, hasil pekerjaan dan pengembangan.28 

Kinerja guru sangat penting untuk 

diperhatikan dan dievaluasi karena guru mengemban 

                                                           
28 Supardi, Kinerja Guru,  49. 
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tugas profesional, artinya tugas-tugas hanya dapat 

dikerjakan dengan kompetensi khusus yang 

diperoleh melalui program pendidikan. Guru 

memiliki tanggung jawab yang secara garis besar 

dapat dikelompokkan, yaitu (a). guru sebagai 

pengajar, (b). guru sebagai pembimbing, dan (c). 

guru sebagai administrator kelas.29 

Dari diskripsi tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa indikator kinerja guru meliputi 

antara lain: 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar 

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

                                                           
29

Abd. Wahab dan Umiarso, Kepemimpinan Pendidikan dan 
Kecerdasan Psiritual (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2011), 122. 
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d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

7. Faktor-faktor yang memepengaruhi kinerja 

Kinerja menunjukkan suatu penampilan kerja 

seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya 

dalam suatu lingkungan tertentu termasuk dalam 

organisasi. Dalam kenyataannya, banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga bila 

diterapkan pada pekerjaan maka bagimana dia 

bekerja akan dapat menjadi dasar untuk menganalisis 

latar belakang yang memengaruhi. Menurut 

Sutermeister produktivitas ditentukan oleh kinerja 

pegawai dan tegnologi, sedangkan kinerja pegawai 
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itu sendiri tergantung pada dua hal yaitu kemampuan 

dan motivasi.30 

Gibson et al, memberikan gambaran tentang 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

performance/kinerja, yaitu:31 

a. Variabel Individu, meliputi kemampuan, 

keterampilan, mental fisik, latar belakang 

keluarga, tingkat social, pengalaman, demografi 

(umur, asal-usul, jenis kelamin). 

b. Variabel organisasi, meliputi sumberdaya, 

kepemimpinan, imbalan, srukur desain 

pekerjaan. 

c. Variabel psikologis, meliputi persepsi, sikap, 

kepribadian, belajar dan motivasi.  

                                                           
30

Supardi, Kinerja Guru, 49. 
31

Ibid. 
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Keith Davis yang dikutip oleh A. Anwar 

Prabu Mangkunegara yang mengungkapkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah:32 

a. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seseorang 

pegawai dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang mendorong diri 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Pegawai akan mampu 

mencapai kinerja maksimal jika ia memiliki 

motivasi tinggi. 

b. Faktor kemampuan 

                                                           
32

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 151. 
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Secara psikologis kemampuan (Abiliti) 

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (Knowledge + Skill). 

Artinya pegawai yang memiliki IQ di atas rata-

rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan 

lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan 

pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. 

8. Kinerja guru 

Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen: “guru adalah pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan 
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dasar, dan pendidikan menengah”. Dalam Undang-

Undang No.14 Tahun 2005 dijelaskan bahwa: “Guru 

mempunyai kedudukan sebagai tenaga professional 

pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah, pada jalur pendidikan 

formal yang diangkat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.33 

Kinerja guru merupakan kemampuan 

seoarang guru dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran di madrasah dan bertanggung jawab 

atas peserta didik di bawah bimbingannya dengan 

meninkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh 

Karena itu, kinerja guru dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan 

seorang guru dalam menjalankan tugasnya di 

madrasah serta menggambarkan adanya suatu 

                                                           
33

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan,  56. 
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perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama 

melakukan aktivitas pembelajaran.34 

Kinerja guru tidak hanya ditunjukkan oleh 

hasil kerja, akan tetapi juga ditunjukkan oleh 

perilaku dalam bekerja. Lembaga Administrasi 

Negara menyebut kinerja sebagai: “gambaran 

tentang tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran”: 3). Kriteria 

kinerja guru ini diterjemahkan kepada ketentuan 

yang berlaku bagi PNS. Di dalam himpunan 

peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian 

tahun 1982 yang diterbitkan oleh Depdikbud, kriteria 

kinerja guru PNS terdiri atas kesetiaan, prestasi 

kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja 

sama.35 

                                                           
34

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 56. 
35

Ibid., 57. 
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Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari 

seberapa besar kompetensi-kompetensi yang 

dipersyaratkan dipenuhi. “Kompetensi tersebut 

meliputi kompetensi pedagogik, kopetensi 

kepribadian, kompetensi social dan kompetensi 

professional”.36 

Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam 

pemebelajaran yang diperlihatkannya dari prestasi 

belajar peserta didik. Kinerja guru yang baikakan 

menghasilkan prestasi belajar peserta didik yang 

baik. Selanjutnya, “kinerja yang baik terlihat dari 

hasil yang diperoleh dari penilaian prestasi peserta 

didik”.37 

Terdapat beberapa indicator kinerja guru 

yaitu: akan tampak dalam hal kepuasan peserta didik 

                                                           
36

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 57.  
37

Ibid,. 
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dan orang tua peserta didik, prestasi belajar peserta 

didik, perilaku social dan kehadiran guru. Dengan 

demikian jelaslah bahwa menilai dan memahami 

kinerja guru tidak terlepas dari peserta didik sebagai 

subjek didik, dan tingkat prestasi belajar yang 

dicapai peserta didik merupakan gambaran kinerja 

guru sebagai perencana dan pengelola pembelajaran 

atau administrator kelas.38 

Guru yang professional harus memenuhi 

empat kompetensi yang telah diteapkan dalam 

Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi professional, 

kompetensi social dan kompetensi kepribadian.39 

 

                                                           
38

Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 57. 
39Aninditya Sri Nugraheni dan Siti Khanifah, “Peran Kepala 

Madrasah Sebagai Motivator Dalam Meningkatkan Profesionalisme 
Guru,” Pendidikan Sekolah Dasar, 2(Agustus, 2016), 17. 
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9. Standar Beban Kinerja Guru 

Standart beban kerja guru mengacu pada 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Dosen dan guru. Dalam Pasal 35 disebutkan bahwa 

beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pencapaian 

pembelajaran, membimbing dan melatih peserta 

didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Berikut 

uraiannya:40 

a. Merencanakan pembelajaran 

Guru wajib membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada awal 

tahun atau awal semester, sesuai rencana kerja 

sekolah. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

                                                           
40Barnawi dan Mohammad Arifin,  Kinerja Guru Profesional 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 14. 
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(RPP) merupakan rencana yang mengambarkan 

prosedur dan pengorganisasian pembelajaran 

untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan 

dijabarkan dalam silabus. Langkah-langkah 

dalam menyusun RPP, sebagai berikut:41 

1) Mengisi kolom identitas. 

2) Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan 

untuk pertemuan yang telah ditetapkan. 

3) Menentukan SK, KD, dan Indikator yang 

akan digunakan. 

4) Merumuskan tujuan pembelajaran berdasar 

SK, KD dan Indikator. 

5) Menentukan karakter siswa yang akan 

dikembangkan. 

                                                           
41Barnawi dan Mohammad Arifin,  Kinerja Guru Profesional, 

15. 
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6) Mengidentifikasi materi ajar berdasrakan 

materi pokok. 

7) Menentukan metode pembelajaran.  

8) Merumuskan langkah-langkah pembelajaran 

yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan 

akhir. 

9) Menentukan alat/bahan/sumber belajar yng 

digunakan. 

10) Menyusun kriteria penilaian, lembar 

pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, 

dan lain-lain 

b. Melaksanakan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran adalah kegiatan 

ketika terjadi interaksi edukatif antara peserta 

didik dengan guru, kegiatan ini adalah kegiatan 

tatap muka yang sebenarnya. Guru 
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melaksanakan tatap muka dengan tahapan 

sebagai berikut:42 

1) Kegiatan awal tatap muka  

2) Kegiatan tatap muka 

3) Membuat resume proses tatap muka 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah 

inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai 

oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan 

penggunaan metode serta strategi pembelajaran. 

c. Menilai hasil pembelajaran 

Menilai hasil pembelajaran merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang 

proses dan hasil belajar peserta didik yang 

                                                           
42 Barnawi dan Mohammad Arifin,  Kinerja Guru Profesional, 

16. 
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dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi 

yang bermakna untuk menilai peserta didik 

maupun dalam pengambilan keputusan lainnya.  

Dalam pelaksanaan penilaian dilakukan dengan 

mengunakan tes dan nontes. Penilaian nontes 

dapat dibagi menjadi pengamatan dan 

pengukuran sikap serta penilaian hasil karya 

dalam bentuk tugas, proyek fisik, atau produk 

kerja. 43 

d. Membimbing dan melatih peserta didik  

Membimbing dan melatih peserta didik 

dibagi menjadi tiga, yaitu membimbing atau 

melatih pserta didik dalam pembelajaran, 

intrakurikuler, dan ekstrakulikuler.44 

                                                           
43Barnawi dan Mohammad Arifin,  Kinerja Guru Profesional, 

18. 
44 Ibid,. 21. 
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e. Melaksanakan tugas tambahan  

Tugas-tugas tambahan guru dapat 

dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 

tugas struktural dan tugas khusus. Tugas 

struktural merupakan tugas tambahan 

berdasarkan jabatan dalam struktur organisasi 

sekolah. Sementara tugas khusus adalah tugas 

tambahan yang dilakukan untuk menangani 

masalah khusus yang belum diatur dalam 

peraturan yang mengatur organisasi sekolah.45 

10. Penilaian kinerja guru 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan 

produktivitas karena merupakan indikator dalam 

menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Untuk 

                                                           
45Barnawi dan Mohammad Arifin,  Kinerja Guru Profesional, 

22. 
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mengetahui apakah tugas, tanggung jawab dan 

wewenang guru sudah dilaksanakan atau belum 

maka perlu adanya penilaian objektif terhadap 

kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya 

mengadakan penilaian terhadap kinerja organisasi 

merupakan hal yang sangat penting. Berbicara 

tentang kinerja guru erat kaitannya dengan standar 

kinerja yang dijadikan ukuran dalam mengadakan 

pertanggungjawaban. Penilaian kinerja bermanfaat 

untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan 

organisasi sesuai dengan standar yang dibakukan dan 

sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri 

untuk dapat mengetahui kelemahan, kekurangannya 

sehingga dapat memperbaiki diri dan meningkatkan 

kinerjanya.46 

                                                           
46Suharsaputra, Administrasi Pendidikan edisi revisi,189. 
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Ukuran kinerja dapat dilihat dari quality of 

works, promthness, initiative and communication. 

Keempat komponen tersebut adalah ukuran standar 

kinerja yang dapat dijadikan dasar untuk mengetahui 

baik-buruknya atau efektif tidaknya kinerja seorang 

guru.47 

Dari uraian dan deskripsi konsep mengenai 

kinerja, indikator kinerja, kinerja guru dan penilaian 

kinerja guru dapat dibuat sintesa teori yang 

dimaksud dengan kinerja guru adalah kemampuan 

dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-

tugas pembelajaran yang ditunjukkan oleh indikator- 

indikator: (1) kemampuan menyusun rencana 

pembelajaran, (2) kemampuan melaksanakan 

pembelajaran, (3) kemampuan mengadakan 

                                                           
47Rusman, Model-model pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru (Jakarta: Rajawali Press, 2013),50.  
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hubungan antar pribadi, (4) kemampuan 

melaksanakan penilaian hasil belajar, (5) 

kemampuan melaksanakan pengayaan, dan 

kemampuan melaksanakan remidial.48 

Depdiknas dalam bukunya Barnawi 

menyebutkan bahwa tujuan penilaian kinerja guru 

antara lain; (1) mengembangkan profesi dan karir 

guru; (2) pengambilan kebijakan per sekolah; (3) 

cara meningkatkan kinerja guru; (4) penugasan yang 

lebih sesuai dengan karir guru; (5) mengidentifikasi 

potensi guru untuk program in-service training; (6) 

jasa bimbingan dan penyuluhan; (7) penyempurnaan 

manajemen sekolah, dan (8) penyediaan informasi 

untuk sekolah serta penugasan-penugasan.49 

 

                                                           
48

Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesioal, 40. 
49Ibid. 
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11. Tujuan penilain kinerja guru 

Penilaian kinerja guru pada hakikatnya 

merupakan suatu kegiatan untuk membina dan 

mengembangkan guru profesional yang dilakukan 

dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Hal ini penting 

terutama untuk melakukan pemetaan terhadap 

kompetensi dan kinerja seluruh guru dalam berbagai 

jenjang dan jenis pendidikan.hasil penilaian kinerja 

tersebut dapat dilakukan oleh guru, kepala sekolah 

dan pengawas untuk melakukan refleksi terkait 

dengan tugas dan fungsinya dalam rangka 

memberikan layanan kepada masyarakat dan 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui 

peningkatan kinerja guru.50 

                                                           
50E Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2013), 88. 
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Kebutuhan organisasi dan tuntutan 

perubahan, jelas menuntut pencermatan akan faktor-

faktor tersebut, baik itu faktor dari dalam (intern) 

individu itu sendiri maupun faktor ekstern. Hal ini 

pun berlaku dalam kaitannya dengan kinerja inovatif, 

dimana jika kinerja inovatif ingin ditumbuh 

kembangkan dalam suatu organisasi, maka 

kondisi/faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya 

perlu mendapat perhatian, sehingga kebijakan 

pemimpin dalam organisasi dapat menciptakan 

kondisi yang kondusif bagi terwujudnya hal 

tersebut.51 

12. Pengaruh peran kepala sekolah sebagai motivator 

terhadap kinerja guru 

Kepala sekolah sebagai seorang motivator 

perannya sangat cukup besar dalam meningkatkan 

                                                           
51Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profesional, 80. 
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kinerja guru. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai 

motivator, kepala sekolah memiliki strategi yang 

tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Motivasi ini dapat ditimbulkan melalui 

lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai 

sumber belajar melalui pengembangan pusat sumber 

belajar (PSB).52 

Setiap tenaga kependidikan memiliki 

karakteristik khusus, yang berbeda satu sama lain, 

sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan 

khusus pula dari pimpinannya agar memanfaatkan 

waktu untuk meningkatkan profesionalismenya. 

Perbedaan tenaga kependidikan tidak hanya dalam 

                                                           
52Suhaya, “Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru Serta Implikasinya Terhadap Kompetensi Lulusan SMA,” 
Kontigensi, 1 (Juni, 2016), 38. 
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bentuk fisik, tetapi juga dalam kondisi psikisnya, 

misalnya motivasinya. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan profisionalisme tenaga kependidikan, 

kepala sekolah perlu memperhatikan motivasi para 

tenaga kependidikan dan faktor-faktor lain yang 

berpengaruh.53 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaan pustaka, 

maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian 

sebagai berikut: 

Variabel Independen (X) : peran kepala sekolah sebagai 

motivator 

Variabel Dependen    (Y) : Kinerja Guru 

                                                           
53Doni Juni Priansa, Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah,56. 
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1. Jika peran kepala sekolah sebagai motivator baik 

maka kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo 

baik. 

2. Jika peran kepala sekolah kurang baik maka kinerja 

guru di SMA Negeri 3 Ponrogo kurang baik. 

D. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.54 Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara peran kepala 

sekolah sebagai motivator terhadap kinerja guru 

di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

                                                           
54Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96. 
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Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara peran 

kepala sekolah sebagai motivator terhadap 

kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.1 Penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan dengan 

penelitian deskriptif, penellitian hubungan/korelasi, penelitian 

kuasi-eksperimental, dan penelitian eksperimental.2 Dalam 

rancangan penelitian ini, penelitian kuantitatif bersifat ex-post 

facto, dimana menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud 

                                                           
1Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, 

Kualitatif dan R&D (Bandung: Alvabeta, 2016), 14.  
2Deni Darmawan, Metode Penilitian Kuantitatif (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), 37. 

80 
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penelitian ex-post facto adalah sautu penelitian yang dilakukan 

untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan kemudian 

meruntut kebelakang melalui data tersebut untuk menetukkan 

faktor-faktor yang mendahului atau menentukan sebab-sebab 

yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.3 

Rancangan penelitian ini terdiri dari dua 

variable, dimana variabel adalah atribut seseorang atau 

obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang 

denga orang yang lain atau obyek dengan obyek yang 

lain. Sedangkan variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tenatang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.4 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

1. Variabel independen atau variabel bebas 

merupakan variabel yang memengaruhi atau yang 
                                                           

3Suharsin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 
Praktek (Jakarta: Rineka Cipa, 2002), 10. 

4 Ibid., 60. 
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menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat).5 Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel independennya adalah peran 

kepala sekolah sebagai motivator. 

2. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.6 Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependennya adalah konerja 

guru. 

B. Populasi dan sampel 

Menurut Sugiyono, populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 

tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.7 Dalam penelitian ini 

                                                           
5Suharsin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek,  61.  
6 Ibid. 
7 Ibid., 117. 
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populasinya adalah seluruh guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo yang berjumlah 70 orang. 

seluruh populasi maka tidak perludilakukan 

pengambilan sempel Sampel adalah bagian jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 

populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajarinya semua yang ada pada populasi, 

misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, 

maka peneliti  dapat menggunakan sampel yang diambil 

dari populasi.8 Dalam penelitian ini semua populasi 

dijadikan sebagai sempel. Apabila peneliti dapat 

menjangkau.9 

C. Instrument Pengumpulan Data 

Data merupakan hasil pengamatan maupun 

pencatatan-pencatatan terhadap suatu obyek selama 

                                                           
8Suharsin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, 118.  
9Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu 

Pendekatan Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po 
Press, 2012), 42. 
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penelitian tersebut berlangsung, baik yangberupa angka 

ataufakta. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data tentang kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

motivator di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

2. Data tentang kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

Adapun instrumen pengumpulan data dapat 

dilihat pada tabel 3.1 

Table 3.1 

Instrument Pengumpulan Data 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Sub 

Variabel 

Indikator 

Pengaruh 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

Peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

morivator 

Langkah

-langkah 

kepala 

sekolah 

dalam 

Menerapkan 

manajemen yang 

terbuka 

Penerapan deskripsi 

pekerjaan dengan tugas 
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motivator 

terhadap 

kinerja 

guru di 

SMAN 3 

Ponorogo 

(X) meningk

atkan 

motivasi 

(toeri 

Suyanto 

dan 

Hisan) 

dan fungsi yang jelas 

Menerapkan 

hubungan vertical ke 

bawah 

Pemetaan program 

dan kegiatan 

peningkatan motivasi 

kerja 

Pengawasan yang 

berkelanjutan dan 

menyeluruh 

Evaluasi 

 Kinerja 

guru (Y) 

Standar 

beban 

kinerja 

guru 

(Undang-

undang 

Nomor 

14 Tahun 

Merencanakan 

pemebelajaran 

Melaksanakan 

pemebelajaran 

Menilai hasil 

pembelajaran 

Membimbing dan 

melatih peserta didik 
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2005 

tentang 

Dosen 

dan 

Guru) 

Melaksanakan tugas 

tambahan 

 

D. Teknik pengumpulan data 

Dalam rangka memperoleh data yang berkaitan 

dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Angket  

Angket (questionnaire) merupakan suatu 

daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik 

tetentu yang diberikan kepada subyek, baik secara 

individual atau kelompok untuk mendapat 

informasi tertentu, seperti preferensi, keyakinan, 

minat dan perilaku. Angket dalam penenlitian ini 
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adalah angket tertupup yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga responden memilih.10 

Sedangkan skala yang digunakan ialah 

skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang terhadap fenomena atau 

gejala social yang telah ditetapkan oleh peneliti 

yang kemudian disebut variabel penelitian. 

Variabel penelitian ini dijabarkan melalui dimensi 

menjadi sub variabel-sub variabel kemudian 

dijadikan indikator-indikator yang dapat dijadikan  

sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item 

pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan 

dengan variabel penelitian.11 

Jawaban setiap item instrument yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari 
                                                           

10Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, Penelitian 
Kuantitatif (Bndung: Alvabeta, 2014), 44. 

11Andhita Dessy Wulansari, Penelitian pendidika.,  73. 
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sangat positif sampai sangat negative yang dapat 

berupa kata-kata sebagai berikut.12 

Table 3.2 

Skor Item Alternatif Jawaban Responden 

JAWABAN SKOR POSITIF 

Selalu SL 4 

Sering  SR 3 

Kadang-kadang KD 2 

Tidak pernah TP 1 

2. Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan 

sebagainya.13 Metode dokumentasi ini peneliti 

lakukan untuk mencari informasi tentang SMAN 3 

Ponorogo, struktur organisasi sekolah, visi, misi, 

                                                           
12Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan PendekatanKuantitatif, 

Kualitatif dan R&D,.93. 
13Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231. 
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tujuan, data guru, identitas sekolah dan semua data 

yang berupa dokumen yang dirasa dibutuhkan oleh 

peneliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua 

langkah teknik analisis data pra penelitian dan analisis 

data penelitian. Adapun rinciannya sebagai berikut: 

1. Tahap pra penelitian 

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya.14 Suatu alat ukur yang valid, tidak sekedar 

mampu mengungkapkan data dengan tepat akan 

                                                           
14Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
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tetapi juga harus memberikan gambaran yang 

cermat mengenai data.15 

Perhitungan validitas instrumen peran 

kepala sekolah sebagai motivator (X) dan kinerja 

guru (Y) dibantu dengan menggunakan program 

SPSS versi 19.0 for windows. 

Cara menentukan Cara menentukan valid 

atau tidaknya intrumen terhadap responden 

adalah dengan mengkonsultasikan hasil 

perhitungan korelasi dengan tabel nilai 

koefisien korelasi product moment pada taraf 

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,374. 

Apabila r hitung > r tabel dengan taraf 

signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid, 

                                                           
15Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validita, 6. 
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apabila r hitung < r tabel maka soal dinyatakan 

tidak valid.16 

Hasil perhitungan kedua variabel dapat 

disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di bawah 

ini: 

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Uji Validitas 

Instrumen Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator 

No 
item 

“r” hitung “r” table Keterangan  

1 0,616 0,374 Valid 
2 0,406 0,374 Valid 
3 0,323 0,374 Tidak valid 
4 0,469 0,374 Valid 
5 0,490 0,374 Valid 
6 0,551 0,374 Valid 
7 0,641 0,374 Valid 
8 0,611 0,374 Valid 
9 0,452 0,374 Valid 
10 0,101 0,374 Tidak valid 
11 0,020 0,374 Tidak valid 
12 0,473 0,374 Valid 
13 0,612 0,374 Valid 
14 0,655 0,374 Valid 

                                                           
16Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas,114. 
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15 0,621 0,374 Valid 
16 0,531 0,374 Valid 
17 0,740 0,374 Valid 
18 0,870 0,374 Valid 
19 0,775 0,374 Valid 
20 0,382 0,374 Valid 
21 0,625 0,374 Valid 
22 0,639 0,374 Valid 
23 0,666 0,374 Valid 
24 0,711 0,374 Valid 

 

Dari perhitungan validitas terhadap 24 

item pernyataan variabel peran kepala sekolah 

sebagai motivator, terdapat 21 item pernyataan 

yang dinyatakan valid yaitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24. Untuk mengetahui skor jawaban 

dan perhitungan angket uji validitas variabel 

peran kepala sekolah sebagai motivator dapat 

dilihat pada lampiran. 
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Table 3.4 

Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen 

Kinerja Guru 

No 
item 

“r” hitung “r” table Keterangan  

1 0,011 0,374 Tidak valid 
2 0,388 0,374 Valid  
3 0,400 0,374 Valid 
4 0,408 0,374 Valid 
5 0,388 0,374 Valid 
6 0,429 0,374 Valid 
7 0,437 0,374 Valid 
8 0,419 0,374 Valid 
9 0,408 0,374 Valid 
10 -0,100 0,374 Tidak valid 
11 0,419 0,374 Valid 
12 0,464 0,374 Valid 
13 0,413 0,374 Valid 
14 0,443 0,374 Valid 
15 0,426 0,374 Valid 
16 0,653 0,374 Valid 
17 0,628 0,374 Valid 
18 0,377 0,374 Valid 
19 0,635 0,374 Valid 
20 0,603 0,374 Valid 

Dari perhitungan validitas terhadap 20 

item pernyataan variabel kinerja guru, terdapat 

18 item pernyataan yang dinyatakan valid yaitu 

nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20. Untuk mengetahui skor 
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jawaban dan perhitungan angket uji validitas 

varibel kinerja guru dapat dilihat pada 

lampiran 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau nama lainnya yaitu 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, 

konsistensi, dan sebagainya memiliki arti sejauh 

mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Maksudnya ialah apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek 

yang sama diperoleh hasil yang relative sama, 

selama aspek yang diukur dalam diri subjek 

memang belum berubah.17 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS versi 

19.0 for windows. Adapun cara menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

                                                           
17 Saifudin Azawar, Reabilitas., 4. 
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dengan menggunakan rumus koefisien 

alfacronbach. Nilai alpha dikonsuktasikan 

dengan tabel r product moment,   jika nilai 

alpha lebih besar maka konstruk pernyataan 

yang merupakan dimensi variabel adalah 

reliabel. Untuk menentukan tingkat reliabilitas 

intrumen peneliti berpedoman pada pendapat 

Suharsimi. Sebagaimana terdapat pada tabel 

berikut: 18 

Tabel 3.5 

Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 
0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 
0,400 - 0,600 Cukup 
0,600 - 0,800 Tinggi 
0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

 

                                                           
18Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 75. 
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Adapun teknik yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen disini peneliti 

menggunakan SPSS versi 19.0 for windows. 

Kemudian ditemukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.6 

Uji Reliabilitas Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai 

crombach alpha adalah sebesar 0,914. Jadi 

angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel peran kepala sekolah 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.914 24 
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sebagai motivator dapat dikatakan reliabel 

sangat tinggi. 

Tabel 3.7 

Uji Reliabilitas Kinerja Guru 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai 

crombach alpha adalah sebesar 0,844. Jadi 

angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa 

instrumen penelitian yang digunakan untuk 

mengukur variabel kinerja guru dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

2. Penelitian 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.844 20 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data. Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data tiap variabel berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal. Untuk mempercepat 

perhitungan peneliti memanfaatkan program 

SPSS versi 19.0 for windows. Selanjutnya 

untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi 

masing-masing variabel normal atau tidak, 

yaitu dengan membandingkan probobilitas atau 

signifikansi dengan alpha 0,05. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 

0,05 artinya distribusi data normal. Namun jika 
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probobilitas kurang dari 0,05 maka distribusi 

data tidak normal.19 

Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannnya tidak 100% normal (tidak normal 

sempurna), maka kesimpulan yang ditarik 

berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut lebih baik kita pakai beberapa 

rumus yang telah diuji keterandalannya, salah 

satunya adalah uji Kolmogorovsmirnov.20  

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji kelinieran garis 

regresi. Digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi ganda. Uji linearitas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel x terhadap variabel dependen y. 

                                                           
19Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Felicha, 2016), 38-54. 
20Retno Widyaningrum, Statistika (Yogyakarta: Felicha, 2016), 

204. 
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Berdasarkan model garis regresi tersebut, dapat diuji 

linieritas garis regresinya.  

Hipotesis:.21 

Untuk mempercepat perhitungan uji linieritas, 

peneliti juga memanfaatkan program SPSS versi 

19.0 for windows. Selanjutnya apabila P-value lebih 

besar dari alpha 0.05 maka garis regresi X terhadap 

Y linier.22 

c. Uji Heteroskodastisitas 

Dalam persamaan regresi berganda 

perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual dari observasi yang satu 

dengan observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak 

sama/berbeda disebut terjadi 
                                                           

21Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Stastistika Parametrik 
dalam Penelitian, 55. 

22
Ibid.,55-61. 
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heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang 

merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil 

prediksi) dan nilai residualnya (SRESID) 

merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y 

prediksi – Y riil). 

Dasar analisis: 

1) Homoskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 

0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur.  

2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titiknya mempunyai pola 
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yang teratur baik menyempit, melebar 

maupun bergelombang-gelombang.23 

d. Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah nomor 3 

menggunakan regresi linier sederhana untuk 

mengetahui apakah variabel independen yang ada 

dalam model mempunyai pengaruh terhadap 

variabel dependen, yaitu pengaruh peran kepala 

sekolah (X) terhadap kinerja guru (Y). Peneliti 

menggunakan program SPSS versi 19.0 for 

windows untuk mengolah data. Adapun langkah-

langkah pengambilan keputusan output SPSS 

berdasarkan pendapat V. W Sujarweti adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
23

Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha 
Medika, 2011), 125. 
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1) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka H0 diterima 

dan jika Sig < 0,05 maka H0 ditolak. 

2) Cara 2: jika t hitung < t tabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika t hitung > t tabel 

maka H0 ditolak.24 

r : untuk menentukan koefisien korelasi 

R2 : untuk menentukan koefisien 

determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. Nilai t hitung konstanta 

regresi, sedangkan t tabel dengan alfa adalah 

0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana menunjukkan 
                                                           

24C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk 
Ilmu Sosial Kesehatan- Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS 
(Yogyakarta: Andi, 2013), 168. 
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H0 ditolak maka artinya ada pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat sehingga 

perlu analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui 

besar pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat yaitu dengan melihat output 

SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui 

berapa presentase variabel terikat dipengaruhi 

oleh variabel bebas yaitu dengan cara 

mengalikan R Square dengan 100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 3 Ponorogo 

Sebelum tahun pelajaran 1988/1989 dunia 

pendidikan di Indonesia masih banyak diwarnai 

dengan adanya jenis Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas (SLTA). SLTA tersebut terdiri dari berbagai 

jurusan antara lain: STM,SMEA, SMKK, SAA, 

SPK, SPG, SGO, dan lain-lain. Dua jenis sekolah 

terakhir (semula) memang dipersiapkan untuk 

menjadi guru di tingkat Sekolah Dasar. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1989 no. 

03/10/U/1989, tanggal 5 Juni 1989 menyebutkan 

bahwa kuota untuk calon guru di SD telah 

105 
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tercukupi. Selain itu mutu guru (khususnya guru 

SD) perlu ada peningkatan. Oleh karena itu 

Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan Sekolah Guru 

Olah Raga (SGO)  dialih fungsikan menjadi jenis 

sekolah lain. 

Di kecamatan Ponorogo jumlah SMA 

Negeri baru ada dua unit, sedang jenis sekolah 

kejuruan negeri sudah ada 4 yaitu: STM, SMEA, 

SMKK, dan SPG. Adapun SPMA (Sekolah 

Pertanian Menengah Atas) dan SPK (Sekolah 

Perawat Kesehatan) adalah sekolah milik 

Pemerintah Daerah.
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Perlu diketahui sekolah-sekolah SMA 

maupun sekolah kejuruan milik swasta di Ponorogo 

jumlahnya juga cukup banyak.  

Menindak lanjuti Keputusan Pendidikan 

dan Kebudayaan RI (Prof. Fuad Hassan) no. 

03/10/U/1989, tertanggal 5 Juni 1989 tentang alih 

fungsi sekolah SPG dan SGO untuk menjadi 

sekolah Kejuruan lain atau SMA, Bapak Soetono 

selaku pejabat Kepala SPG Negeri Ponorogo segera 

berkoordinasi dengan Kepala Depdikbud 

Kabupaten Ponorogo dan juga BP3 (Komite 

Sekolah) untuk menentukan jenis sekolah apa yang 

sebaiknya dipilih. Akhirnya SMA-lah jenis sekolah 

yang dipilihnya. 

Awal tahun pelajaran 1989/1990 dibukalah 

pendaftaran calon siswa baru SMA Negeri 3, 

Kecamatan Ponorogo untuk kali pertama. Calon 
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siswa baru yang diterima sebanyak 200 anak putra 

dan putri. Siswa baru ini dibagi menjadi 5 

rombongan belajar. Dan hari Senin ketiga pada 

bulan Juli 1989 dimulailah Kegiatan Belajar 

Mengajar di SMA Negeri 3 Kec. Ponorogo (SPG 

Negeri Ponorogo). 

Sejalan dengan berlangsungnya Kegiatan 

Belajar Mengajar bagi siswa kelas 2 dan kelas 3 

SPG Negeri, bertebaran lah aroma kurikulum SMA 

Negeri 3 Ponorogo. Guru dan karyawan SPG 

Negeri Ponorogo juga menjabat sebagai guru dan 

karyawan di SMA Negeri 3 Ponorogo. Disamping 

itu juga ada tambahan tenaga pengajar (guru) baru 

dari luar SPG Negeri Ponorogo. 

Tahun 1990-1991 siswa kelas 1 SMA 

Negeri 3 Ponorogo yang naik kelas ke kelas 2 

dipilah untuk penjurusan, SMA Negeri 3 Ponorogo 
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memiliki 3 jurusan yaitu jurusan Fisika (A.1), 

jurusan Biologi (A.2), jurusan IPS (A.3). 

Tahun 1990/1991 SMA Negeri 3 Ponorogo 

sudah memiliki siswa kelas 1 dan 2. Sedang kelas 3 

masih diduduki murid SPG Negeri. 

Sesuai dengan program, pada tahun ajaran 

1991/1992 SPG Negeri telah lulus semua. Lembaga 

Pendidikan SPG resmi tutup sesuai dengan 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

tersebut di atas. Tahun 1991/1992 siswa yang 

belajar di kampus Paju, Jl. Yos Sudarso III/1 

mutlak siswa SMA Negeri 3 Kecamatan Ponorogo. 

Tahun 1997/2003 nama SMA di seluruh 

Indonesia diubah menjadi SMU (Sekolah 

Menengah Umum) sebagai imbangan sekolah-

sekolah kejuruan yang namanya dilebur menjadi 

SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). 
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Pada dasarnya istilah Sekolah Menengah 

Umum (SMU) memang lebih mudah untuk 

membedakan jenis sekolah yang lain yaitu sekolah 

kejuruan. Istilah SMU memang terdengar lebih 

serasi untuk mendampingi istilah SMK. Namun 

pada tahun 2003 ada perubahan dimana istilah 

SMU dihapus dan kembali Pemerintah 

menggunakan istilah SMA (Sekolah Menengah 

Atas). 

Sebagai motivasi peningkatan mutu dan 

kredibilitas suatu sekolah pemerintah 

mengeluarkan suatu aturan penilaian terhadap 

sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Aturan 

penilaian itu disebut Akreditasi. Akreditasi 

dilakukan oleh Pemerintah setiap 5 tahun sekali. 

Badan Akreditasi Nasional di Surabaya setelah 

melakukan penilaian di SMA Negeri 3 Kecamatan 
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Ponorogo melalui surat (sertifikasi) tertanggal 21 

Oktober 2009 menyatakan bahwa SMA Negeri 3 

Ponorogo menduduki posisi (peringkat) A. Posisi 

pada peringkat A ini berlaku hingga tahun ajaran 

2014/2015. 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 3 Ponorogo 

a. Visi SMA Negeri 3 Ponrogo 

“Menjadi lembaga pendidikan yang 

menghasilkan siswa bertaqwa, cerdas, terampil 

yang mampu menghadapi tantangan global dan 

berbudaya lingkungan hidup” 

b. Misi SMA Negeri 3 Ponorogo 

Berikut  misi SMA N 3 Ponorogo: 

1) Membentuk peserta didik yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

menumbuhkembangkan kehidupan 

beragama. 
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2) Meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia warga SMA Negeri 3 Ponorogo 

serta komitmen terhadap tugas pokok dan 

fungsinya. 

3) Meningkatkan sistem pembelajaran dan 

bimbingan secara aktif, efektif, kreatif, 

inovatif sehingga siswa dapat berkembang 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

4) Membangun manusia yang cerdas dan 

terampil dalam menghadapi 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mandiri dalam berkarya. 

5) Menerapkan manajemen pertisipatif 

transparan dan akuntabel sehingga 

menjadi sekolah sebagai pilihan 

masyarakat. 



113 
 

 
 

6) Menerapkan Program Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup yang 

terintegrasi dengan pengembangan 

kurikulum sekolah. 

c. Tujuan SMA Negeri 3 Ponorogo 

Berikut tujuan SMA Negeri 3 

Ponorogo: 

1) Membentuk manusia yang bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Meningkatkan kemampuan guru dan 

karyawan dalam memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. 

3) Menerapkan sistem komputerisasi dalam 

administrasi dan terciptanya administrasi 

sekolah yang memenuhi standar. 
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4) Menghasilkan peserta didik agar menjadi 

manusia yang berkepribadian, cerdas, 

berkualitas dan berprestasi dalam ilmu 

pengetahuan dan tekhnologi, olahraga dan 

seni. 

5) Menanamkan kepada peserta didik sikap 

ulet, cakap, terampil dan mandiri dalam 

berkarya, serta mampu beradaptasi 

terhadap perkembangan dan perubahan 

zaman. 

6) Melestarikan dan mengenalkan siswa pada 

tata cara berbahasa daerah atau jawa 

dalam membentuk kepribadian dan akhlak 

mulia. 

7) Tercapainya nilai ujian nasional mata 

pelajaran sesuai standar yang ditetapkan 

BSNP. 
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8) Menghasilkan peserta didik dengan 

memiliki keterampilan komunikasi bahasa 

asing dalam rangka menghadapi tantangan 

global. 

9) Membudayakan peran serta masyarakat, 

alumni dan lembaga swasta atau negeri 

dalam pengembangan sekolah. 

10) Menciptakan lingkungan sekolah yang 

bersih, sejuk, indah, nyaman, sehat dan 

menyenangkan yang mendukung dalam 

kegiatan pembelajaran. 

11) Meningkatkan kepedulian warga sekolah 

untuk melakukan pelestarian, pencegahan, 

pencemaran dan kerusakan lingkungan. 

12) Terwujudnya sekolah sebagai pilihan 

utama dalam menentukan SMA oleh 

masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 
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d. Letak Geografis SMA Negeri 3 Ponorogo 

SMAN 3 Ponorogo adalah salah satu 

lembaga pendidikan di Ponorogo.  Tahun 

1991/1992 siswa yang belajar di kampus Paju, 

Jl. Yos Sudarso III/1 mutlak siswa SMA Negeri 

3 Kecamatan Ponorogo. Kalau ditinjau dari letak 

geografisnya berada di Jl. Yos Sudarso III/1, 

Lingkung Dua, desa Paju, Kecamatan Ponorogo, 

Kabupaten Ponorogo.Kabupaten Ponorogo 

mempunyai luas 1.371,78 km². 

e. Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Ponorogo 

Sebagaimana kita ketahui bahwa 

organisasi merupakan sekelompok manusia yang 

bekerjasama untuk mecapai tujuan yang sama. 

Demikian juga di SMA Negeri 3 Ponorogo, 

organisasi sekolah adalah sekelompok manusia 

yang membagi kerja dan tanggung jawab sesuai 
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dengan tugas masing-masing untuk mencapai 

tujuan yang sama yaitu tujuan pendidikan. 

Berikut Struktur Organisasi SMA Negeri 

3 Ponorogo: 

1) Kepala sekolah :Drs. Sugiyanto, M.Pd 

2) Komite sekolah  :DR. H. Sugihanto.HS, 

M. Ag 

3) Tata usaha  :Tato 

4) Wakasek kurikulum  :Mohamad Yudha 

Arsiyanto, S.Pd, M.Or 

5) Wakasek kesiswaan  :Muhammad Asrori, 

S.Pd 

6) Wakasek sarpras  :Ahmad Nur Edi, S.Pd, 

M.KPd 

7) Wakasek humas  :Drs. Ririn Ida 

Mawarti 
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f. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 

SMA Negeri 3 Ponorogo 

Pendidik merupakan bagian dari sistem 

pendidikan yang memiliki peranan penting 

dalam suatu proses pembelajaran. Kualifikasi 

guru juga dapat sebagai motivator untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

Oleh karena itu gambaran mengenai latar 

belakang maupun jumlah pendidik dan tenaga 

Kependidikan dalam suatu lembaga pendidikan 

perlu diperhatikan.  Di SMA Negeri 3 Ponorogo 

terdapat 43 guru PNS, 6 guru PNS tambah jam, 

21 guru tidak tetap, staf 7 orang, dan pegawai 

berjumlah 16 orang. 

g. Sarana Prasarana SMA Negeri 3 Ponorogo 

1) Gedung Sekolah. 

2) Ruang Kepala Sekolah.  
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3) Ruang Guru.  

4) Ruang Kelas (30 ruang kelas) 

5) Proyektor (tiap kelas 1 proyektor) 

6) Laboratorium Kimia. 

7) Laboratorium Fisika.  

8) Laboratorium Biologi.  

9) Laboratorium Bahasa.  

10) Laboratorium Komputer 

11) Perpustakaan.  

12) UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).  

13) Gudang pramuka 

14) Kantin.  

15) Halaman Sekolah.  

16) Kebun.  

17) Kamar Mandi atau WC. Kamar mandi 

disini berjumlah 6 putri dan 6 putra yang 

layak digunakan untuk siswa.  
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18) Tempat Parkir. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator 

Diskripsi data tentang skor peran kepala sekolah 

sebagai motivator diperoleh dari sekor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor  jawaban berupa 

angka-angka yang diinterpretasikan sehingga mudah 

dipahami. System penskoran daalm pengambilan data 

angket yaitu dengan menggunakan skala likert dengan 

menggunakan ketentuan pernyataan positif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek peneliti 

adalah guru SMA Negeri 3 Ponorogo dengan berjumlah 

70 guru. Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang tingkat peran kepala sekolah sebagai motivator di 

SMA Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan 

teknik perhitungan Mean dan Standart Devisian untuk 
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menentukan kategori peran kepala sekolah sebagai 

motivator tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil 

skor peran kepala sekolah sebagai motivator dapat dilihat 

pada lampiran 5. 

Perolehan skor variabel peran kepala sekolah 

sebagai motivator tertinggi bernilai 84 dengan frekuensi 3 

orang dan terendah 59 dengan frekuensi 1 orang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dikelompokkan 

dalam tiga tingkatan yaitu peran kepala sekolah sebagai 

motivator tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 19.0 for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Peran kepala sekolah sebagai motivator tinggi : 

X > Mean + SD 

b. Peran kepala sekolah sebagai motivator 

sedang: Mean – SD ≤ X ≤ Mean + SD 
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c. Peran kepala sekolah sebagai motivator rendah 

: X < Mean – SD 

Tabel 4.1 

Statistic Deskripsi Variabel Peran Sekolah 

Sebagai Motivator 

Sumber: output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Descriptive Statistics 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation 

peran 

kepsek 

sebagai 

motivator 

70 59 84 73.56 4.817 

Valid N 

(listwise) 

70 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui mean sebesar 73,56 

pada standart devisian sebesar 4,817 nilai terendah 59 

dan nilai tertinggi 84. Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Peran kepala sekolah sebagai motivator tinggi  

: X > 78,377 

b. Peran kepala sekolah sebagai motivator sedang 

: 68,743 ≤ X ≤ 78,377 

c. Peran kepala sekolah sebagai motivator rendah 

: X < 68,743 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 78,377 

dikategorikan peran kepala sekolah sebagai 

motivator tinggi, skor antara 68,743–78,377 

dikategarikan  peran kepala sekolah sebagai 

motivator sedang, dan skor kurang dari 68,743 

dikategorikan bahwa peran kepala sekolah sebagai 

motivator rendah 
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Dirinci pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 

Presentasi Dan Kategorisasi Variabel Peran 

Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

N
o  

Nilai  Frekuen
si  

Presenta
si  

Katego
ri  

1 > 
78,377 

12 17,14% Tinggi  

2 68,743
–

78,377 

51 72,85% Sedang  

3 <68,74
3 

7 10% Rendah  

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

guru yang memperoleh  peran kepala sekolah 

sebagai motivator dengan kategori tinggi 

sebanyak 12 guru dengan presentase 17,15%, 

kategori sedang sebanyak 51 guru dengan 

presentase 72,85%, dan kategari rendah 

sebanyak 7 guru dengan presentase 10%. 
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Dengan demikian secara umum dapat 

dikatakan bahwa guru yang memperoleh peran 

kepala sekolah sebagai motivator dalam 

kategori sedang dengan 51 responden. 

2. Diskripsi Data Kinerja Guru 

Diskripsi data tentang skor kinerja guru 

diperoleh dari sekor angket yang didistribusikan kepada 

responden. Skor  jawaban berupa angka-angka yang 

diinterpretasikan sehingga mudah dipahami. System 

penskoran daalm pengambilan data angket yaitu dengan 

menggunakan skala likert dengan menggunakan 

ketentuan pernyataan positif. 

Pada penelitian ini yang dijadikan objek peneliti 

adalah guru SMA Negeri 3 Ponorogo dengan berjumlah 

70 guru. Dalam analisis ini untuk memperoleh jawaban 

tentang tingkat kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo, 

maka peneliti menggunakan teknik perhitungan Mean 
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dan Standart Devisian untuk menentukan tingkat kinerja 

guru tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor 

kinerja guru dapat dilihat pada lampiran 6. 

Perolehan skor variabel kinerja guru 

tertinggi bernilai 72 dengan frekuensi 1 orang dan 

terendah bernilai 53 dengan frekuensi 2 orang. 

Berdasarkan data yang diperoleh, dapat 

dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu kinerja 

guru tinggi, sedang, dan rendah. Untuk menentukan 

tingkatan tinggi, sedang, ataupun rendah maka 

dikelompokkan dengan bantuan SPSS versi 16.0 

for windows. Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kinerja guru tinggi : X > Mean + SD 

b. Kinerja guru sedang : Mean – SD ≤ X ≤ 

Mean + SD 

c. Kinerja guru rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.3 

Statistic Deskripsi Variabel Kinerja Guru 

Descriptive Statistics 

 

N 

Minimu

m 

Maximu

m 

Me

an 

Std. 

Devi

ation 

kinerja 

guru 

70 53 72 62.0

9 

3.926 

Valid N 

(listwise

) 

70 

    

 Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows  

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 62,09 pada nilai standart deviasi sebesar 

3,926 nilai terendah 53 dan nilai tertinggi 72.  

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kinerja guru tinggi : X > 66,016 



128 
 

 
 

b. Kinerja guru sedang : 58,164 ≤ X ≤ 66,016 

c. Kinerja guru rendah : X < 58,164 

Dapat diketahui bahwa skor lebih dari 66,016 

dikategorikan kinerja guru tinggi, skor antara 58,164 

– 66,016 dikategorikan kinerja guru sedang, 

dan skor kurang dari 58,164 dikategorikan 

kinerja guru rendah. Dirinci dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Presentasi Dan Kategori Variabel Kinerja 

Guru 

No  Nilai  Frekuensi  Presentasi  Kategori  
1 > 

66,016 
12 17,14% Tinggi  

2 58,164 
– 

66,016 

50 71,42% Sedang  

3 < 
58,164 

8 11,42% Rendah  
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Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa guru 

yang memiliki kinerja dengan kategori tinggi sebanyak 12 

orang dengan presentasi 17,07%, kategori sedang sebanyak 

50 orang dengan presentasi 71,42%, dan kategori rendah 

sebanyak 8 orang dengan presentasi 11,42%. Dengan 

demikian secara umum dapat dikatakan kinerja guru dalam 

kategori sedang dengan 50 responden. 

C. Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah data dari variabel yang diteliti 

itu normal atau tidak. Uji normalitas peneliti ini 

dilakukan dengan rumus Kolmogorov-Smirnov 

yang menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya, hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.5 

Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

peran kepala 

sekolah sebagai 

motivator 

kinerja 

guru 

N 70 70 

Normal 

Parameters

a,b 

Mean 73.56 62.09 

Std. 

Deviatio

n 

4.817 3.926 

Most 

Extreme 

Difference

s 

Absolute .098 .094 

Positive .092 .094 

Negative -.098 -.077 
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Kolmogorov-

Smirnov Z 

.818 .790 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.515 .560 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov tersebut diperoleh 

jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu variabel peran 

kepala sekolah sebagai motivator (X) 0,515, variabel 

kinerja guru (Y) 0,560. Jika probobilitas hasil 

perhitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi 

data normal. Namun jika probobilitas kurang dari 

0,05 maka distribusi data tidak normal. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel peran 
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kepala sekolah sebagai motivator (X) dan variabel 

kinerja guru (Y) berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk mencari 

antara dua variabel mempunyai hubungan yang linier 

atau tidak. Kalau tidak linier maka analisis regresi 

tidak dapat dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini 

diuji dengan menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows, dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila nilai signifikansi pada 

devation from linearty >0,05. Untuk lebih jelasnya 

hasil dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 

Uji Linieritas Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator terhadap kinerja guru 

 

ANOVA Table 

 

Sum 

of 

Square

s Df 

Mean 

Squar

e F Sig. 

kinerj

a guru 

* 

peran 

kepse

k 

sebag

Betw

een 

Grou

ps 

(Combine

d) 

314.02

7 

21 14.95

4 

.958 .52

7 

Linearity 118.52

9 

1 118.5

29 

7.59

1 

.00

8 

Deviation 

from 

Linearity 

195.49

8 

20 9.775 .626 .87

3 
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ai 

motiv

ator 

Within Groups 749.45

8 

48 15.61

4 
  

Total 1063.4

86 

69 
   

Sumber: output SPSS versi 19.0 for Windows  

Berdasarkan uji linieritas di atas diperoleh 

nilai signifikansi  > α (0,873 > 0,05) yang artinya 

terdapat hubungan linier secara signifikan antara 

variabel peran kepala sekolah sebagai motivator 

dengan kinerja guru.  

3. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. Uji 

heteroskodastisitas penelitian ini diuji dengan 
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menggunakan bantuan SPSS versi 19.0 for windows. 

Pengujian ini apabila terjadi pada scatterplot titik-

titik hasil pengolahan data antara ZPRED dan 

SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik 

origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. Untuk lebih jelasnya hasil dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.1 

Uji Heteroskodastisitas 

Sumber: output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Berdasarkan Uji heteroskodastisitas diatas, 

terjadi pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun 

diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak 

mempunyai pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. 
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4. Uji regresi linier sederhana 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh peran 

kepala sekolah sebagai motivator terhadap kinerja guru di 

SMA Negeri 3 Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan linier sederhanadengan bantuan SPSS versi 19.0 

for windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 
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a. Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.7 

Persamaan Regresi Linier Sederhana Pengaruh 

Peran Kepala Sekolah Sebagai Motivator 

Terhadap Kinerja Guru 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 42.073 6.867 

 

6.

12

7 

.000 
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P

a

d

a

 

t

a

b

el Coefficient, pada kolom B pada contanta 

(a) adalah 42,073 sedang nilai peran kepala 

sekolah sebagai motivator (b) 0,272 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y = a + BX 

  = 42,073 + 0,272 X 

Keterangan  

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

peran 

kepala 

sekolah 

sebagai 

motivator 

.272 .093 .334 2.

92

1 

.005 

a. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 
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a  = Nilai konstanta 

b  = Koefisien regresi 

Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan 

1) Konstanta sebesar 42,073 artinya jika 

peran kepala sekolah sebagai motivator 

nilainya 0,272 maka kinerja guru 

nilainya sebesar 42,073. 

2) Koefisien regresi variabel peran kepala 

sekolah sebagai motivator sebesar 42,073 

artinya jika peran kepala sekolah 

mengalami kenaikan satu satua, maka 

kinerja guru akan mengalami 

peningkatan 0,272 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan antara 

peran kepala sekolah sebagai motivator 

dengan kinerja guru dalah positif, artinya 
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semakin baik peran kepala sekolah 

sebagai motivator maka semakin 

meningkat kinerja guru. 

b. Uji F (������� ��� ������ ) 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen atau tidak. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.8 

Uji F Pengaruh Peran Kepala Sekolah Sebagai 

Motivator Terhadap Kinerja Guru 

 

ANOVAb 

Model 

Sum 

of 

Square

s Df 

Mean 

Square F Sig. 
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1 Regressi

on 

118.52

9 

1 118.52

9 

8.529 .005a 

Residual 944.95

7 

68 13.896 
  

Total 1063.4

86 

69 
   

a. Predictors: (Constant), peran kepala sekolah 

sebagai motivator 

b. Dependent Variable: kinerja guru 

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

 

Hipotesis: 

HO : Tidak ada pengaruh yang signifikan peran kepala 

sekolah sebagai motivator terhadap kinerja guru di 

SMA Negeri 3 Ponorogo. 
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan peran kepala sekolah 

sebagai motivator terhadap kinerja guru di SMA Negeri 

3 Ponorogo. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova diperoleh Fhitung 

= 8,529 > Ftabel = 3,96 sedangkan tingkat 

signifikansi/probabilitas 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian disimpulkan Ho ditolak yang berarti terima 

Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan peran kepala sekolah 

sebagai motivator terhadap kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo. 

c. Koefisien Determinasi (��) dan Interpretasi 

1) Koefisien Determinasi (��) 

Nilai koefisien determinasi (R2) dapat 

dilihat pada tabel hasil pengolahan data regresi 

linier sederhana bagian Model Summary. Lebih 

jelasnya lihat tabel hasil berikut: 
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Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi Pengaruh Peran 

Kepala Sekolah Sebagai Motivator Terhadap 

Kinerja Guru 

 

Model Summary 

Mod

el R 

R 

Squ

are 

Adju

sted 

R 

Squa

re 

Std. 

Error 

of the 

Estim

ate 

Change Statistics 

R 

Squar

e 

Chang

e 

F 

Cha

nge 

d

f

1 

df

2 

Sig. 

F 

Cha

nge 

1 .33

4a 

.111 .098 3.728 .111 8.52

9 

1 6

8 

.005 

a. Predictors: (Constant), peran kepala sekolah sebagai 

motivator 

Sumber : Output SPSS versi 19.0 for Windows 
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2) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai 

korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 0,334 dan 

dijelaskan besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

penguatan R. Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R2 sebesar 0,111 yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh peran kepala sekolah 

sebagai motivator terhadap kinerja guru di SMA 

Negeri 3 Ponorogo adalah sebesar 11,1% dan 

88,9% di pengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak 

masuk dalam model. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

Dari hasil perhitungan analisis regresi linier sederhana 

mengenai peran kepala sekolah sebagai motivator terhadap 

kinerja guru diperoleh Fhitung = 8,529 > Ftabel = 3,96 
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shingga H0 ditolak. Hal itu berarti peran kepala sekolah 

sebagai motivator berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorogo. 

Besar koefisien determinasi (R2) 0,111 artinya peran 

kepala sekolah sebagai motivator berpengaruh sebesar 

11,1% terhadap kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo, sedangkan 88,9% dipengaruhi oleh faktor 

lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari urain dan analisis yang sudah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Tingkat peran kepala sekolah sebagai motivator di 

SMA Negeri 3 Ponorogo tergolong sedang. Hal ini 

dibuktikan yang bahwa guru yang memperoleh  

peran kepala sekolah sebagai motivator sebanyak 

51  dengan presentase 72,85% dari 70 responden. 

b. Tingkat kinerja guru di SMA Negeri 3 Ponorog 

tergolong sedang. Hal ini dibuktikan yang 

menyatakan tingkat kinerja guru memiliki frekuensi 

sebanyak 50 responden dengan presentasi 71,42% dari 

70 responden. 

147 
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c. Terdapat pengaruh peran kepala sekolah sebagai 

motivator terhadap kinerja guru di SMA Negeri 3 

Ponorogo. Peran kepala sekolah sebagai motivator 

berpengaruh sebesar 11,1%  terhadap kinerja guru 

dan 88,9% di pengaruhi oleh faktor-faktor yang 

tidak masuk dalam model. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan melakukan analisis 

terhadap hasilnya, maka peneliti dapat memberikan saran, 

antara lain: 

1. Bagi kepala sekolah untuk dapat meningkatkan peran 

kepala sekolah sebagai motivator pada lembaga 

pendidikan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

peran kepala sekolah sebagai motivator terhadap 

kinerja guru. 

76 
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2. Bagi guru untuk dapat meningkatkat kinerja pada 

berbagai tahab pembelajaran demi kemajuan anak 

didik. 
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