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ABSTRACT 

In this study the variables under study were the principal’s leadership style 

and work motivation of teachers at public vacational high schools in Manado. The 

subjects of this study were the teachers at public vocational high schools in Manado 

City. 

The study aimed to analyze and describe: the relationship between the 

principals’ leadership style and work motivation of teachers at public vocational high 

schools.  

The research method used in this study was survey method with quantitative 

approach. The population of this study was 359 teachers at 6 public vocational high 

schools in Manado City. The number of samples was 79 respondents which were 

selected randomly. Statistical formula used in this was partial correlation analysis. 

Based on the analysis, it was concluded as follows: There was a singnificant 

relationship between the principals’ leadership style and work motivation of teachers 

at public vocational high schools in Manado. 

Based on the conclusions made above, it was recommended as follows (1) In 

order to enhance the work motivation of theachers, the principals should be able to 

apply leadership style which is suitable to situation and condition of workplaces so as 

to build the school organization; and (2) In order to increase the work motivation of 

teachers, it is necessary to care for the things related to the needs and expectations of 

teachers so that they become willing to wark enthusiastically and highly responsibly.  
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ABSTRAK 

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah Hubungan gaya 

kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Motivasi kerja Guru SMK Negeri Manado. 

Subyek penelitian yaitu guru-guru SMK Negeri di Kota Manado. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: Hubungan 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan Motivasi kerja guru SMK Negeri 

Manado 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

kuantitatif. Anggota populasi penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri Kota 

Manado yang berjumlah 359 guru, yang tersebar di 6 SMK Negeri di Kota Manado. 
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Dengan pengumpulan data melalui Kuesioner/Angket kepada  responden penelitian. 

Teknik statistic yang digunakan adalah korelasi ganda. Penentuan ukuran sampel 

dengan random sampling sederhana yang berjumlah 79 responden (guru di SMK 

Negeri Manado). 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut: terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi 

kerja guru di SMK Negeri Manado, 

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran 

yaitu: (1) Untuk meningkatkan motivasi kerja guru maka kepala sekolah diharapkan 

dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

tempat kerja untuk membangun organisasi sekolah, (2) dalam rangka meningkatkan 

motivasi kerja guru perlu diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan 

harapan para guru agar mereka mau bekerja dengan semangat dan tanggung jawab 

yang tinggi.  

 

Kata kunci: Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

 

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah merupakan 

bagian penting dari proses pembangunan 

nasional yang ikut menentukan kemajuan 

suatu negara. Pendidikan juga merupakan 

investasi dalam pembangunan dan 

pengembangan sumber daya manusia, di 

mana peningkatan kecakapan dan 

kemampuan diyakini sebagai faktor 

pendukung upaya manusia dalam 

mempengarungi kehidupan yang penuh 

dengan ketidak pastian. 

Peranan pendidikan diakui sangat 

penting dan juga sangat strategis karena 

melalui pendidikan program pencerdasan 

anak bangsa dapat di tingkatkan dan 

dikembangkan. Segala kebijakan yang di 

tempuh untuk peningkatan dan 

pengembangan pendidikan tersebut telah 

dilakukan oleh pemerintah dan lembaga-

lembaga yang bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan 

dengan mengadakan perbaikan 

manajemen dalam sistem pendidikan 

nasional yang di atur dalam berbagai 

peraturan dan perundang-undangan 

sebagai acuan dalam rangka 

pengembangan dan penyempurnaan 

kebijakan-kebijakan pendidikan, namun 

secara umum peningkatan kualitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan 

belum mencapai mutu dan kualitas yang 

kompetitif. 

Dubrin (2004:4) Mengemukakan 

bahwa “kepemimpinan merupakan 

tindakan yang menyebabkan orang lain 
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bertindak atau merespon dan 

menimbulkan perubahan positif”. Dengan 

demikian kepemimpinan adalah tindakan 

mempengaruhi, mengajak, memotivasi 

individu lain dan mengkoordinasikan tim, 

serta menjaga keutuhan kerja sama 

anggota organisasi untuk menuju pada 

perubahan dan pengembangan organisasi 

yang profesional dalam mencapai tujuan. 

Salah satu masalah yang sering 

muncul dalam dunia pendidikan pada era 

otonomi dewasa ini adalah masih 

rendahnya motivasi kerja guru. 

Banyaknya keluhan dari masyarakat, 

akibat rendahnya prestasi belajar siswa, 

dan bahkan berdampak pada keresahan 

orang tua siswa yang status sosial 

ekonominya menengah keatas yang telah 

banyak mengeluarkan biaya tambahan 

pendidikan diluar sekolah (kursus). 

Fenomena ini muncul karena rendahnya 

perolehan Nilai Ebtanas Murni (NEM) 

anak mereka, dan keabsahan nilai yang 

tercantum dalam Daftar Nilai Ebtanas 

Murni (DANEM)  sering menjadi sorotan 

dalam wacana Pendidikan di Indonesia 

Diakui bahwa mutu pendidikan 

pada umumnya dan prestasi belajar siswa 

di sekolah pada khususnya merupakan 

hasil dari suatu proses interaksi berbagai 

faktor seperti: guru, siswa, kurikulum, 

buku paket, laboratorium, metodologi 

pengajaran, peraturan perundang-

undangan di bidang pendidikan, dan 

berbagai input serta kondisi  proses 

lainnya 

Meskipun faktor-faktor yang 

menjadi input seperti disebutkan di atas 

telah ditangani selama ini, baik kualitas 

maupun kuantitasnya, sehingga kondisi 

saat ini sudah lebih baik daripada kondisi 

sebelumnya, namun mutu pendidikan dan 

prestasi belajar siswa seperti yang 

diinginkan belum terwujud sepenuhnya. 

Menyadari hal tersebut, 

peningkatan kualitas mengajar guru 

menjadi hal yang penting untuk 

dikemukakan dalam kajian ini, agar dapat 

termotivasi kerja yang tinggi, sehingga 

dapat meningkatkan kinerja individu dan 

kinerja sekolah, yang secara tidak 

langsung akan berpengaruh terhadap 

peningkatan mutu lulusan. 

Pendidikan menengah kejuruan (SMK) 

adalah pendidikan yang menyiapkan 

peserta didik menjadi manusia yang 

produktif yang dapat langsung bekerja di 

bidangnya setelah melalui pendidikan 

dan pelatihan berbasis kompetensi. 

Dengan demikian, pembukaan program 
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diklat di SMK harus responsif terhadap 

perubahan pasar kerja. Penyiapan 

manusia untuk bekerja bukan berarti 

menganggap manusia semata-mata 

sebagai faktor produksi karena 

pembangunan ekonomi memerlukan 

kesadaran sebagai warganegara yang baik 

dan bertanggung jawab, sekaligus sebagai 

warganegara yang produktif. Pendidikan 

menengah kejuruan harus dijalankan atas 

dasar prinsip investasi sumber daya 

manusia (Human Capital Investment). 

Semakin tinggi kualitas pendidikan dan 

pelatihan yang diperoleh seseorang, akan 

semakin produktif orang tersebut.  

Akibatnya selain meningkatkan 

produktifitas nasional, meningkatkan 

pula daya saing tenaga kerja di pasar 

kerja global. “Untuk mampu bersaing 

dipasar kerja global sekolah kejuruan 

harus mengadopsi nilai-nilai yang 

diterapkan dalam melaksanakan 

pekerjaan, yaitu disiplin, taat asaz, efektif 

dan efisien”. (Anonim, 2004:3) 

Guru adalah ujung tombak 

terwujudnya sumber daya manusia yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dapat diandalkan dalam 

menghadapi era globalisasi. Untuk itu 

guru dituntut untuk memiliki kompetensi 

dengan kapabilitas yang  dapat 

diandalkan lewat jabatan profesinya. 

Fakta yang ada kecenderungan motivasi 

kerja guru rendah/belum kuat seperti 

menurunnya semangat kerja, adanya 

ketidak puasan kerja dan menurunnya 

produktivitas kerja. 

Jabatan guru adalah jabatan 

profesional, artinya untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya, dituntut keahlian dan 

kecakapan khusus yang harus diperoleh 

melalui pendidikan dan pelatihan. Guru 

harus selalu mengembangkan 

kemampuan profesional jabatannya. 

“Pengembangannya yaitu usaha guru 

dalam rangka pengamalan ilmu dan 

teknologi serta keterampilan untuk 

meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar”. (Mautang, 2005:1) 

Bagi suatu organisasi dalam 

mewujudkan wacana di atas, peran 

seorang pemimpin sangat penting artinya. 

Hal ini dikarenakan seorang pemimpin 

adalah motor penggerak organisasi, 

pemimpin organisasi selalu membuat 

keputusan, membuat rencana dasar dan 

menentukan tujuan organisasi. 

Keberhasilan organisasi sangat 

ditentukan oleh gaya kepemimpinannya 
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dalam organisasi, karena kepala sekolah 

memiliki peranan dalam hal 

mempengaruhi, mengarahkan dan 

mendorong motivasi kerja guru, agar 

tujuan organisasi tercapai harus 

menerapkan gaya kepemimpinan yang 

dapat diterima oleh semua anggota 

organisasi. Kepemimpinan penting 

terutama gaya kepemimpinan yang 

demokratis, tetapi kecenderungan yang 

ada adalah lebih pada kepengarahan. 

Seorang manager yang ingin 

menciptakan lingkungan di mana orang-

orang akan rela bekerja sama dalam 

kelompok dengan keyakinan dan 

semangat harus memiliki pengertian dan 

pengetahuan tentang motivasi. Dalam 

berbagai literatur di bidang manajemen 

dan psikologi cukup banyak definisi 

motivasi yang ditawarkan oleh para 

pakar. Akan tetapi dalam bahasan ini 

definisi motivasi diawali dengan tinjauan 

terhadap beberapa karakteristik pokok 

motivasi. Pada dasarnya ada 3 

karakteristik pokok motivasi yaitu: 1) 

usaha, 2) kemauan yang kuat, 3) arah 

atau tujuan. Maksud dari masing-masing 

karakteristik ini dapat diringkas sebagai 

berikut: 

1. usaha: karakteristik pertama dari 

motivasi, yakni usaha, menunjuk 

kepada kekuatan perilaku kerja 

seseorang atau jumlah yang 

ditunjukkan oleh seseorang dalam 

pekerjaannya. Tegasnya, hal ini 

melibatkan berbagai macam kegiatan 

atau upaya baik yang nyata maupun 

yang kasat mata.  

2. kemauan keras: karakteristik pokok 

motivasi yang ke dua menunjukkan 

kepada kemauan keras yang 

ditunjukkan oleh seseorang ketika 

menerapkan usahanya kepada tugas-

tugas pekerjaannya. Dengan kemauan 

yang keras, maka segala usaha akan 

dilakukan, kegagalan tidak akan 

membuatnya patah arang untuk terus 

berusaha sampai tercapainya tujuan. 

3. arah atau tujuan: karakteristik 

motivasi yang ketiga berkaitan 

dengan arah yang di tuju oleh usaha 

dan kemauan keras yang dimiliki oleh 

seseorang.(Sopiah, 2008:169-170). 

 

Dengan melihat ketiga 

karakteristik pokok di atas maka motivasi 

dapat didefinisikan sebagai keadaan 

dimana usaha dan kemauan keras 

seseorang diarahkan kepada pencapaian 
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hasil-hasil atau tujuan tertentu. Hasil-

hasil yang dimaksud bisa berupa 

produktifitas, kehadiran atau perilaku 

kerja kreatif lainnya. Sopiah (2008:170) 

Menurut Hicks dan Gullet (dalam 

Kambey 2006:82) ada 2 jenis motivasi 

yang dapat mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu: 

a. Motivasi internal, yaitu kekuatan yang 

ada dalam diri seseorang berupa 

kebutuhan keinginan dan kehendak. 

b. Motivasi eksternal, yaitu kekuatan 

yang ada di luar diri individu berupa 

pengendalian pimpinam, kondisi 

kerja, penghargaan, pengembangan 

dan tanggung jawab. 

Sedangkan Menurut Kambey, (2006:81)  

 Motivasi ialah “keseluruhan proses 

penggalakan/peningkatan motif 

seseorang sedemikian rupa yang 

mendorongnya melakukan sesuatu 

(bertingkah laku) dengan bersemangat 

untuk mencapai tujuan yang di inginkan 

dalam upaya memuaskan kebutuhannya”. 

Dalam penelitian ini variabel 

motivasi kerja (Y) didasarkan dari 

beberapa konsep, seperti teori Herzberg 

(dalam Daryanto,2011:199-200) faktor-

faktor dalam mendorong motivasi kerja 

seseorang, yaitu upah minimum, rasa 

aman dalam bekerja, status yang jelas, 

kondisi kerja, kehidupan pribadi, 

tanggung jawab, menyenangi pekerjaan 

dan penghargaan/pengakuan. Teori 

Maslow tentang teori Hierarki bahwa 

kebutuhan terdiri dari lima kategori 

kebutuhan fisiologis, 

keselamatan/keamanan, rasa memiliki, 

penghargaan, dan aktualisasi (Reksoha-

diprodjo dan Handoko,2001:260). 

Berdasarkan konsep diatas maka 

indikator dalam variabel ini adalah: 

memenuhi kebutuhan, mendapat jaminan, 

menyenangi profesi, mendapatkan status, 

dan kondisi kerja. 

Sepanjang zaman manusia 

membutuhkan kehadiran pemimpin, 

pemimpin dianggap mewakili aspirasi 

kelompok,organisasi masyarakat, 

pemimpin dapat memperjuangkan 

kepentingan anggota, dan pemimpin 

dapat mewujudkan harapan sebagian 

besar orang. Selain beberapa faktor yang 

mendasari lahirnya pemimpin, pada 

kenyataan pemimpin mempunyai 

kecerdasan dan wawasan yang lebih luas 

dibandingkan dengan rata-rata 

pengikutnya (yang dipimpin), sehingga 

wajar kehadiran pemimpin sangat 

dirindukan untuk mengatasi berbagai 
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masalah yang dihadapai oleh anggota 

kelompok masyarakat. 

Dalam usaha untuk memenuhi 

harapan, pemimpin menggunakan 

kemampuan dan kecerdasannya dengan 

memanfaatkan lingkungan dan potensi 

yang ada pada organisasi. Dengan kata 

lain pemimpin berusaha melibatkan  

anggota organisasi untuk mencapai 

tujuan. Kemampuan untuk 

menggerakkan, mengarahkan dan 

mempengaruhi anggota organisasi 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan 

organisasi sebagai wujud 

kepemimpinannya. Kesanggupan 

mempengaruhi perilaku orang lain kearah 

tujuan tertentu sebagai indicator 

keberhasilan seorang pemimpin. 

Definisi kepemimpinan terus 

mengalami perubahan sesuai dengan 

peran yang dijalankan, kemampuan untuk 

memberdayakan (empowering) bawahan 

/anggota sehingga timbul inisiatif untuk 

berkreasi dalam bekerja dan hasilnya 

lebih bermakna bagi organisasi dengan 

sekali-kali pemimpin mengarahkan, 

menggerakkan, dan mempengaruhi 

anggota. Inisiatif pemimpin harus 

direspon sehingga dapat mendorong 

timbulnya sikap mandiri dalam bekerja 

dan berani mengambil keputusan dalam 

ragka percepatan pencapaian tujuan 

organisasi. Dengan demikian 

kepemimpinan dapat diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan, mengarahakan, sekaligus 

mempengaruhi pola pikir, cara kerja 

setiap anggota agar bersikap mandiri 

dalam bekerja terutama dalam 

pengambilan keputusan untuk 

kepentingan percepatan pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Kemampuan mempengaruhi 

perilaku orang lain kearah tujuan tertentu 

sebagai indikator keberhasilan seorang 

pemimpin. Selanjutnya sebagai 

perbandingan kita kemukakan beberapa 

pendapat yang dikemukakan oleh penulis 

buku perilaku organisasi antara lain, 

Owens (1991:132) mengartikan 

kepemimpinan sebagai keterlibatan yang 

dilakukan secara sengaja untuk 

mempengaruhi perilaku orang 

sebagaimana dikemukakan berikut : 

“Leadership involves intentionally 

exercising influence on the behavior of 

others people”. Hal senada dengan apa 

yang dikemukakan oleh Billick, dan 

Peterson, (dalam Wahyudi, 2008:118), 

“Leadership can be defined as the ability 
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to influence the behavior and actions of 

others ti achieve and itended purpose”. 

Menurut Undap (1995:14) 

menyatakan  kepemimpinan adalah suatu 

usaha untuk mempengaruhi anggota 

kelompok agar mereka bersedia dengan 

sukarela mengembangkan 

kemampuannya secara optimal untuk 

bekerja sama dalam mencapai tujuan 

kelompok atau organisasi yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu. 

Sedangkan Davis & Newstrom 

(1985:152) mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah bagian penting dari 

manajemen, tetapi peran utama pemimpin 

adalah mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Selanjutnya menurut Terry & Roe 

(1992:192) mengatakan Kepemimpinan 

dapat dipandang sebagai kemampuan 

seseorang atau pemimpin, untuk 

mempengaruhi prilaku orang lain 

menurut keinginan-keinginannya dalam 

suatu keadaan tertentu.   

Menurut Gibson, Ivancevich & 

Donnelly (1996:334) mengatakan 

Kepemimpinan adalah “suatu upaya 

penggunaan jenis pengaruh bukan 

paksaan (concoersive) untuk memotivasi 

orang-orang mencapai tujuan tertentu”.  

Dan menurut Koontz dan Weihrich 

(dalam Kambey, 2006:129) 

Mendefinisikan “kepemimpinan sebagai 

suatu pengaruh, seni, atau proses 

mempengaruhi orang-orang agar mereka 

secara sukarela dan bersemangat 

berusaha mencapai tujuan kelompok”. 

Walaupun definisi-definisi yang ada 

di atas kelihatannya bervariasi tapi dapat 

disarikan bahwa intinya kepemimpinan 

adalah “proses mempengaruhi kegiatan 

seseorang ataupun kegiatan kelompok 

orang agar terarah kepada tujuan yang 

telah ditetapkan”. 

Penerapan kepemimpinan sangat 

ditentukan oleh situasi kerja atau keadaan 

anggota/bawahan dan sumberdaya 

pendukung organisasi. Karena itu jenis 

organisasi dan situasi kerja menjadi dasar 

pembentukan pada kepemimpinan 

seseorang. Seabagai contoh 

kepemimpinan dalam bidang 

kependidikan tentunya berbeda dengan 

kepemimpinan pada organisasi swasta 

yang lebih berorientasi pada keuntungan 

(profit-making organization). Pada 

organisasi non profit (nirlaba) orientasi 

kepemimpinan lebih mengarah kepada 
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pemberdayaan seluruh potensi organisasi 

dan menempatkan bawahan/karyawan 

sebagai penentu pencapaian organisasi, 

maka sentuhan terhadap factor-faktor 

yang dapat menimbulkan moral kerja dan 

semangat untuk berprestasi menjadi 

perhatian utama. Perasaan dihargai 

dilibatkan dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan  bidang tugasnya 

dan perhatian pimpinan terhadap keluhan, 

kebutuhan, saran dan pendapat bawahan 

merupakan pra syarat bagi terciptanya 

iklim (climate) kerja yang kondusif bagi 

awal tumbuhnya budaya organisasi. Pada 

organisasi yang berorientasi pada 

keuntungan (profid-oriented) sangat 

antusias mengejar target produktivitas 

organisasi yang bersifat kuantitatif 

berupa barang dan atau jasa. Maka untuk 

mencapai standar, perhatian pada 

manusia dan alat sebagai penentu 

produktifitas menjadi prioritas utama. 

Apabila performansi karyawan sudah 

maksimal sedangkan produktifitas perlu 

ditingkatkan, maka pilihannya adalah 

menambah peralatan/mesin. Namun 

apabila kinerja anggota organisasi belum 

mencapai target karena keterbatasan skill 

atau pengetahuan dalam penggunaan 

peralatan maka alternative yang dekat 

adalah pengembangan karyawan (staff 

development). 

Melihat kenyataan, lingkungan 

terus mengalami perubahan, maka peran 

pimpinan tidak hanya berusaha 

menyesuaikan organisasi terhadap 

pergerakkan inovasi diluar, akan tetapi 

pemimpin yang berhasil apabila mampu 

membawa organisasi sebagai referensi 

bagi institusi lainnya. Kreatifitas dan 

inovasi muncul dalam suasana yang 

kompetitif dan penuh konflik diantara 

anggota untuk berbuat lebih baik pada 

setiap kesempatan. Karena itu organisasi 

harus selalu belajar (Learning 

organization) untuk melakukan 

perubahan yang terus menerus. 

Melakukan pembelajaran berarti 

menetapkan strategi inovasi perbaikan 

berkelanjutan, komitmen terhadap tugas 

dan berorientasi pada tujuan organisasi. 

Organisasi pembelajar dicirikan adanya 

keterbukaan, pertumbuhan, dan 

pengambilan resiko. Pembelajaran adalah 

suatu proses sekaligus suatu nilai, 

idealnya setiap karyawan harus memiliki 

komitmen untuk terus memperbaiki diri 

untuk belajar. Melalui proses belajar, 

organisasi secara keseluruhan sedang 

melakukan perbaikan semua  pilar yang 
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menentukan produk dan jasa. Apabila 

organisasi berkembang, karyawan akan 

merasakan suatu hubungan kerja sama 

yang lebih produktif bagi kepentingan 

pekerjaan dan institusi. 

Dalam penelitian ini variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) 

didasarkan dari konsep, seperti menurut 

Chapman yang dikutip oleh Umar, 

(1999:31), terdapat lima landasan 

kepemimpinan yang kokoh yang 

menunjukkan gaya kepemimpinan, yaitu: 

(1) Cara berkomunikasi; (2) Pemberian 

motivasi; (3) Kemampuan memimpin; (4) 

Pengambilan keputusan; dan (5) 

Kekuasaan yang positif. Wahyudi 

(2008:118) kepemimpinan sebagai 

kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan, mengarahkan, sekaligus 

mempengaruhi pola pikir, cara kerja 

setiap anggota agar bersifat mandiri 

dalam bekerja terutama dalam 

pengambilan keputusan untuk 

kepentingan penetapan pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Surya dan Kossen 

(dalam Wahyudi, 2009:123) karakteristik 

dalam kepemimpinan adalah: (1) 

memecahkan masalah; (2) mempunyai 

tanggung jawab; (3) pengambilan 

keputusan; (4) disiplin; (5) mempunyai 

ketrampilan berkomunikasi; (6) 

kestabilan emosi; (7) mempunyai relasi; 

dan (8) memiliki kejujuran. Berdasarkan 

konsep diatas maka indikator dalam 

variabel ini adalah: bertanggung jawab, 

menjalin kerja sama, memberdayakan 

staf, menyelesaikan konflik dan 

pengambilan keputusan. 

 

METODE 

Metode penelitian yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

metode penelitian Survei dengan 

pendekatan kuantitatif. Variabel terikat 

(dependen) adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. Adapun 

yang menjadi variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan 

kepala sekolah yang dinotasikan dengan 

X dan variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah motivasi kerja  guru yang 

dinotasikan dengan Y. Tempat yang 

dijadikan sebagai objek atau tempat 

penelitian adalah seluruh SMK Negeri di 

Kota Manado. Waktu penelitian 

dilakukan selama Tiga bulan mulai dari 

bulan Maret sampai dengan bulan Mei 

tahun 2011  
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Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh karakteristik yang 

berhubungan dengan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, dan motivasi kerja guru. 

Sedangkan yang akan menjadi unit 

populasi adalah seluruh guru SMK 

Negeri  di Kota Manado yang berjumlah 

359 orang, berdasarkan data yang 

diperoleh dari setiap sekolah SMK 

Negeri di Kota Manado pada bulan Maret 

2011. 

Teknik penetapan sampel 

dilakukan secara simple random 

sampling. Teknik ini dilakukan dengan 

tetap memperhatikan dan 

mempertimbangkan aspek representasi 

dari kesamaan karakteristik populasi. 

Oleh karena unit populasi jumlahnya 

besar, maka diperlukan sampel yang 

dianggap dapat mewakili populasi. 

Sampel yang dimaksud adalah sebagian 

dari populasi. Dalam penelitian ini 

ukuran sampel ditentukan dengan 

menggunakan rumus dari Taro Yamane 

yang dikutip oleh Rakhmat (1998:82) 

atau (dalam Riduwan, 2008:65) sebagai 

berikut: 

 

 

Dengan demikian, besarnya 

ukuran sampel minimal yang harus 

ditentukan dari populasi sebesar 359 

orang guru adalah 79 orang guru SMK 

Negeri di Kota Manado 

Pengumpulan data dilakukan 

melalui instrumen. berbentuk angket 

(kuesioner) karena kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Dengan 

adanya kontak langsung antara peneliti 

dengan responden akan menciptakan 

suatu kondisi yang cukup baik, sehingga 

responden dengan sukarela akan 

memberikan data obyektif dan cepat 

(Sugiyono, 2009:142) 

Instrument angket penelitian ini 

diujicobakan pada 30 responden dalam 

anggota populasi yang tidak termasuk 

dalam anggota sampel untuk 

mendapatkan informasi tentang validitas 

dan reliabilas dari angket. Dimana 

validitas menunjukkan kinerja dari 

angket dalam mengukur apa yang diukur, 

sedangkan dalam reliabilitas 

menunjukkan bahwa angket tersebut 

konsisten apabila digunakan mengukur 

gejala yang sama. Adapun jumlah item 
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dari tiap variabel dalam penelitian ini 

masing-masing berjumlah 35 item. Dan 

masing-masing item dihitung validitas 

dan reliabitasnya. Untuk validitas item 

dihitung dengan menggunakan Pearson 

Product Moment. 

Rincian Butir Angket Setiap Variabel 

Penelitian Hasil Uji Validitas 

 

Semua data yang dianalisis 

dengan Alpha adalah Reliabel atau 

instrumen variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah (X), dan variabel motivasi 

kerja guru (Y) memiliki tingkat 

keterandalan sangat tinggi yaitu dimana 

rll lebih besar rtabel. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan bantuan SPSS versi 17 

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai 

masing-masing variabel, yaitu variabel 

motivasi kerja guru nilai Sig. = 0.998 > 

0.05, variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah nilai Sig. = 0.796 > 0.05, 

menyatakan bahwa data menyebar 

normal yakni semua nilai signifikan > 

0.05. Dengan demikian, pengujian dapat 

dilanjutkan untuk pengujian hipotesis. 

Perhitungan uji keberartian dan 

uji kelinearan regresi dilakukan dengan 

program SPSS versi. 17.0. Hasil 

pengujian signifikansi regresi 

menunjukkan Fh =  31.577 > F(0,05;1/65) = 

3.96 dan hasil pengujian kelinearan 

regresi menunjukan Fh = 1.027 < Ft 

(0,05;24/53)  = 1.72, yang berarti regresi 

motivasi kerja guru  (Y) atas gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) sangat 

signifikan dan hubungan keduanya 

bersifat linear. Dengan demikian, 

pengujian dapat dilanjutkan untuk 

pengujian hipotesis. 

Berdasarkan pada persyaratan 

analisis statistik sebagai syarat pem-

berlakukan pengujian hipotesis penelitian 

ini yang dapat diuji keberartiannya 

khususnya yang berkaitan dengan teknik 

korelasi. Dengan bantuan program SPSS 

versi 17 maka hasil pengujiannya adalah 

sebagai berikut: 

Hipotesis yang diajukan 

menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara variable  gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X) 

dengan motivasi kerja guru (Y). 

Hipotesis Statistik H0 : ρyx = 0 dan H1 : 

ρyx  0   Untuk mengetahui hubungan 

tersebut digunakan analisis korelasi 

sederhana antara X dengan Y atau ryx. 

Untuk taraf nyata 0.05 dan n = 79, uji 
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satu pihak dimana         dk =   n – 2 = 79 

– 2 = 77 sehingga diperoleh dari tabel 

Distribusi t, maka ttabel = 1.658. Ternyata 

thitung lebih besar dari ttabel atau 5.617 > 

1.658, maka H0 ditolak, artinya ada 

hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan 

motivasi kerja guru SMK Negeri 

Manado. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 

yang dilakukan, maka dapat dikemuka-

kan hasil-hasil pengujian hipotesis 

sebagai berikut: Dari haasil analisis 

korelasi sederhana menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dengan motivasi kerja guru SMK Negeri 

Manado. Hipotesis H1 diterima. 

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis, menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan 

motivasi kerja guru SMK Negeri 

Manado. Hal ini gaya kepemimpinan 

memberikan konstribusi yang cukup kuat 

terhadap motivasi kerja guru. Temuan ini 

diperkuat oleh Danim (2010:116) bahwa 

pemimpin yang hebat adalah memiliki 

motivasi dan memotivasi diri yang sangat 

kuat. Hezberg (2003) yang dikutip Danim 

(2010:129) menjelaskan bahwa jika 

masih banyak pimpinan melihat suatu 

pekerjaan selayaknya pekerjaan tangan 

semata, dia bukanlah seorang 

pemimpinan yang visioner alias tidak 

visioner.  

Kepemimpinan harus memainkan 

peran dalam rangka menyediakan visi 

yang menarik, kemampuan 

mempengaruhi dan memimpin orang-

orang menuju pencapaian tujuan-tujuan 

tertentu, memotivasi,menginspirasi dan 

mendukung orang-orang kearah tujuan 

organisasi, memberdayakan, dan 

mengembangkan kaderisasi bagi lahirnya 

pimpinan sekolah baru (Danim, 

2010:137)  

Hubungan antara variabel gaya 

kepemimpinan dengan motivasi kerja ini, 

juga diperkuat hasil penelitian oleh Zega, 

Sahminan (2011:164) bahwa, terdapat 

pengaruh langsung  positif 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja,  

artinya bahwa peningkatan gaya 

kepemimpinan bertanggung jawab, 

menjalin kerja sama, memberdayakan 

staf, menyelesaikan konflik, pengambilan 

keputusan dapat  meningkatan motivasi 

kerja. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah 

dilaksanakan, temuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: Terdapat 

hubungan yang signifikan antata gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dengan 

motivasi kerja guru,  artinya bahwa 

peningkatan gaya kepemimpinan seperti 

bertanggung jawab, menjalin kerja sama, 

memberdayakan staf, menyelesaikan 

konflik, pengambilan keputusan dapat 

meningkatkan motivasi kerja guru yang 

meliputi memenuhi kebutuhan, mendapat 

jaminan, menyenangi profesi, 

mendapatkan status, dan kondisi kerja.   

Saran 

Berdasarkan kesimpulan, 

dikemukakan beberapa saran sebagai 

berikut:   

1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

perlu dipertahankan dan ditingkatkan 

lagi agar dalam pelaksanaan tugas 

seperti bertanggung jawab, menjalin 

kerja sama, memberdayakan staf, 

menyelesaikan konflik, dan 

pengambilan keputusan. Hal ini 

mengingat temuan dalam penelitian 

ini sangat signifikan hubungan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan motivasi kerja guru.  

2. Untuk meningkatkan motivasi kerja 

guru, perlu diadakan pelatihan-

pelatihan yang dapat meningkatkan 

kinerja guru dan memperhatikan 

kebutuhan serta harapan para guru 

agar mereka mau bekerja dengan 

semangat dan tanggung jawab yang 

tinggi 

3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan variabel-

variabel lain agar dapat terinventaris 

berbagai variabel yang dapat 

mempengaruhi atau mempunyai 

hubungan dengan motivasi kerja 

guru. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim. 2004. Kurikulum Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) 

Edisi 2004. Jakarta :Departemen 

Pendidikan Nasional Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menegah Direktorat Pendidikan 

Menengah Kejuruan.  

Danim. Sudarwan. 2010. 

Kepemimpinan Pendidikan, 

Kepemimpinan Jenius, Etika, 

Perilaku Motivasional dan 

Mitos. Jakarta:Alfabeta. 

Davis, K. & J. W. Newstrom, 1995. 

Perilaku dalam Organisasi. Edisi 



 

ED VOKASI, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan  

 

 

Semueil, Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Motivasi Kerja Guru SMK Negeri Bitung 

97 

 

Volume 2, Nomor 2, hal 83-97, Sept.  2011 

ke Tujuh. Cicacas : Erlangga 

Jakarta 

Durbin, Andrew, J. 2004. The Complete 

Ideal’s Guides Leadership . 

Jakarta: Prenada Media. 

Gibson,  John Ivancevich dan R. 

Donnely, 1996. Organizations 

Behavior Structure Processes.  

Michigan: Timer Higher 

Education Group.  

Kambey, Daniel C. 2006. Landasan 

Teori Administrasi / 

Manajemen (Sebuah Intisari ). 
Manado: Yayasan Tri Ganesha 

Nusantara. 

Moutang, Theo. W. E. 2005. 

Pengembangan Profesi 

Pedoman Praktis Menyusun 

Karya Ilmiah. Kawangkoan: 

Artgym Press. 

Owens, R. G. 1991. Organization 

Behavior in Education. Boston : 

Allyn and Bacom 

Riduwan. 2008. Belajar Mudah 

Penelitian untuk Guru-

Karyawan dan Peneliti Pemula. 

Bandung: Alfabeta. 

Sopiah, 2008.  Perilaku Organisasional. 

Yogyakarta : CV Andi Offset 

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R & 

D. Bandung: Alfabeta cv 

Sukanto Reksohadiprodjo dan H. 

Handoko. 2001. Organisasi 

Perusahaan Teori Struktur dan 

Perilaku. Yogyakarta: BPFE 

anggota IKAPI. 

Terry, George R. dan Lesliem W. Roe, 

2000. Dasar-Dasar Manajemen 

(Terjemahan). Jakarta : PT. 

Bumi Aksara. 

Umar Husein, 1999. Riset Sumberdaya 

Manusia Dalam Organisasi. 
Jakarta: Pustaka Utama  

Undap, A. P. P. 1995. Pola 

Kepememimpinan dan Berdaya 

Organisasi Perguruan Tinggi. 

Pidato Pengukuhan Guru Besar. 

Manado: Fip IKIP 

Wahyudi. 2008. Manajemen Konflik 

Dalam Organisasi. Bandung : 

Alfabeta.cv  

Zega, Sahminan. 2011. Pengaruh 

Persepsi terhadap Struktur 

Organisasi, Kepemimpinan, 

Kemampuan dan Motivasi 

Terhadap Kinerja. Jakarta: 

Disertasi PPs Universistas Negeri  

Jakarta. 

 


