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ABSTRAK

Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  kemampuan 
manajerial,  gaya  kepemimpinan  dan  motivasi  kepala  sekolah  terhadap  kinerja 
guru MTs N Plupuh Kabupaten Sragen.  Populasi dalam penelitian ini adalah 40 
guru di  MTs N Plupuh Kabupaten  Sragen.   Data  yang digunakan adalah  data 
primer dengan cara mengirimkan kuesioner kepada responden.  Alat analisa yang 
digunakan adalah regresi linier ganda.

Hasil analisis menunjukan bahwa hasil t hitung X1 sebesar 36,443 t hitung 
untuk X2 sebesar 0,111 dan t hitung untuk X3 sebesar -0,153.  Sedangkan t tabel 
sebesar 1,684.  Dalam hal ini karena t hitung X1, > t tabel dan t hitung X2, dan X3 

< t  tabel,  maka  variabel  kemampuan  manajerial  (X1)  berpengaruh  positif  dan 
signifikan  terhadap  kinerja  guru,  sedangkan  gaya  kepemimpinan  (X2)  dan 
motivasi kepala sekolah (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 
di MTs N Plupuh Kabupaten Sragen. F hitung = 998,705 sedangkan F tabel = 4,08 
karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka berarti bahwa secara bersama-sama 
kemampuan  manajerial,  gaya  kepemimipinan  dan  motivasi  kepala  sekolah 
berpengaruh terhadap kinerja guru di MTs N Plupuh Kabupaten Sragen. Koefisien 
determinasi yang disesuaikan (Adjusted R2) = 0,987 atau 98,7%.  Berarti variabel 
dependen  kinerja  guru  dijelaskan  oleh  variabel  independen  sebesar  98,7%, 
sedangkan sisanya sebesar 1,3 % dipengaruhi variabel lain diluar model.

Kata  kunci  : kemampuan  manajerial,  gaya  kepemimpinan,  motivasi  kepala 
sekolah dan kinerja guru. 
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ABSTRACT

The  research  means  to  know  influential  managerial  capability, 
style leadership and motivation headmaster for job performent teachers of MTs N 
Plupuh in Sragen regency. Population of this research is 40 teachers in MTn N 
Plupuh in Sragen regency. Data to used is primer data by way to send respondent 
quetionary. The analyst data to used double linear regression.

The product analysis to mention that count t X1 is 36,443, count t X2 is 
0,111 and count t X3 is –0,153. Exactly to t table is 1,684. Because count t X1 > t 
table and count X2, X3 < t table, about managerial capability variable (X1) to 
positive  influence  and significant  about  job  performent  teachers,  exactly  style 
leadership (X2) and motivation headmaster (X3) nothing influence significant to 
job performent teachers  MTs N Plupuh in Sragen regency. count F = 998,705 
exactly F table = 4,08 cause count F > F table, that mean in a grouping managerial 
capability,  style  leadership  and  motivation  headmaster  to  influence  for  job 
performent teachers MTs N Plupuh in Sragen regency. Determinant coefficient 
(Adjusted R2) = 0,987 or 98,7%. That’s mean dependent variable job performent 
teachers to clarify by independent variable  is 98,7% exactly the other 1,3% to 
influence is other variable.

Key word: managerial capability, style leadership, motivation headmaster and job 
performent.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang paling mendasar  dan sedang 

dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang  dan  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Berbagai  usaha  telah 

dilakukan  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  nasional  antara  lain  melalui 

berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi  guru, pengadaan buku dan alat 

pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya, serta peningkatan 

mutu  manajemen  sekolah.  Namun,  dari  berbagai  indikator  mutu  pendidikan 

belum menunjukan peningkatan yang merata, sebagian sekolah terutama di kota-

kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan 

namun  sebagian  lainnya  masih  memprihatinkan.  Berdasarkan  pernyataan 

tersebut,  maka  berbagai  pihak  mempertanyakan  apa  yang  salah  dalam 

penyelenggaraan  pendidikan  kita?  dan  berbagai  pengamatan  dan  analisis  dari 

para  pakar  pendidikan  mengatakan  sedikitnya  ada  tiga  faktor  yang  menjadi 

penyebab mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata. 

Faktor  pertama, kebijakan  dan  penyelenggaraan  pendidikan  nasional 

menggunakan  pendekatan  educational  production  function atau  input-ouput  

analysis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa 

1



lembaga  pendidikan  berfungsi  sebagai  pusat  produksi  yang  apabila  dipenuhi 

semua  input yang diperlukan dalam kegiatan produksi, maka akan menghasilkan 

output  yang  dikendaki.  Pendekatan  ini  menganggap  bahwa  input  pendidikan 

seperti:  pelatihan  guru,  pengadaan  buku  dan  alat  pelajaran,  perbaikan  sarana 

prasarana  terpenuhi  maka  mutu  pendidikan  akan  tercapai.  Tapi  dalam 

kenyataannya, mutu pendidikan yang diharapkan banyak yang tidak terwujud. Hal 

ini  disebabkan  karena  selama  ini  dalam  menerapkan  pendekatan  education  

production  function terlalu  memusatkan  pada  input  dan  kurang memperhatikan 

proses pendidikan. 

Faktor  kedua,  penyelenggaraan  pendidikan  nasional  dilakukan  secara 

sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan 

sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat 

panjang  terkadang  kebijakan  yang  dikeluarkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi 

sekolah.  Sehingga sekolah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisatif untuk 

mengembangkan dan memajukan lembaga termasuk peningkatan mutu. 

Faktor  ketiga, peran  serta  masyarakat  khususnya  orang  tua  siswa  dalam 

penyelenggaraan  pendidikan  selama  ini  sangat  minim,  peran  serta  masyarakat 

selama  ini  lebih  banyak  bersifat  dukungan  dana/input  bukan  pada  proses 

pendidikan

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sutermeister  (dalam E. 

Mulyasa,  2002:117)  menyimpulkan  bahwa  ada  beberapa  faktor  determinan 

terhadap produktivitas kerja antara lain iklim kepemimpinan (leadership climate), 
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tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin (leaders). Kemudian Sagir 

(dalam  Mulyasa,  2002:117)  mengemukakan  ada  enam  faktor  yang  turut 

menentukan kinerja (produktivitas) yaitu : pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim 

kerja, derajat kesehatan, dan tingkat upah minimal. Dari keenam faktor tersebut 

yang  mendukung  produksitivitas  (kinerja)  secara  eksplisit  dalam  iklim  kerja 

diuraikan  pentingnya  kepemimpinan.  Mulyasa  (2002:118)  juga  menyimpulkan 

bahwa  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  terhadap  kinerja  pegawai  untuk 

meningkatkan produktivitas kerja demi mencapai tujuan.

Hasil  penelitian Rosenholtz  (dalam Dadi Permadi,  1999:5) menyimpulkan 

bahwa peranan manajemen menentukan hampir lebih 1/3 dari hasil belajar, bahkan 

penelitian yang dilakukan terhadap 33 SD di satu kecamatan menghasilkan temuan 

bahwa faktor kepemimpinan kepala sekolah khususnya atau manajemen sekolah 

memberi kontribusi berarti bagi peningkatan hasil belajar dan kestabilan perolehan 

hasil  belajar.  Dalam  penelitian  Dadi  Permadi  (1999:4)  menyimpulkan  bahwa 

pembinaan  kepemimpinan  mandiri  bagi  kepala  SD  yang  bertumpu  pada 

pengembangan  10  dimensi  kepemimpinan  mandiri  telah  mampu  mengubah 

perilaku  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang lebih  dinamis  dan produktif  yang 

dapat meningkatkan kinerja sekolah terutama dalam mengatasi hambatan proses 

belajar mengajar melalui pemanfaatan sumber-sumber daya yang tersedia.

Jumadi (2001) Tesis yang dipertahankan di program MM-UMS meneliti 

tentang  pengaruh motivasi  berprestasi  dan komunikasi  terhadap kinerja  guru 

menyimpulkan  bahwa  dari  hasil  analisis,  diperoleh  hasil  pengaruh  variabel 
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motivasi berprestasi (X1) terhadap kinerja guru (Y) 2,891 pada signifikan  α  : 

5%. Demikian pula bahwa pengaruh variabel komunikasi (X2) terhadap kinerja 

guru sebesar 2,950 pada signifikan  α  :  1%. Harga koefisien pengaruh antara 

Motivasi Berprestasi dan komunikasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

sebesar 6,753, R2 sebesar 0,172, menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen 

kinerja guru (Y) dapat di jelaskan oleh variabel-variabel independen X, meliputi 

motivasi prestasi (X1) dan variabel komunikasi (X2) sebesar 17,2%. Sedangkan 

sisanya yang 82,8% dijelaskan oleh variabel-variabel di luar model (unselected  

variabel).

Rumtini  Iksan  (2002)  dalam  penelitiannya  yang  dimuat  dalam  Jurnal 

Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.038-September  2002  meneliti  tentang 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah SLTP dan Korelasinya dengan 

Manajemen  Instruksional  di  Beberapa  Sekolah  di  Yogyakarta.  Hasil 

penelitiannya  mengidentifikasi  kinerja  kepala  sekolah  dalam  konstruksi 

kepemimpinan  transformasional  dan  korelasinya  dengan  manajemen 

instruksional  kepala  sekolah.  Dengan  menggunakan  prosedur  survei  dalam 

pengumpulan  datanya,  hasil  studi  menunjukkan  bahwa:  (1)  variabel  individu 

kepala  sekolah  maupun  keorganisasian  sekolah  tidak  mendiskriminasikan 

kinerja  kepemimpinan  kepala  sekolah;  (2)  data  yang  dikumpulkan  dari  dua 

sumber  berdasarkan  penilaian  diri  sendiri  kepala  sekolah  dan  penilaian  guru 

terhadap kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah cenderung menilai 
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diri sendiri lebih tinggi jika dibandingkan dengan  persepsi yang diberikan oleh 

guru;  (3)  dalam  korelasinya  dengan  manajemen  instruksional,  kepemimpinan 

transformasional  kepala  sekolah  menunjukkan  variasinya  antar  elemen  fungsi 

kerja kepala sekolah.  Ketika dikorelasikan dengan delapan fungsi manajemen 

instruksional  kepala  sekolah  skala  karisma  sebagai  komponen  penting  dalam 

kepemimpinan  transformasional  menunjukkan  keterkaitan  yang  sangat  tinggi, 

kecuali dengan fungsi pengembangan standar akademik.  Namun, tidak demikian 

dengan korelasi antara konsideran individual dan perilaku stimulasi intelektual 

kepala sekolah dengan fungsi-fungsi manajemen instruksional.  

Yahma Sumarno  Suseno (2001)  Tesis  yang  dipertahankan  di  program 

MM-UMS  meneliti  tentang  pengaruh  kepemimpinan,  motivasi,  komunikasi,  

partisipasi  dan  kepuasan  kerja  terhadap  kinerja  pegawai  pada  BAPPEDA 

Kabupaten  Grobogan menyimpulkan  bahwa  dari  hasil  analisis  menunjukkan 

bahwa variabel motivasi secara parsial merupakan variabel yang paling dominan 

berpengaruh  terhadap  kinerja  pengawai.  Secara  bersama variabel  independent 

berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  pegawai.  Besarnya  pengaruh  tersebut 

secara bersama ditunjukkan besarnya Adjusted R Square = 0,556. Berdasarkan 

hasil  analisis  tersebut  maka kebijakan  organisasi  dalam meningkatkan  kinerja 

pegawai diharapkan berorientasi pada variabel independen didalam model regresi 

ini baik secara parsial maupun secara berganda. Berdasarkan hasil penelitian ini 

masih  diperlukan  penelitian  lanjutan  untuk  mengkaji  variabel  variabel  diluar 

model regresi yang juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
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Keberhasilan  tenaga  pendidikan  dan  tenaga  administratif  dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya tidak akan lepas dari  berbagai faktor,  salah 

satunya adalah kemampuan manajerial, gaya kepemimpinan dan motivasi  kepala 

sekolah. Dalam hal ini, kemampuan manajerial yang dimaksud lebih cenderung 

kepada  kemampuan  untuk  mengelola  sekolah  tempat  ia  ditugaskan.  Gaya 

kepemimpinan yang dimaksud adalah style yang diterapkan dalam suatu kegiatan 

guna  membangkitkan  motivasi  atau  semangat  orang  lain  dengan  jalan 

memberikan inspirasi, sehingga dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Kepala sekolah dengan segala kemampuan manajerialnya dapat mempengaruhi 

iklim organisasi yang dipimpinnya, yang pada akhirnya akan berpengaruh pula 

pada  kinerja  guru.  Oleh  karena  itu  kepemimpinan  kepala  sekolah  merupakan 

faktor penting dalam menentukan kinerja guru.

Disamping itu motivasi/dorongan sangat diperlukan dalam mewujudkan 

kinerja yang baik, mengingat pada dasarnya kinerja yang dimiliki seorang adalah 

merupakan suatu potensi, dimana seseorang tersebut belum tentu bersedia untuk 

mengerahkan  segenap  potensi  yang  dimilikinya  untuk  mencapai  hasil  yang 

optimal,  sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar seseorang tersebut 

mau  menngunakan  seluruh  potensinya.  Daya  dorong  tersebut  sering  disebut 

sebagai motivasi.  Motivasi sering diartikan sebagai pendorong agar seseorang 

melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuannya. Jadi motivasi dapat sebagai 

pendorong  agar  seorang  mau  mengerahkan  seluruh  kemampuannya  untuk 

bekerja.  Seorang  guru  akan  bersedia  mengerahkan  segenap  kemampuannya 

6



untuk  melaksanakan  pekerjaan,  bilamana  dengan  melaksanakan  pekerjaan 

tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu dalam rangka memacu 

kinerja  diperlukan adanya dorongan atau motivasi kerja dari atasan atau kepala 

sekolah.

Oleh  karena  itu  kepemimpinan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting 

dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan yang efektif dapat menggerakkan, 

mengarahkan dan mendorong orang untuk lebih berusaha mengerahkan segenap 

kemampuannya  dengan  sungguh-sungguh  untuk  mencapai  tujuan  organisasi. 

Dalam  konteks  kinerja,  kemampuan  manajerial,  gaya  kepemimpinan  dan 

motivasi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin akan mempengaruhi kinerja 

yang dalam hal  ini  adalah  guru.  Kepemimpinan  yang baik  akan menciptakan 

situasi dan iklim kerja yang mampu mendorong guru untuk bekerja mencurahkan 

segenap kemampuannya dengan iklas, sehingga dicapai kinerja yang optimal.

Pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan, 

sudah banyak dibuktikan oleh para ahli pendidikan, salah satunya adalah Mulyasa 

(2002:118)  yang  mengatakan  bahwa  kepemimpinan  (kepala  sekolah)  sangat 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pegawai dan produktivitas,  sehingga 

dapat mendorong untuk pencapaian tujuan organisasi. Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengungkapkan sebenarnya seberapa besar kontribusi yang 

diberikan  seorang  kepala  sekolah  dengan  kemampuan  manajerial,  gaya 

kepemimpinan dan motivasi dalam mewujudkan kinerja guru yang berkualitas di 

MTs N Plupuh Kabupaten Sragen. 
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan dalam latar 

belakang  masalah,  maka  perumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  dapat 

dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa  besar  pengaruh  kemampuan  manajerial,  gaya  kepemimpinan 

kepala  sekolah,  motivasi  guru secara bersama-sama terhadap peningkatan 

kinerja guru di MTs N Plupuh Kabupaten Sragen ?

2. Seberapa  besar  pengaruh kemampuan manajerial  kepala  sekolah  terhadap 

kinerja guru di MTs N Plupuh Kabupaten Sragen ?

3. Seberapa  besar  pengaruh  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  terhadap 

kinerja guru Di MTs N Plupuh Kabupaten Sragen?

4. Seberapa besar pengaruh motivasi guru terhadap peningkatan kinerja guru di 

MTs N Plupuh Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :

1. Pengaruh  kemampuan  manajerial,  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah, 

motivasi  guru  secara  bersama-sama  terhadap  peningkatan  kinerja  guru  di 

MTs N Plupuh Kabupaten Sragen.

2. Pengaruh  kemampuan  manajerial  kepala  sekolah  terhadap  kinerja  guru  di 

MTs N Plupuh Kabupaten Sragen.

8



3. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru Di MTs 

N Plupuh Kabupaten Sragen.

4. Pengaruh motivasi guru terhadap peningkatan kinerja guru di MTs N Plupuh 

Kabupaten Sragen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis; 

a. Sebagai  masukan  bagi  lembaga  sekolah  khususnya  MTs  N  Plupuh 

berkaitan dengan perbaikan proses belajar mengajar yang berlangsung di 

sekolah.

b. Sebagai  masukan  bagi  kepala  sekolah  di  MTs  khususnya,  bahwa 

kemampuan  yang  dimiliki  seorang  kepala  sekolah  benar-benar  sangat 

mendukung berhasil tidaknya pencapaian tujuan sekolah.

c. Sebagai masukan bagi para guru bahwa keberhasilan program kerja yang 

telah  ditentukan  tidak  hanya  menjadi  tanggungjawab  kepala  sekolah 

namun juga tanggungjawab guru sehingga perlu adanya kinerja guru yang 

berkualitas dan dapat diandalkan.

2. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan masukan kepada pihak birokrasi agar senantiasa melakukan 

pengontrolan kepala  MTs lebih intensif  dengan maksud agar setiap ada 
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perubahan dapat terdokumen dengan sistematis dan baik sehingga dapat 

digunakan sebagai dokumentasi yang bernilai keilmuan. 

b. Memberikan  sumbangsih  terhadap  perkembangan  ilmu  pendidikan, 

terutama yang berkaitan dengan manajemen pendidikan di MTs.
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