
BAB IV

PENYAJIAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah berdirinya MTs Negeri  Bengkalis

MTs Negeri  Bengkalis yang beralamat di Jl. H.R. Subrantas Bengkalis

didirikan berdasarkan SK dari kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi

Riau Nomor: 137 tanggal 11, yang berdiri terhitung sejak tanggal 11 1991

dengan status terdaftar dan memiliki Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121.1.14.03.0034, NPSN 10401079 Madrasah ini didirikan dalam rangka

membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama

mempersiapkan generasi muda sebagai insan pembangun yang Islami, taqwa,

cerdas, terampil, dan mengabdi dalam pembangunan umat Islam yang kuat

dan tangguh. Dengan kata lain, MTs Negeri  Bengkalis yang beralamat di

Jalan Subrantas Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis  Kabupaten Bengkalis

Propinsi Riau berstatus negeri dengan akreditasi B. Adapun  jarak MTs Negeri

ini dengan ibu kota Kabupaten kurang lebih 2000 M yang memiliki jumlah

siswa pada saat ini 764 siswa dengan jumlah rombongan belajar adalah 23

Rombel.

Adapun Kepala MTs Negeri Bengkalis saat ini adalah Pujiono. MA

yang berstatus PNS dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis, menurut

Kepala MTs Negeri Bengkalis, berdiri dalam rangka mengembangkan

kedalaman spiritual, keagungan akhlak, dan kekuatan intelektual
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beridentitaskan Islam, bersumber pada Alquran dan Assunnah serta

berasaskan pancasila. Madrasah ini bersifat independen yang secara etik

berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran dan secara organisatoris tidak

terikat oleh organisasi politik ataupun organisasi masyarakat manapun, serta

berperan sebagai perekat ukhuwah Islamiyah dan menjunjung tinggi persatuan

dan kesatuan bangsa.74

Pada tahun pertama berdiri jumlah siswa madrasah ini hanya 3 kelas,

namun pada saat ini  sudah mencapai kurang lebih 763 siswa. Kemudian pada

saat sekarang mulai dilakukan seleksi ketat bagi siswa yang akan masuk

madrasah karena harus melalui Tes kemampuan hafalan Alquran yaitu

menguasai  juz 30. Hal ini dilakukan karena MTs Negeri Bengkalis sangat

mementingkan intelektual beridentitaskan Islam bersumber pada Alquran.

Dalam perkembangannya, MTs. MTs Negeri Bengkalis yang dipimpin oleh

Pujiono. MA sejak berdirinya sampai sekarang telah menghasilkan output

yang sangat baik dan dapat melanjutkan pada sekolah-sekolah favorit di kota

Bengkalis.

2. Visi dan Misi MTs Negeri Bengkalis

a. Visi

Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman,

berakhlak mulia, menguasai iptek, mampu berkompetisi di era teknologi dan

informasi.75

74 Pujiono (Interviu)  Tentang Profil MTs Negeri Bengkalis Hari Rabu,  Jam 10.00, 2013
75 Selayang Pandang  tentang profil MTs Negeri Bengkalis.
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b. Misi

1) Membentuk peserta didik yang beriman, berakhlak, dan berbudi luhur.

2) Meningkatkan prestasi lulusan akademik.

3) Meningkatkan prestasi intra kurikuler dan ekstra kurikuler.

4) Meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi

5) Mampu berkompetisi diera teknologi dan informasi

6) Mengembangkan tradisi berpikir yang ilmiah didasari oleh kemantapan

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam

7) Menumbuhkembangkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam

bermasyarakat

8) Membiasakan hidup bersih dan sehat.76

3. Tujuan MTs Negeri Bengkalis

1) Tercipta siswa yang berkualitas, beriman, berakhlak dan berbudi luhur.

2) Tercipta prestasi lulusan akademik

3) Tercipta prestasi  intrakurikuler dan ekstrakurikuler

4) Tercipta wawasan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Mampu berkompetensi diera teknologi dan informasi.

4. Keadaan Tenaga Pendidik di MTs Negeri Bengkalis

Tenaga pendidik merupakan unsur terpenting dalam menjalankan

tugas mengajar di suatu lembaga pendidikan. Oleh sebab itu

kedudukannya sangat strategis dan berpengaruh dalam membangun

76 Ibid.
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keberhasilan pendidikan secara umum. Demikian juga dengan tenaga

pendidik di MTs Negeri Bengkalis memiliki tenaga pendidik (guru) yang

merupakan hasil seleksi dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkalis

dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis.

Keadaan tenaga pendidik di MTs Negeri Bengkalis sampai saat ini

sudah memiliki tenaga-tenaga pendidik yang sudah baik dan memiliki latar

belakang pendidikan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan

disamping itu telah beberapa tenaga pendidik yang telah mengikuti

program pascasrjana (S2) dan sertifikasi dan mengikuti beberapa kali

penataran KTSP.

Tabel IV.1
Keadaan Tenaga Pendidik di MTs Negeri Bengkalis

No Nama Tenaga pendidik Tamatan Jabatan/GURU
1 Pujiono. MA S2 Kepala Sekolah
2 Diswati. S.Pd S1 Wali kelas/guru
3 Dra. Sri Murni S1 Wali kelas/guru
4 Drs. Afrizal S1 Guru
5 Sutarman. S,Pd.I S1 Guru
6 Drs. Arifin S1 Guru
7 Sumini. S.Pd S1 Wali kelas
8 Wati Armizar. S.Pd S1 Wali kelas
9 Wintisari. S.Pd S1 Humas
10 Adiati. S.Ag S1 Guru
11 Yusra Abdi. S.Pd S1 Bk
12 Mardiana. A.Md D III Wali kelas/Guru
13 Sulaiman. MA S2 Guru
14 Drs. Kamaruddin S1 Wali  kelas/guru
15 Hamdan. S.Ag S1 Guru
16 Drs. Ismail S1 Wali/kelas/ guru
17 Khairul Anwar. S.Ag S1 Wali Kelas/guru
18 Umi Kalsum. S.Ag S1 Wali kelas/guru
19 Al Istiqamah. S. Ag S1 Wali kelas/guru
20 Siska Mitmarisanti. SP S1 Guru
21 Eti Susanti. S.Pd.I S1 Wali kelas/guru



91

22 Susena. SP S1 Waka kesiswaan/guru
23 Sri Indrawati. S,Pd S1 Wali kelas/guru
24 Syukri. S.Ag S1 Wakur/guru
25 Rusnawati S1 Wali kelas/guru
26 Sumarni. S.Pd S1 Guru
27 Yeni Novianti. S.Pd S1 Guru
28 Rusyanti D III Wali kelas/guru
29 Sulastri D III Wali kelas/guru
30 Syafrida S 1 Wali kelas/guru
31 Suhartini. A.Md D III Guru
32 Firda Iriyani S.Pd S1 Wali kelas/guru
33 Hapnaida.AA. S.Pd S1 Wali kelas/guru
34 Raden Ersyan Surya P DIII Wali kelas/guru
35 Parhimpunan R. S.Sos S1 Guru
36 Sabaruddin DII.PGSD Guru
37 Welly Fastika. S.Pd S1 Guru
38 Nefia Erlia. SE.I S1 Guru
39 Titin Agustina.  A.Ma D II PGSD Guru
40 Novi Sartika DI. Com Guru
41 Naila Maimanah. ST S1 Guru
42 Risma Yanti. S.Pd.I S1 Guru
43 Alfi Zuraida DI. Com Wali kelas/guru
44 Irwandi. A.Md D III Guru
45 Bambang Supratman DI. Com Labor
46 Ika Indrayaswati. SKM S1 Uks
47 Raden E. S. MS. SE S1 Guru
48 Masykuri S1 Guru
49 Rahma Indri. S.Pd S1 Guru
50 Siti Patimah. S.Ag S1 Guru
51 Zahidi. ST S1 Guru
52 Ismail Nurdin. MM S2 Guru
53 Yatni Afriadi S1 Guru

Sumber data: TU MTs Negeri Bengkalis 2013

5. Keadaan Siswa MTs Negeri Bengkalis

Keadaan siswa dalam suatu lembaga pendidikan memegang

peranan sangat  penting, karena dengan adanya  siswa proses

pembelajaran di sekolah dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya, juga

dapat memberikan gambaran maju mundurnya suatu masyarakat tersebut.
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Begitu juga dengan keadaan siswa di MTs Negeri Bengkalis dapat

dilihat di bawah ini.

Tabel IV.2

Keadaan siswa pada MTs Negeri Bengkalis

No Kelas Jumlah
1 I 271
2 II 260
3 III 232

Jumlah 763
Sumber data : TU, MTs Negeri Bengkalis 2013

6. Kurikulum

Kurikulum adalah suatu perangkat atau alat pengarah atau tujuan

untuk mencapai proses pendidikan atau alat untuk mengukur suatu

keberhasilan pendidikan pada suatu masa baik jangka  pendek, menengah

maupun jangka panjang. Kurikulum juga disebut sebagai pedoman bagi

seorang guru dalam melaksanakan  tujuan-tujuan pengajaran di suatu

sekolah. Adapun muatan-muatan pelajaran terdiri dari rumpun bidang

studi IPA (terpadu), rumpun IPS (terpadu) Agama, PKN, Matematika,

Kesenian, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Mulok, Penjas.

Sebelum seorang tenaga pendidik memulai proses pembelajaran di

depan kelas, perlu terlebih dahulu  ia mempelajari dan memahami

kurikulum, tetapi pada saat ini seluruh sekolah sudah menggunakan KTSP

(kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang telah disesuaikan dengan

segala potensi daerah dan kemampuan sekolah.
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7. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana atau fasilitas dalam suatu lembaga pendidikan

sangat penting sekali karena dengan adanya sarana kegiatan proses

pembelajaran dapat berlangsung  dengan baik. Untuk melihat bagaimana

keadaan sarana dan prasarana yang dimiliki MTs Negeri Bengkalis dapat

dilihat di bawah ini.

Ruang kepala sekolah

Ruang kantor

Ruang labor IPA

Ruang labor fisika

Ruang labor komputer

Ruang TU

WC

Ruang majelis guru

Ruang perpustakaan

Ruang belajar

1 buah

1 Buah

1 buah

1 buah

1 buah

1 buah

8 buah

1 buah

1 buah

23  buah

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian bab IV  ini penulis akan menyajikan beberapa data yang

berhasil penulis kumpulkan dari hasil penyebaran angket secara langsung

kepada guru MTsN Bengkalis yang berjumlah 52 orang. Selanjutnya  data-

data yang telah diperoleh melalui angket disajikan dalam tabel-tabel berikut:
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1. Deskripsi Data Variabel X (Gaya Kepemimpinan)

Tabel IV.4

Kepala Sekolah Melakukan Pembinaan terhadap Bawahan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 15 28,8

b Sering 30 57,6

c Kadang-kadang 7 13,4

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.4 diketahui bahwa 28,8% atau sebanyak 15

orang guru di MTsN Bengkalis menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

berupaya melakukan pembinaan terhadap bawahannya, dan sebanyak 30

orang atau sekitar 57,6% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 7

orang atau sekitar 13,4% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas guru setuju bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan

tugasnya berupaya melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

Tabel IV. 5
Kepala Sekolah Memberdayakan SDM Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 15 28,8

b Sering 22 42,3

c Kadang-kadang 15 28,8

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 28,8% atau sebanyak

15 orang guru di MTsN Bengkalis menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah
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berupaya memberdayakan SDM guru, dan sebanyak 22 orang atau sekitar

42,3% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 15 orang atau sekitar

28,8% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

guru setuju bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya berupaya

memberdayakan SDM guru.

Tabel IV. 6
Kepala Sekolah Memberi Petunjuk kepada Guru

Dalam Menjalankan Tugas

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 9 17

b Sering 27 51,9

c Kadang-kadang 16 30,7

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 17% atau sebanyak 9

orang guru di MTsN Bengkalis menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

berusaha menunjukkan memberi petunjuk kepada guru dalam menjalankan

tugas, dan sebanyak 27 orang atau sekitar 51,9% menyatakan sering,

sementara sisanya sebanyak 16 orang atau sekitar 30,7% menyatakan kadang-

kadang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas guru setuju bahwa kepala

sekolah dalam melaksanakan tugasnya memberi petunjuk kepada guru dalam

menjalankan tugas.
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Tabel IV. 7

Kepala Sekolah Memotivasi Guru Dalam Menjalankan Tugas

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 11 21,1

b Sering 27 51,9

c Kadang-kadang 14 26,9

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.7 diatas dapat dijelaskan bahwa 21,1% atau

sebanyak 11 orang guru di MTsN Bengkalis menyatakan selalu bahwa

Kepala Sekolah berusaha memotivasi guru dalam menjalankan tugas, dan

sebanyak 27 orang atau sekitar 51,9% menyatakan sering, sementara sisanya

sebanyak 14 orang atau sekitar 26,9% menyatakan kadang-kadang. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas guru setuju bahwa kepala sekolah berusaha

memotivasi guru dalam menjalankan tugas.

Tabel IV. 8
Kepala Sekolah Mengarahkan Guru dalam Menjalan Tugas

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 15 28,8

b Sering 31 59,6

c Kadang-kadang 6 11,5

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.8 diatas dapat dijelaskan bahwa 28,8% atau

sebanyak 15 orang guru di MTsN Bengkalis menyatakan selalu bahwa

Kepala Sekolah berusaha mengarahkan guru dalam menjalan tugas, dan
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sebanyak 31 orang atau sekitar 59,6% menyatakan sering, sementara sisanya

sebanyak 6 orang atau sekitar 11,5% menyatakan kadang-kadang. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas guru setuju bahwa kepala sekolah dalam

melaksanakan tugasnya berupaya untuk mengarahkan guru dalam bekerja.

Tabel IV. 9
Kepala Sekolah Menaruh Perhatian Terhadap Tugas-Tugas Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 15 28,8

b Sering 25 48

c Kadang-kadang 12 23

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.9 diatas dapat dijelaskan bahwa 15 orang atau

sekitar 28,8% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

menaruh perhatian terhadap tugas-tugas guru, dan sebanyak 25 orang atau

sekitar 48 % menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 12 orang atau

sekitar 23% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas guru setuju bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya

berupaya untuk menaruh perhatian terhadap tugas-tugas guru. Artinya kepala

sekolah di MTsN Bengkalis telah menunjukkan sikap yang baik dalam

kepemimpinannya.

Untuk mendapatkan keabsahan data pada tabel IV. 9 tersebut peneliti

melakukan triangulasi data dengan  mewawancarai  salah seorang guru (G1)

pada Hari Jumat, Tanggal 28 Pebruari 2014 hasilnya sebagai berikut:
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“Kepala sekolah sangat memberikan perhatian besar terhadap tugas-

tugas dan hasil yang di kerjakan guru, hal ini terbukti dari seringnya kepala

sekolah memberikan pengarahan, masukan bahkan melakukan diskusi

tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah, disamping

itu juga kepala sekolah selalu memberikan tunjuk ajar jika ada guru yang

mengalami hambatan dalam atau kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas

sekolah”

Tabel IV. 10
Kepala Sekolah menghargai prestasi dan hasil kerja guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 14 26,9

b Sering 21 67,3

c Kadang-kadang 17 32,6

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.10 diatas dapat dijelaskan bahwa 14 orang atau

sekitar 26,9% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

menghargai prestasi dan hasil kerja guru, dan sebanyak 21 orang atau sekitar

67,3% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 17 orang atau sekitar

32,6% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas

guru setuju bahwa kepala sekolah perlu menghargai prestasi kerja guru.

Artinya kepala sekolah di MTsN Bengkalis dalam melaksanakan tugasnya

selalu memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi.
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Untuk mendapatkan keabsahan data pada tabel IV. 9 tersebut peneliti

melakukan triangulasi data dengan  mewawancarai  salah seorang guru (G2)

pada Hari Jumat, Tanggal 28 Pebruari 2014 hasilnya sebagai berikut:

“Saya merasa puas dengan sikap dan perhatian kepala sekolah cukup

baik sekali berkaitan dengan prestasi dan  hasil kerja guru. Penghargaan ini

dilakukan jika guru dapat menunjukkan adanya usaha peningkatan prestasi

pada diri anak maupun pada saat pemilihan guru berprestasi di kalangan

guru MTsN Bengkalis”

Tabel IV. 11
Kepala Sekolah menunjukkan kepedulian terhadap  kesejahtaraan guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 9 17,3

b Sering 21 40,3

c Kadang-kadang 22 42,3

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.11 diatas dapat dijelaskan bahwa 9 orang atau

sekitar 17,3% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

berusaha menunjukkan kepedulian terhadap  kesejahtaraan guru, dan

sebanyak 21 orang atau sekitar 40,3% menyatakan sering, sementara sisanya

sebanyak 22 orang atau sekitar 42,3% menyatakan kadang-kadang. Hal ini

menunjukkan bahwa mayoritas guru memberikan pendapat kadang-kadang

untuk indikator gaya kepemimpinan berupa kepala sekolah menunjukkan

kepedulian terhadap  kesejahtaraan guru. Artinya kepala sekolah di MTsN

Bengkalis terkadang menunjukkan kepedulian terhadap  kesejahteraan guru.
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Tabel IV. 12

Kepala Sekolah menghargai ide dan gagasan guru

berkaitan dengan kemajuan sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 13 25

b Sering 19 36,5

c Kadang-kadang 20 38,4

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV: 12 diatas dapat dijelaskan bahwa 13 orang

atau sekitar 25% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala

Sekolah berusaha menghargai ide dan gagasan dari guru berkaitan dengan

kemajuan sekolah, sementara yang menyatakan sering dan kadang-kadang

masing-masing adalah sebanyak 20 orang atau sekitar 38,4%. Artinya kepala

sekolah di MTsN Bengkalis juga turut berpartisipasi dalam berbagai

kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

Tabel IV. 13
Kepala Sekolah Bersikap Ramah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 17 32,6

b Sering 24 46,1

c Kadang-kadang 11 21,1

d Jarang 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.13 diatas dapat dijelaskan bahwa 17 orang atau

sekitar 32,6% responden penelitian menyatakan selalu terhadap pernyataan

instrumen penelitian berupa Kepala Sekolah bersikap ramah, dan sebanyak 24
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orang atau sekitar 46,1% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 11

orang atau sekitar 21,1% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan

bahwa mayoritas guru setuju bahwa kepala sekolah dalam melaksanakan

tugasnya berupaya untuk bersikap ramah. Artinya kepala sekolah di MTsN

Bengkalis mudah didekati dan menunjukkan sikap ramah dengan warga

sekolah dan bawahannya untuk berbagai kepentingan sekolah.

Tabel IV. 14
Kepala Sekolah melakukan pendekatan dengan warga sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 9 17,3

b Sering 29 55,7

c Kadang-kadang 14 26,9

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.14 diatas dapat dijelaskan bahwa 9 orang atau

sekitar 17, 3% responden penelitian menyatakan selalu terhadap pernyataan

instrumen penelitian berupa Kepala Sekolah bersikap mudah di dekati, dan

sebanyak 29 orang atau sekitar 55,7% menyatakan sering, sementara sisanya

sebanyak 14 orang atau sekitar 26,9% menyatakan kadang-kadang. Artinya

kepala sekolah di MTsN Bengkalis bersedia menerima segala urusan

bawahan.
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Tabel IV. 15
Kepala Sekolah melakukan komunikasi dengan warga sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 5 9,6

b Sering 19 36,5

c Kadang-kadang 28 53,8

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.15 diatas dapat dijelaskan bahwa 5 orang atau

sekitar 9,6% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

MTsN Bengkalis memiliki jiwa komunikatif, dan sebanyak 19 orang atau

sekitar 36,8% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 28 orang atau

sekitar 53,8% menyatakan kadag-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN

ini belum menunjukkan jiwa komunikatif dalam kepemimpinannya.

Tabel IV. 16
Kepala Sekolah Berjiwa Terbuka

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 7 13,4

b Sering 23 44,2

c Kadang-kadang 22 42,3

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.16 diatas dapat dijelaskan bahwa 7 orang atau

sekitar 13,4% responden penelitian menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah

MTsN Bengkalis memiliki jiwa terbuka, dan sebanyak 23 orang atau sekitar

44,2% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 22 orang atau sekitar

42,3% menyatakan kadang-kadang. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas
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responden setuju bahwa kepala sekolah memiliki jiwa terbuka. Artinya kepala

sekolah di MTsN ini dalam menjalankan tugasnya dapat memaklumi

kesalahan bawahannya namun tetap bersikap bijaksana.

Tabel IV. 17
Kepala Sekolah mengajak warga sekolah  berpartisipasi

dalam membuat kebijakan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 10 19,2

b Sering 25 48,0

c Kadang-kadang 17 32,6

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.17 diatas dapat dijelaskan bahwa 10 orang atau

sekitar 19,2% guru menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN

Bengkalis selalu berkomunikasi dengan warga sekolah, dan sebanyak 25

orang atau sekitar 48,0% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 17

orang atau sekitar 32,6% menyatakan kadang-kadang. Artinya kepala sekolah

di MTsN ini dalam menjalankan tugasnya selalu berkomunikasi dengan

warga sekolah.

Tabel IV. 18
Kepala Sekolah Menekankan Kepada Warga Sekolah

untuk Melaksanakan Disiplin yang Tinggi

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase
a Selalu 18 34,6
b Sering 27 51,9
c Kadang-kadang 7 13,4
d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.
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Berdasarkan tabel IV.18 diatas dapat dijelaskan bahwa 18 orang atau

sekitar 34,6% responden menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN

Bengkalis selalu menekankan kepada warga sekolah untuk melaksanakan

disiplin yang tinggi, dan sebanyak 27 orang atau sekitar 51,9% menyatakan

sering, sementara sisanya sebanyak 7 orang atau sekitar 13,4% menyatakan

kadag-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN ini memiliki disiplin yang

tinggi dalam setiap keadaan sehingga menekankan kepada warga sekolah

untuk melaksanakan disiplin yang tinggi pula.

Tabel IV. 19
Kepala Sekolah Memantau Pelaksanaan Kinerja Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 8 15,3

b Sering 33 63,4

c Kadang-kadang 11 21,1

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.19 diatas dapat dijelaskan bahwa 8 orang atau

sekitar 15,3% guru menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN

Bengkalis berupaya untuk memantau pelaksanaan kinerja guru, dan sebanyak

33 orang atau sekitar 63,4% menyatakan sering, sementara sisanyasebanyak

11 orang atau sekitar 21,1% menyatakan kadag-kadang. Artinya kepala

sekolah di MTsN ini dalam menjalankan tugasnya memiliki kredibilitas yang

tinggi karena selalu memantau kinerja bawahannya.
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Tabel IV. 20
Kepala Sekolah Menyelenggarakan Pertemuan

Secara Berkala dengan Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 9 17,3

b Sering 30 57,6

c Kadang-kadang 13 25

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV: 20 diatas dapat dijelaskan bahwa 9 orang atau

sekitar 17,3% guru menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN

Bengkalis berupaya untuk menyelenggarakan pertemuan secara berkala

dengan warga sekolah, dan sebanyak 30 orang atau sekitar 57,6%

menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 13 orang atau sekitar 25%

menyatakan kadang-kadag. Artinya kepala sekolah di MTsN ini memiliki

komitmen yang tinggi untuk selalu menyelenggarakan pertemuan dengan

warga sekolah.

Tabel IV. 21
Kepala Sekolah Memberikan Motivasi Kepada

Guru dalam Memajukan Sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 23 44,2

b Sering 25 48,0

c Kadang-kadang 4 7,6

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.21 diatas dapat dijelaskan bahwa 23 orang atau

sekitar 44,2% guru menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN
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Bengkalis berupaya untuk memberikan motivasi kepada guru dalam

memajukan sekolah, dan sebanyak 25 orang atau sekitar 48,0% menyatakan

sering, sementara sisanya sebanyak 4 orang atau sekitar 7,6% menyatakan

kadang-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN ini dalam menjalankan

tugasnya selalu menunjukkan gaya kepemimpinan yang selalu memberikan

motivasi kepada guru untuk bersama-sama memajukan sekolah..

Tabel IV. 22
Kepala Sekolah berusaha meningkatkan mutu profesi guru.

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 13 25

b Sering 31 59,6

c Kadang-kadang 8 15,3

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.22 diatas dapat dijelaskan bahwa 13 orang atau

sekitar 25% guru menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN Bengkalis

berupaya untuk memberikan penghargaan terhadap mutu profesi guru, dan

sebanyak 31 orang atau sekitar 59,6% menyatakan sering, sementara

sisanyasebanyak 8 orang atau sekitar 15,3% menyatakan kadang-kadang.

Artinya mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepala

sekolah di MTs ini benar-benar memperhatikan peningkatan mutu profesi

guru.
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Tabel IV. 23
Kepala Sekolah Melakukan Pengarahan Terhadap Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 16 30,7

b Sering 29 55,7

c Kadang-kadang 7 13,4

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.23 diatas dapat dijelaskan bahwa 16 orang atau

sekitar 30,7% responden menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN

Bengkalis berupaya untuk melakukan monitoring secara berkala, dan

sebanyak 29 orang atau sekitar 55,7% menyatakan sering, sementara sisanya

sebanyak 7 orang atau sekitar 13,4% menyatakan kadang-kadang. Artinya

mayoritas responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepala sekolah

dalam menjalankan tugasnya selalu melakukan pengarahan terhadap kinerja

bawahannya.

Tabel IV. 24
Kepala Sekolah Memberikan Penghargaan Terhadap guru

yang menunjukkan prestasi kerja

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 9 17

b Sering 25 48,0

c Kadang-kadang 18 34,6

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Tabel IV.24 diatas menunjukkan bahwa 9 orang atau sekitar 17%

responden menyatakan selalu bahwa Kepala Sekolah MTsN Bengkalis
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berupaya memberikan penghargaan terhadap  prestasi kerja yang

ditunjukkan oleh guru, dan sebanyak 25 orang atau sekitar 48,0%

menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 18 orang atau sekitar 34,6%

menyatakan kadang-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN ini dalam

menjalankan tugasnya cukup memberikan perhatian besar terhadap prestasi

kerja guru.

Tabel IV. 25
Kepala Sekolah memberikan dorongan kepada warga sekolah untuk

bersemangat  dalam melaksanakan tugas

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 15 28,8

b Sering 32 61,5

c Kadang-kadang 5 9,6

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Tabel IV.25 menunjukkan bahwa 15 orang atau sekitar 28,8%

responden menyatakan selalu bahwa kepala sekolah MTsN Bengkalis

memberikan dorongan kepada warga sekolah untuk bersemangat  dalam

melaksanakan tugas, dan sebanyak 32 orang atau sekitar 61,5% menyatakan

sering, sementara sisanya sebanyak 5 orang atau sekitar 9,6% menyatakan

kadang-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN ini dalam menjalankan

kepemimpinannya selalu berupaya memberikan semangat kepada guru dalam

melaksanakan tugas.
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Tabel IV. 26
Kepala Sekolah memberikan kesempatan

kepada guru untuk berprestasi

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 17 32,6

b Sering 28 53,8

c Kadang-kadang 7 13,4

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Tabel IV.26 menunjukkan bahwa 17 orang atau sekitar 32,6%

responden menyatakan selalu bahwa kepala sekolah MTsN Bengkalis

memberikan kesempatan kepada guru untuk berprestasi,dan sebanyak 28

orang atau sekitar 53,8% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 7

orang atau sekitar 13,4% menyatakan kadang-kadang. Artinya kepala

sekolah di MTsN Bengkalis ini dalam menjalankan tugasnya selalu berusaha

semaksimal mungkin memberikan kesempatan kepada guru untuk

berprestasi.

Tabel IV. 27
Kepala Sekolah menunjukkan sikap teladan bagi warga sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 17 32,6

b Sering 22 42,3

c Kadang-kadang 13 25

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.27 diatas dapat dijelaskan bahwa 17 orang atau

sekitar 32,6% responden menyatakan selalu bahwa kepala sekolah MTsN
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Bengkalis menjadi panutan bagi warga sekolah,dan sebanyak 22 orang atau

sekitar 42,3% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 13 orang atau

sekitar 25% menyatakan kadang-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN ini

benar-benar harus menunjukkan sikap teladan dan menjunjung tinggi perilaku

teladan dalam kehidupan di sekolah.

Tabel IV. 28
Kepala Sekolah memberikan insentif kepada guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 23 44,2

b Sering 20 38,4

c Kadang-kadang 9 17,3

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.28 di atas dapat dijelaskan bahwa 23 orang atau

sekitar 44,2% responden menyatakan selalu bahwa kepala sekolah MTsN

Bengkalis memberikan penghargaan insentif atau gaji tambahan kepada guru,

dan sebanyak 20 orang atau sekitar 38,4% menyatakan sering, sementara

sisanya sebanyak 9 orang atau sekitar 17,3% menyatakan kadang-kadang. Hal

ini menunjukkan bahwa kepala sekolah MTsN Bengkalis dalam menjalankan

tugasnya perlu memberikan penghargaan berupa insentif kepada guru dengan

tujuan memberikan semangat dan motivasi kepada guru MTsN Bengkalis

dalam melaksanakan tugas mengajar.
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Untuk membuktikan keabsahan dari data tabel IV. 28 tersebut peneliti

melakukan wawancara dengan salah seorang guru (G3) pada Hari Jumat,

tanggal 28 Pebruari 2014, dan hasilnya sebagai berikut :

“Kepala sekolah selalu berusaha untuk meningkatkan  motivasi kerja

guru dalam melaksanakan tugas mengajar dengan memberikan insentif

kepada para guru tanpa adanya pemotongan” selanjutnya dikatakan :

“Walaupun jumlah uang insentif yang diberikan dari sekolah tidak terlalu

besar tetapi dapat dijadikan penghasilan tambahan bagi guru”

Tabel IV. 29
Kepala Sekolah Memiliki Semangat Inovasi

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Selalu 11 21,1

b Sering 30 57,6

c Kadang-kadang 11 21,1

d Tidak pernah 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.29 di atas dapat dijelaskan bahwa 11 orang atau

sekitar 21,1% responden menyatakan selalu bahwa kepala sekolah MTsN

Bengkalis memiliki semangat inovasi, dan sebanyak 30 orang atau sekitar

57,6% menyatakan sering, sementara sisanya sebanyak 11 orang atau sekitar

21,1% lainnya menyatakan kadang-kadang. Artinya kepala sekolah di MTsN

ini selalu menunjukkan kreatifitas dan inovasi-inovasi tertentu demi kamjuan

sekolah.
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Tabel IV. 30
Rekapitulasi Hasil Angket Gaya Kepemimpinan (X)

No
Option

Na b c d e
F P F P F P F P F P

1 15 28,8 30 57,6 7 13,4 0 0 0 0 52

2 15 28,8 22 42,3 15 28,8 0 0 0 0 52

3 9 17,3 27 51,9 16 30,7 0 0 0 0 52

4 11 21,1 27 51,9 14 26,9 0 0 0 0 52

5 15 28,8 31 59,6 6 11,5 0 0 0 0 52

6 15 28,8 25 48,0 12 23,0 0 0 0 0 52

7 14 26,9 21 40,3 17 32,6 0 0 0 0 52

8 9 17,3 21 40,3 22 42,3 0 0 0 0 52

9 13 25 19 36,5 20 38,4 0 0 0 0 52

10 17 32,6 24 46,1 11 21,1 0 0 0 0 52

11 9 17,3 29 55,7 14 26,9 0 0 0 0 52

12 5 9,6 19 36,5 28 53,8 0 0 0 0 52

13 7 13,4 23 44,2 22 42,3 0 0 0 0 52

14 10 19,2 25 48,0 17 32,6 0 0 0 0 52

15 18 34,6 27 51,9 7 13,4 0 0 0 0 52

16 8 15,3 33 63,4 11 21,1 0 0 0 0 52

17 9 17,3 30 57,6 13 25 0 0 0 0 52

18 23 44,2 25 48,0 4 7,6 0 0 0 0 52

19 13 25 31 59,6 8 15,3 0 0 0 0 52

20 16 30,7 29 55,7 7 13,4 0 0 0 0 52

21 9 17,3 25 48,0 18 34,6 0 0 0 0 52

22 15 28,8 32 61,5 5 9,6 0 0 0 0 52

23 17 32,6 28 53,8 7 13,4 0 0 0 0 52

24 17 32,6 22 42,3 13 25 0 0 0 0 52

25 23 44,2 20 38,4 9 17,3 0 0 0 0 52

26 11 21,1 30 57,6 11 21,1 0 0 0 0 52

343 25,36 675 49,92 334 24,70 0 0 0 0 1352
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Data tersebut, kemudian dideskripsikan sesuai dengan total skor

setiap responden yang menjawab item soal tentang gaya kepemimpinan

Kepala Sekolah MTs Negeri Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV. 31
Statistik Deskriptif tentang Angket Gaya Kepemimpinan (X)

No Statistik Deskriptif Hasil
1 Mean 103.94
2 Median 101.50
3 Mode 91.00
4 Std. Deviation 10.34
5 Minimum 89.00
6 Maximum 124.00

Sumber: Data SPSS 16 diolah 2013

Dari distribusi skor pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai

terendah dari gaya kepemimpinan Kepala sekolah MTs Negeri Kabupaten

Bengkalis adalah 89 sementara nilai tertingginya adalah 124. Sementara

nilai mean-nya adalah 103.94 dan nilai median-nya 101.50, serta modusnya

adalah 91.

Dari perhitungan ini, menunjukkan bahwa antara nilai mean dan

mediannya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Artinya, gaya

kepemimpinan kepala sekolah di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis tersebut,

cenderung berdistribusi normal.

Dari distribusi frekuensi tersebut, maka dapat dibuat nilai interval

untuk melakukan pengelompokan terhadap variabel gaya kepemimpinan

kepala sekolah. Hal ini untuk mencari rata-rata dan kualitas variabel maka

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
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1. Mencari jumlah Interval, dengan cara M = 1+3,3 log N

2. Mencari range, dengan cara R = H – L

Keterangan: R = Range, H = Nilai tertinggi, L = Nilai terendah

3. Menentukan Interval kelas (i), dengan cara

Dari langkah-langkah tersebut, maka diperoleh nilai interval sebagai

berikut;

Tabel IV. 32

Interval Skor Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

No Rentang Skor Frekuensi (f) Persentase (%)

1
2
3

89 - 100
101 – 112
113 - 124

24
13
15

46.15%
25.00%
28.85%

Jumlah 52 100 %

Dari gambaran perhitungan tersebut di atas, maka pengelompokan

skor jawaban untuk gaya kepemimpinan kepala sekolah di MTs Negeri

Kabupaten Bengkalis adalah berada pada kelompok rendah. Hal ini

ditunjukkan dengan nilai interval tersebut bahwa kelompok rendah berada

pada 42.15% atau 24 responden, sementara kelompok sedang sebanyak 13

atau 25%, sedangkan kelompok tinggi hanya 15 atau 28.85%.

Selanjutnya, distribusi skor gaya kepemimpinan kepala sekolah di

MTs Negeri Kabupaten Bengkalis, selengkapnya dapat dilihat pada

gambar histogram berikut ini ;



115

Gambar IV. 1
Histogram Distribusi Frekuensi Skor Gaya Kepemimpinan

Gambar IV. 2.
Histogram Persentase Gaya Kepemimpinan
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2. Deskripsi Data Variabel Y (Motivasi Kerja)

Tabel IV.33
Profesionalitas Tugas Guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 19 36,5

b Setuju 25 48,1

c Kurang setuju 8 15,4

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.33 dapat dijelaskan bahwa 36,5% atau sebanyak

19 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

profesionalitas tenaga guru merupakan alasan untuk meningkatkan motivasi

kerja, dan sebanyak 25 guru atau sekitar 48,1% menyatakan setuju, sementara

sisanya sebanyak 8 guru atau sekitar 15,4% menyatakan kurang setuju.

Artinya, motivasi kerja guru di MTsN ini didasari atas alasan profesionalitas

tenaga guru.

Tabel IV.34
Pengakuan terhadap Keprofesian guru

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 24 46,2

b Setuju 21 40,4

c Kurang setuju 7 13,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.34 dapat dijelaskan bahwa 46,2% atau sebanyak

24 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa upaya

pengembangkan profesi keguruan merupakan salah satu motivasi kerja, dan
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sebanyak 21 guru atau sekitar 40,4% menyatakan setuju, sementara sisanya

sebanyak 7guru atau sekitar 13,5% menyatakan kurang setuju. Artinya, guru

di MTs Negeri Bengkalis ini berpendapat bahwa dengan menjadi seorang

guru, maka upaya untuk mengembangkan profesi keguruan semakin

meningkat.

Tabel IV.35
Perhatian terhadap kebutuhan pokok

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 10 19,2

b Setuju 23 44,2

c Kurang setuju 19 36,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.35 dapat dijelaskan bahwa 19,2% atau

sebanyak 10 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

salah satu indikator yang dapat meningkatkan motivsi kerja adalah karena

adanya perhatian kepala sekolah terhadap kebutuhan pokok guru, dan

sebanyak 23 guru atau sekitar 44,2% menyatakan setuju, sementara sisanya

sebanyak 19 guru atau sekitar 36,5% menyatakan kurang setuju.

Artinya, semakin besar perhatian kepala sekolah terhadap kebutuhan

pokok guru serta kebutuhan yang diberikan maka motivasi kerja guru akan

semakin meningkat.
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Tabel IV.36
Pekerjaannya dihargai oleh Kepala Sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 12 23,1

b Setuju 20 38,5

c Kurang setuju 20 38,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 23,1% atau sebanyak

12 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa salah satu

motivasi kerja guru adalah pekerjaannya dihargai oleh kepala sekolah, dan

yang menyatakan setuju serta kurag setuju masing-masing adalah sebanyak

20 guru atau sekitar 38,5%.

Artinya, hanya beberapa guru di MTs Negeri Bengkalis ini yang

mendasari motivasi kerjanya semata-mata karena upah dan gaji.

Table IV.37
Kebutuhan berprestasi diperhatikan kepala sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 30 57,7

b Setuju 18 34,6

c Kurang setuju 4 7,7

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa 57,7% atau sebanyak

30 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa salah satu

motivasi kerja adalah terpenuhinya kebutuhan berprestasi, dan sebanyak 18

guru atau sekitar 34,6% menyatakan setuju, sementara sisanya 4 guru atau



119

sekitar 7,7% menyatakan kurang setuju. Artinya, mayoritas guru di MTsN

Bengkalis ini memiliki motivasi yang tinggi untuk bisa mendapatkan

kesempatan untuk lebih maju terutama kebutuhan berprestasi diperhatikan

kepala sekolah

Tabel IV.38

Merasa  senang bekerja jika di lakukan secara bersama-sama

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 12 23,1

b Setuju 34 65,4

c Kurang setuju 6 11,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100

Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.38 diatas dapat dijelaskan bahwa 23,1% atau

sebanyak 12 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

salah satu motivasi kerja adalah perasaan senang bekerja jika di lakukan

secara bersama-sama, dan sebanyak 34 guru atau sekitar 65,4% menyatakan

setuju, sementara sisanya 6 guru atau sekitar 11,5% menyatakan kurag

setuju. Artinya, motivasi kerja guru di MTsN Bengkalis ini didasari karena

adanya perasaan senang.
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Tabel IV.39
Selalu Berkeinginan Untuk Mendapatkan Imbalan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 10 19,2

b Setuju 19 36,5

c Kurang setuju 23 44,2

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.39 di atas dapat dijelaskan bahwa 19,2% atau

sebanyak 10 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

mereka memiliki motivasi dalam bekerja jika mendapatkan Imbalan, dan

sebanyak 19 guru atau sekitar 36,5% menyatakan setuju, sementara sisanya

23 guru atau sekitar 44,2% menyatakan kurang setuju. Artinya, guru di

MTsN Bengkalis ini memiliki motivasi kerja yang baik, yaitu selalu

berkeinginan untuk mendapatkan imbalan dari atasan.

Tabel IV.40
Bekerja melakukan tugas tanpa harus diarahkan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 10 19,2

b Setuju 22 42,3

c Kurang setuju 20 38,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.40 di atas dapat dijelaskan bahwa 19,2% atau

sebanyak 10 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

mereka selalu bekerja melakukan tugas tanpa harus selalu diarahkan, dan

sebanyak 22 guru atau sekitar 42,2% menyatakan setuju, sementara sisanya
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20 guru atau sekitar 38,5% menyatakan kurang setuju. Artinya, guru di MTsN

Bengkalis ini memiliki motivasi yang baik sehingga dalam bekerja

melakukan tugas tanpa harus diarahkan.

Tabel IV.41

Ingin hasil pekerjaannya diakui oleh atasan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 9 17,3

b Setuju 30 57,7

c Kurang setuju 13 25

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100

Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.41 di atas dapat dijelaskan bahwa 17,3% atau

sebanyak 9 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

mereka ingin akan termotivasi dalam bekerja jika hasil pekerjaannya diakui

oleh atasan, dan sebanyak 30 guru atau sekitar 57,7% menyatakan setuju,

sementara sisanya 13 guru atau sekitar 25% menyatakan kurang setuju.

Artinya, dalam setiap kegiatan guru di MTsN Bengkalis ini memiliki

motivasi yang tinggi untuk menuju sebuah keberhasilan jika adanya

pengakuan dari kepala sekolah.
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Tabel IV.42
Lingkungan  tempat  bekerja menyenangkan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 20 38,5

b Setuju 26 50

c Kurang setuju 6 11,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.42 di atas dapat dijelaskan bahwa 38,5% atau

sebanyak 20 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

salah satu motivasi kerja mereka adalah lingkungan  tempat  bekerja

menyenangkan, dan sebanyak 26 guru atau sekitar 50% menyatakan setuju,

sementara sisanya 6 guru atau sekitar 11,5% menyatakan kurang setuju.

Artinya, mayoritas guru di MTsN Bengkalis ini memiliki motivasi baik jika

lingkungan tempat bekerja cukup menyenangkan.

Tabel IV.43
Bekerja agar dipromosikan mendapatkan jabatan di sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 8 15,4

b Setuju 40 76,9

c Kurang setuju 4 7,7

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.43 di atas dapat dijelaskan bahwa 15,4% atau

sebanyak 8 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa
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motivasi kerja mereka adalah akan dipromosikan mendapatkan jabatan di

sekolah, dan sebanyak 40 guru atau sekitar 76,9% menyatakan setuju,

sementara sisanya 4 guru atau sekitar 7,7% menyatakan kurang setuju.

Artinya, mayoritas guru di MTsN ini menjadikan guru sebagai profesi kerja

jika dipromosikan mendapatkan jabatan di sekolah.

Untuk mendapatkan keabsahan terhadap hasil  jawaban pada tabel

IV.43 tersebut, peneliti melakukan triangulasi dengan melakukan wawancara

dengan kepala sekolah pada Hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014 dan

hasilnya sebagai berikut :

“Kepala sekolah MTs Negeri Bengkalis  sangat memberikan

penghargaan kepada setiap guru yang menunjukkan kinerja dan prestasi kerja

dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada

para guru jika dapat menunjukkan kinerja dengan baik akan dipromosikan

menduduki jabatan tertentu terutama promosi menjadi wakil-wakil kepala

sekolah” promosi jabatan ini dimaksudkan untuk dapat menambah angka

kredit bagi guru-guru yang sudah bersertifikasi.

selanjutnya tanggapan dari guru (G4) “memang kepala sekolah selalu

terbuka untuk menunjuk wakil-wakilnya seperti wakil kurikulum, wakil

kesiswaan, Humas jika para guru dapat menunjukkan prestasi dan kinerja

yang cukup baik”
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Tabel IV.44
Bekerja karena ada kesempatan mengembangkan

potensi diri dari sekolah

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 12 23,1

b Setuju 31 59,6

c Kurang setuju 9 17,3

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.44 di atas dapat dijelaskan bahwa 23,1% atau

sebanyak 12 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

motivasi kerja mereka karena mendapatkan  kesempatan mengembangkan

potensi diri dari sekolah, dan sebanyak 31 guru atau sekitar 59,6%

menyatakan setuju, sementara sisanya 9 guru atau sekitar 17,3% menyatakan

kurang setuju. Artinya, mayoritas guru di MTsN ini akan termotivasi

menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang memiliki motivasi tinggi

jika mendapatkan  kesempatan mengembangkan potensi diri dari sekolah.

Tabel IV.45
Bekerja  karena pemberian upah yang layak

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 30 57,7

b Setuju 22 42,3

c Kurang setuju 0 0,0

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.
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Berdasarkan tabel IV.45 di atas dapat dielaskan bahwa 57,7% atau

sebanyak 30 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

motivasi kerja mereka adalah karena faktor pemberian upah yang layak,

sementara sisanya sebanyak 22 guru atau sekitar 42,3% menyatakan setuju.

Artinya, mayoritas guru di MTsN ini memiliki motivasi tinggi dalam

menjalan pekerjaannya sebagai seorang guru karena faktor pemberian upah

yang layak dari sekolah.

Tabel IV.46
Bekerja karena mendapat dukungan teman sekerja yang baik

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 19 36,5

b Setuju 28 53,8

c Kurang setuju 5 9,6

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.46 di atas dapat dijelaskan bahwa 36,5% atau

sebanyak 19 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

mereka mendapatkan dukungan teman sekerja yang baik, dan sebanyak 28

guru atau sekitar 53,8% menyatakan setuju, sementara sisanya sebanyak 5

guru atau sekitar 9,6% menyatakan kurang setuju. Artinya, guru memiliki

motivasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya jika orang-

orang yang berada di lingkungan tempat bekerja sangat mendukung.
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Tabel IV.47
Bekerja karena tidak terhambat dalam kenaikan kepangkatan

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 18 34,6

b Setuju 33 63,5

c Kurang setuju 1 1,9

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.47 di atas dapat dijelaskan bahwa 34,6% atau

sebanyak 18 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bekerja

karena tidak terhambat dalam proses kepangkatan, sementara sisanya

sebanyak 33 guru atau sekitar 63,5% menyatakan setuju, dan hanya 1 orang

guru yang berpendapat kurang setuju. Artinya, dalam melaksanakan

pekerjaannya sebagian besar guru memiliki motivasi dalam bekerja jika

mendapatkan kemudahan dalam urusan kenaikan kepangkatan.

Tabel IV.48
Bekerja jika adanya kepercayaan dalam melakukan

pekerjaan dari kepala sekolah
Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 9 17,3

b Setuju 36 69,2

c Kurang setuju 7 13,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.48 di atas dapat dijelaskan bahwa 17,3% atau

sebanyak 9 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali memiliki

motivasi kerja karena adanya kepercayaan dalam melakukan pekerjaan dari

kepala sekolah, sementara sebanyak 36 guru atau sekitar 69,2% menyatakan
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setuju, dan sisanya sebanyak 7 orang guru atau sekitar 13,5% berpendapat

kurang setuju. hal ini menunjukkan bahwa guru di MTsN ini memiliki

motivasi dan tanggung jawab tinggi dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya

jika mendapatkan kepercayaan.

Untuk mendukung keabsahan data dari tabel IV. 48, penulis

melakukan triangulasi dengan melakukan wawancara dengan salah seorang

guru (G5) pada hari Jumat, tanggal 28 Pebruari 2014, dan hasilnya sebagai

berikut:

“Kepala sekolah sangat memberikan kepercayaan yang cukup tinggi

kepada para guru terutama memberikan kepercayaan dalam

melaksanakan tugas sekolah dan para guru diajak untuk berkreativitas

dalam memajukan sekolah  sejalan dengan keprofesionalan para guru

dalam menjalankan tugasnya di sekolah” ditambah lagi menurut salah

seorang guru (G6) bahwa kepala sekolah mengajak para guru

bertanggung jawab dalam memajukan sekolah MTsN Bengkalis.

Tabel IV.49
Bekerja  karena dapat kesempatan untuk maju

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 19 36,5

b Setuju 28 53,8

c Kurang setuju 5 9,6

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.48 di atas dapat dijelaskan bahwa 36,5% atau

sebanyak 19guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa
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mereka menjadi termotivasi atas kesempatan untuk lebih maju dari kepala

sekolah, sementara sebanyak 28 guru atau sekitar 53,8% menyatakan setuju,

dan sisanya sebanyak 5 orang guru atau sekitar 9,6% berpendapat netral. Hal

ini menunjukkan bahwa guru di MTsN Bengkalis ini memiliki motivasi

tinggi untuk melaksanakan pekerjaan semaksimal mungkin jika diiringi

dengan adanya kesempatan untuk maju.

Tabel IV. 50
Peraturan   yang diterapkan tidak terlalu ketat

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 16 30,8

b Setuju 30 57,7

c Kurang setuju 6 11,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa 30,8% atau

sebanyak 16 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali bahwa

guru memiliki motivasi melaksanakan tugas, jika peraturan   yang

diterapkan tidak terlalu ketat, sementara sebanyak 30 guru atau sekitar

57,7% menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 6 orang guru atau sekitar

11,5% berpendapat kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa guru di

MTsN ini memiliki motivasi kuat dalam melaksanakan pekerjaannya apabila

peraturan yang diterapkan di MTsN Bengkalis bersifat fleksibel.
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Tabel IV.51
Bekerja karena mendapat dukungan teman yang lain

Option Alternatif Jawaban Frekuensi Persentase

a Sangat setuju sekali 23 44,2

b Setuju 22 42,3

c Kurang setuju 7 13,5

d Tidak Setuju 0 0,0

Jumlah 52 100
Sumber data: angket penelitian, data diolah.

Berdasarkan tabel IV.51 di atas dapat dijelaskan bahwa 44,2% atau

sebanyak 23 guru MTsN Bengkalis menyatakan sangat setuju sekali tentang

adanya dukungan teman yang lain ditempat kerja, sementara sebanyak 22

guru atau sekitar 42,3% menyatakan setuju, dan sisanya sebanyak 7orang

guru atau sekitar 13,5% berpendapat kurang setuju. Hal ini bahwa guru di

MTsN Bengkalis memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan kerja

jika mendapatkan dukungan dari teman-temannya.

Tabel IV.52

Rekapitulasi Hasil angket Motivasi Kerja (Y)

No

Option

Na B c d e

F P F P F P F P F P

1 19 36,5 25 48,1 8 15,4 0 0 0 0 52

2 24 46,2 21 40,4 7 13,5 0 0 0 0 52

3 10 19,2 23 44,2 19 36,5 0 0 0 0 52

4 12 23,1 20 38,5 20 38,5 0 0 0 0 52

5 30 57,7 18 34,6 4 7,7 0 0 0 0 52

6 12 23,1 34 65,4 6 11,5 0 0 0 0 52

7 10 19,2 19 36,5 23 44,2 0 0 0 0 52

8 10 19,2 22 42,3 20 38,5 0 0 0 0 52
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9 9 17,3 30 57,7 13 25 0 0 0 0 52

10 20 38,5 26 50 6 11,5 0 0 0 0 52

11 8 15,4 40 76,9 4 7,7 0 0 0 0 52

12 12 23,1 31 59,6 9 17,3 0 0 0 0 52

13 30 57,7 22 42,3 0 0 0 0 0 0 52

14 19 36,5 28 53,8 5 9,6 0 0 0 0 52

15 18 34,6 33 63,5 1 1,9 0 0 0 0 52

16 9 17,3 36 69,2 7 13,5 0 0 0 0 52

17 19 36,5 28 53,8 5 9,6 0 0 0 0 52

18 16 30,8 30 57,7 6 11,5 0 0 0 0 52

19 23 44,2 22 42,3 7 13,5 0 0 0 0 52

310 31,37 508 51,41 170 17,21 0 0 0 0 988

Data tersebut, kemudian dideskripsikan sesuai dengan total skor

setiap responden yang menjawab item soal tentang gaya motivasi kerja

guru di Sekolah MTs Negeri Kabupaten Bengkalis.

Tabel IV. 53
Statistik Deskriptif tentang Angket Motivasi Kerja (Y)

No Statistik Deskriptif Hasil
1 Mean 78.69
2 Median 80.00
3 Mode 70.00
4 Std. Deviation 7.25
5 Minimum 66.00
6 Maximum 90.00

Sumber: Data SPSS 16 diolah 2013

Dari distribusi skor pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa nilai

terendah dari motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis
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adalah 66 sementara nilai tertingginya adalah 90. Sementara nilai mean-nya

adalah 78.69 dan nilai median-nya 80.00, serta modusnya adalah 70.

Dari perhitungan ini, menunjukkan bahwa antara nilai mean dan

mediannya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Artinya, motivasi kerja

guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis tersebut, cenderung berdistribusi

normal.

Dari distribusi frekuensi tersebut, maka dapat dibuat nilai interval

untuk melakukan pengelompokan terhadap variabel motivasi kerja guru. Hal

ini untuk mencari rata-rata dan kualitas variabel maka langkah-langkahnya

adalah sebagaimana perhitungan pada variabel gaya kepemimpinan di atas.

Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh nilai interval sebagai

berikut;

Tabel IV. 54
Interval Skor Motivasi Kerja Guru

No Rentang Skor Frekuensi (f) Persentase
(%)

1
2
3

66 - 73
74 - 82
83 - 90

17
15
20

32.69%
28.85%
38.46%

Jumlah 52 100 %

Dari gambaran perhitungan tersebut di atas, maka pengelompokan skor

jawaban untuk motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis

adalah berada pada kelompok tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai

interval tersebut bahwa kelompok rendah berada pada 32.69% atau 17

responden, sementara kelompok sedang sebanyak 15 responden atau

28.85%, sedangkan kelompok tinggi sebanyak 20 responden atau 38.46%.
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Selanjutnya, distribusi skor motivasi kerja guru di MTs Negeri

Kabupaten Bengkalis, selengkapnya dapat dilihat pada gambar histogram

berikut ini ;

Gambar IV. 3.

Histogram Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja Guru
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Gambar IV. 4.
Histogram Persentase Motivasi Kerja Guru

B. Uji Persyaratan Analisis Data

1. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas dilakuan dengan membandingkan nilai r hitung

(Corrected Item-Total Correlation) dengan r tabel untuk tingkat signifikansi

5 persen dari degree of freedom (df) = n-2 dengan ketentuan Jika r hitung > r

tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian

sebaliknya bila r hitung < r tabel maka pertanyaan atau indikator tersebut

dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2005).

Adapun hasil uji validitas butir pertanyaan angket dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:(data secara lengkap terlampir)
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Tabel IV. 55
Hasil Uji Validitas Butir Pernyataan Variabel X

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's Alpha if

Item Deleted

Pernyataan 1 100,00 102,077 ,364 ,922

Pernyataan 2 100,15 95,438 ,749 ,915

Pernyataan 3 100,28 98,784 ,583 ,918

Pernyataan 4 100,21 98,398 ,602 ,918

Pernyataan 5 99,98 101,250 ,447 ,920

Pernyataan 6 100,09 98,010 ,605 ,918

Pernyataan 7 100,21 95,398 ,741 ,915

Pernyataan 8 100,42 97,901 ,595 ,918

Pernyataan 9 100,28 97,399 ,588 ,918

Pernyataan 10 100,04 98,691 ,550 ,919

Pernyataan 11 100,25 99,419 ,554 ,919

Pernyataan 12 100,60 103,628 ,325 ,924

Pernyataan 13 100,43 100,135 ,472 ,920

Pernyataan 14 100,28 98,591 ,572 ,918

Pernyataan 15 99,94 98,439 ,629 ,918

Pernyataan 16 100,21 101,745 ,414 ,921

Pernyataan 17 100,23 103,371 ,354 ,923

Pernyataan 18 99,79 99,514 ,581 ,918

Pernyataan 19 100,06 98,208 ,685 ,917

Pernyataan 20 99,98 99,250 ,583 ,918

Pernyataan 21 100,32 99,761 ,492 ,920

Pernyataan 22 99,96 99,999 ,575 ,919

Pernyataan 23 99,96 100,383 ,484 ,920

Pernyataan 24 100,08 96,533 ,675 ,917

Pernyataan 25 99,87 99,078 ,507 ,920

Pernyataan 26 100,15 101,900 ,366 ,922

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari hasil analisis diperoleh nilai r hitung (Corrected Item-Total

Correlation) angket penelitian variabel X (gaya kepemimpinan) sebagaimana

tampak pada tabel. Dengan responden sebanyak 53 maka nilai df= 53-2 = 51.
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Nilai r tabel untuk taraf signifikan 5% dengan df 51 adalah 0,270 yang berarti

jauh lebih kecil dari nilai r hitung pada seluruh item pertanyaan yang

digunakan dalam angket variabel X. Dengam demikian disimpulkan pahwa

seluruh item soal yang digunakan untuk mengukur variabel X dalam

penelitian ini adalah valid.

Tabel IV. 56
Hasil Uji Validitas Butir Pernyataan Variabel Y

Item-Total Statistics

Scale Mean

if Item

Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected

Item-Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Pernyataan 1 74,58 45,055 ,713 ,882

Pernyataan 2 74,47 45,600 ,638 ,884

Pernyataan 3 74,94 44,824 ,678 ,883

Pernyataan 4 74,94 44,478 ,688 ,882

Pernyataan 5 74,30 49,022 ,301 ,895

Pernyataan 6 74,66 47,652 ,507 ,889

Pernyataan 7 75,04 48,960 ,445 ,898

Pernyataan 8 74,98 47,327 ,421 ,892

Pernyataan 9 74,85 48,477 ,348 ,894

Pernyataan 10 74,53 48,100 ,396 ,892

Pernyataan 11 74,72 48,822 ,465 ,890

Pernyataan 12 74,72 48,476 ,360 ,893

Pernyataan 13 74,23 49,563 ,329 ,893

Pernyataan 14 74,51 45,255 ,762 ,881

Pernyataan 15 74,45 47,099 ,672 ,885

Pernyataan 16 74,74 48,121 ,467 ,890

Pernyataan 17 74,53 45,446 ,747 ,881

Pernyataan 18 74,58 46,132 ,653 ,884

Pernyataan 19 74,49 45,793 ,621 ,885

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari hasil analisis diperoleh nilai r hitung (Corrected Item-Total

Correlation) angket penelitian variabel Y (Motivasi Kerja) sebagaimana

tampak pada tabel. Dengan responden sebanyak 52 maka nilai df = 52-2 = 50.



136

Nilai r tabel untuk taraf signifikan 5% dengan df 50 adalah 0,273 yang berarti

jauh lebih kecil dari nilai r hitung pada seluruh item pertanyaan yang

digunakan dalam angket variabel Y. Dengam demikian disimpulkan pahwa

seluruh item soal yang digunakan untuk mengukur variabel Y dalam

penelitian ini adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau

pengukuran sekali saja dengan alat bantu SPSS uji statistik Cronbach Alpha

(α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai

Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally dalam Ghozali, 2005).

Tabel IV. 55
Hasil Uji reliabilitasVariabel X

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,922 26

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari hasil output pada tabel diatas diperoleh nilai Cronbach Alpha (α).

Untuk variable X dalam penelitian ini sebesar 0,922. Nilai ini menunjukkan

bahwa variabel X yang digunakan telah reliable karena telah telah memenuhi

kriteria reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60.



137

Tabel IV. 56
Hasil Uji reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

,893 19

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari hasil output pada tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha

(α). Untuk variabel Y dalam penelitian ini sebesar 0,893. Nilai ini

menunjukkan bahwa variabel Y yang digunakan telah reliabel karena telah

memenuhi kriteria reliabilitas yaitu jika nilai Cronbach Alpha (α) > 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai inflation factor (VIF),

jika VIF besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan

multikolinearitas dengan variabel bebasnya.

Tabel IV. 57
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 Total X 1,000 1,000

a. Dependent Variable: Total Y

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS
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Dari hasil di atas dapat diketahui nilai variance inflation factor (VIF),

yaitu sebesar 1.000. Dimana variabel independent tersebut mempunyai

nilai VIF lebih kecil dari 5, sehingga bisa disimpulkan bahwa antar

variabel independen tidak terjadi persoalan multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model

regresi. Bahwa model regresi yang baik adalah tidak terjadi

heteroskedastisitas dan sebaiknya terjadi homoskedastisitas.

Gambar IV. 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa gambar tidak membentuk

suatu pola tertentu atau adanya titik-titik yang membuat garis-garis.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala
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heteroskedastisitas karena gambar di atas pola yang terjadi menyabar dan

tak terarah.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui apakah variabel dependen,

independen atau keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi

yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji

kenormalan dilakukan dengan melalui sebuah grafik.

Gambar IV. 6
Hasil Uji Normalitas

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Setelah dilakukan uji normalitas berdasarkan pada tabel di atas dapat

dilihat bahwa data mengikuti arah garis diagonal atau data menyebar di

sekitar garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi

normal.
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4. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model

regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif

antardata yang ada pada variabel-variabel penelitian.

Tabel IV. 58
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model Durbin-Watson

1 1,692a

a. Predictors: (Constant), Total X

b. Dependent Variable: Total Y

Sumber data: data diolah sendiri dengan SPSS

Dari hasil output pada tabel di atas didapat nilai DW yang dihasilkan dari

model regresi adalah 1,692. Nilai ini menunjukkan bahwa tidak terjadi

autokorelasi karena telah dijelaskan bahwa jika nilai 1,65 < DW < 2,35

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi, karena nilai terletak

antara range yang telah ditetapkan

C. Pengujian Hipotesis

1. Korelasi Sederhana

Korelasi sederhana ini untuk menguji pertanyaan penelitian tentang

apakah terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala

sekolah dengan motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis?

Pengambilan keputusan tentang hal ini, dilakukan dengan melihat nilai

probabilitasnya, yaitu 0.05. Jika nilai probabilitas atau nilai signifikansinya
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lebih kecil dari 0.005, maka terdapat hubungan yang signifikan antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru di MTs Negeri

Kabupaten Bengkalis.77 Atau dengan cara melihat tanda bintang (**/*) pada

variabel yang diuji. Tanda bintang dua (**) menunjukkan hubungan yang

sangat tinggi, sementara jika ada tanda bintang satu (*) menunjukkan

hubungan yang tinggi.78

Untuk melihat tingkat hubungan antara gaya kepemimpinan kepala

sekolah dengan motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis,

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 58
Uji Korelasi Sederhana

Correlations

Gaya
Kepemimpinan Motivasi Kerja

Gaya Kepemimpinan Pearson Correlation 1 .494**

Sig. (2-tailed) .000

N 52 52
Motivasi Kerja Pearson Correlation .494** 1

Sig. (2-tailed) .000

N 52 52
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah (X) dengan motivasi kerja guru (Y) di MTs

Negeri Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Hal ini, ditunjukkan

dengan nilai Pearson Correlation sebesar 0.494, sedangkan nilai Sig. (2-

tailed) adalah 0.000. Tabel tersebut juga ditandai dengan adanya tanda

77 Lihat Teguh Wahyono, 36 Jam Belajar Komputer; Analisis Data Statistik dengan
SPSS, (Jakarta : Gramedia, 2006), hlm, 184.

78 Ibid
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bintang (**) yaitu signifikan pada taraf 0.01%, pada korelasi gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru tersebut.

2. Regresi Linear Sederhana

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier.

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pengaruh antara variabel

bebas (independen) terhadap variabel terikat atau yang dipengaruhi

(dependen). Untuk itu, berikut adalah tabel ANOVA yang menganalisis data

tentang hal tersebut.

Tabel IV. 59
ANOVA Regresi Sederhana

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 680.941 1 680.941 17.109 .000a

Residual 2029.776 51 39.800

Total 2710.717 52

a. Predictors: (Constant), Total X

b. Dependent Variable: Total Y

Tabel di atas merupakan uji ANOVA untuk melihat signifikansi dari

hasil regresi sederhana. Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa hasil

analisis regresi signifikan dengan nilai F sebesar 17.109 dengan signifikansi

0.000. Nilai taraf signifikansi 0.000 tersebut adalah lebih rendah dari pada

0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaya kepemimpinan kepala

sekolah dengan motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis siginifikan pada taraf 0.000.
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Hal ini berarti bahwa Ho di tolak dan Ha diterima, yaitu terdapat

pengaruh positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi

kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis.

Selanjutnya untuk melihat tingkat pengaruh antara variabel independen

(gaya kepemimpinan kepala sekolah) terhadap terhadap variabel dependen

(motivasi kerja guru), dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV. 60
Ringkasan Hasil Koefisien Determinasi

Model r R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

F Change Sig. F Change

1 .501a .251 .237 6.309 17.109 .000
a. Predictors: (Constant), Total X
b. Dependent Variable: Total Y

Angka r sebesar 0,501 menunjukkan bahwa pengaruh gaya

kepemimpinan (variabel X) terhadap motivasi kerja (variabel Y) adalah sangat

kuat (diatas 0,5). Nilai R Square sebesar 0,251 mengandung arti bahwa 25,1%

motivasi kerja guru (variabel terikat) dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan

kepala sekolah (variabel bebas). Sementara sisanya yaitu 74.9% dipengaruhi

oleh faktor lain selain gaya kepemimpinan kepala sekolah.
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Tabel IV. 61
Ringkasan Analisa Regresi Linear

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 42.379 8.846 4.791 .000

Total X .350 .085 .501 4.136 .000
a. Dependent Variable: Total Y

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikemukakan persamaan regresi

linearnya, yaitu sebagai berikut :

Ŷ = 42.379 + 0.350x

Standar kesalahan persamaan regresi tersebut dia atas adalah sebesar

8.846 untuk beta nol. Tabel di atas, juga memberikan informasi tentang

signifikansi dari analisis koefisien regresi ini. Persamaan tersebut, jika

digambarkan pada grafik, maka akan diperoleh sebagai berikut :

Gambar IV. 7
Grafik Persamaan Regresi Linear

Y

6

5
42.379 + 0.350x

4

3

2

1

X
0 1 10 20 30 40 50



145

Kemudian, pada table Tabel IV. 61 tersebut juga menggambarkan nilai

signifikansi uji t (Student Tes) yang menunjukkan nilai signifikansinya adalah

sebesar 0.000. Dimana nilai tersebut jauh lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05).

Hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan mempengaruhi

motivasi kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis. Hal ini ditunjukkan

dengan hasil uji t tersebut,

Berdasarkan perolehan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa

hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Adapun

hipotesis penelitian ini adalah:

Ho : Variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan) tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat (motivasi guru).

Ha : Variabel-variabel bebas (gaya kepemimpinan) mempunyai pengaruh

yang signifikan terhadap variabel terikat (motivasi kerja guru).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hipotesis minor dalam

penelitian ini ditolak dan hipotesis mayor diterima. Atau dapat dikatakan

bahwa variabel bebas (gaya kepemimpinan) mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap variabel terikat (motivasi kerja guru). Artinya, semakin

baik gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah maka motivasi kerja guru

juga akan semakin baik pula.
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D. Diskusi/Pembahasan

Berdasarkan analisa yang penulis kemukakan di atas, maka dapat di

uraikan disini beberapa temuan yang diperoleh melalui penelitian ini, Pertama,

bahwa berdasarkan uji ANOVA dalam melihat signifikansi dari hasil regresi

sederhana, maka hasil analisis regresi signifikan dengan nilai F sebesar 17.109

dengan signifikansi 0.000. Nilai taraf signifikansi 0.000 tersebut adalah lebih

rendah dari pada 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru di MTs Negeri

Kabupaten Bengkalis siginifikan pada taraf 0.000.

Hal ini berarti bahwa Ho di tolak dan Ha diterima, yaitu terdapat

pengaruh positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi

kerja guru di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis.

Kedua, adapun tingkat hubungan atau keterpengaruhan antara gaya

kepemimpinan (variabel X) terhadap motivasi kerja (variabel Y) adalah dengan

melihat nilai R2 atau R Square pada tabel tersebut. Pada tabel di atas

menunjukkan nilai R2 adalah 0,251. Artinya, bahwa pengaruh gaya

kepemimpinan (variabel X) terhadap motivasi kerja (variabel Y) adalah sebesar

25,1%, sedangkan sisanya yaitu 63.2% dipengaruhi oleh variabel lain selain

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah. Kesimpulan ini memiliki standar

kesalahan estimasi sebesar 6.309.

Ketiga, signifikansi uji t (Student Tes) yang menunjukkan nilai

signifikansinya sebesar 0.000 (0.000 < 0.05)., menegaskan bahwa variabel

gaya kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi motivasi kerja guru di MTs
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Negeri Kabupaten Bengkalis. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t tersebut,

Berdasarkan perolehan data tersebut, maka sekali lagi dapat disimpulkan

bahwa hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima.

Hasil tersebut di atas, menegaskan akan pentingnya peran kepala

sekolah dalam menumbuhkembangkan dan mendorong motivasi guru dalam

bekerja di sekolah. Oleh karena itu, dalam konteks lembaga sekolah, pola

kepemimpinan yang partisipasi. Kepemimpinan partisipasi (partisipative

leadership) adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada

partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.79 Kepemimpinan partisipasi akan

mendorong munculnya suasana terbuka, egaliter, dan dinamis. Artinya jika

model ini berlaku, akan melahirkan suasana kerja yang harmonis dilingkungan

sekolah. Lingkungan yang nyaman dan harmonis ini, akan berimplikasi besar

pada motivasi kinerja para guru. Sebaliknya, jika suasana kerja kurang

kondusif dan kurang demokratis, maka akan menimbulkan depresi anggota

sekolah, termasuk guru.

Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai factor utama

dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati sebagai manusia yang

memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, perhatian dan pendapat yang

berbeda antarsatu dengan yang lainnya. Oleh karena itu setiap orang harus

dimanfaatkan dengan mengikutsertakannya dalam semua kegiatan organisasi.

Keikutsertaan itu disesuaikan dengan posisinya yang masing-masing memiliki

wewenang dan tanggung jawab bagi tercapaianya tujuan bersama.

79 Kartini Kartono, , Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: Rajawali Press, 1998, h. 73
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Kepala sekolah yang demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan

bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan

kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam membuat

perencanan, keputusan, serta menilai kinerjanya. Kepala sekolah yang

demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah pemberi petunjuk,

serta bantuan kepada para tenaga pendidikan. Oleh karena itu dalam rapat

sekolah, kepala sekolah ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka

interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat

sekolah.80

Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar

atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting berasal dan

disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin

bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam

perumusan kebijakan umum, keputusn-keputusan penting dan program

lembaga kerja itu.81

Kepala sekolah dalam melaksankan tugasnya hendaknya atas dasar

musyawarah, unsur-unsur demokrasinya harus nampak dalam seluruh tata

kehidupan di sekolah, ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis adalah

sebagai berikut:

a) Pemimpin bersama-sama guru berperan aktif dalam perumusan dan

penetapan peraturan secara umum dan keputusan-keputusan penting dalam

sekolah

80 E. Mulyasa, Op. Cit, Hlm:270
81 Dirawat Dkk, Op.Cit, Hlm:58
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b) Pemimpin selalu berupaya menghargai potensi setiap individu

c) Para anggota bebas untuk bekerja dengan siapa yang mereka

kehendaki tanpa membatasi kreativitas yang dilakukan oleh bawahannya

d) Pemimpin bersifat obyektif dalam pujian dan kritiknya.82

Selanjutnya dalam kepemimpinan yang demokrasi pemimpin dalam

memberikan penilaian, kritik atau pujian, ia berusaha memberikannya atas

dasar kenyataan yang seobyektif mungkin. ia berpedoman pada

kriteriakriteria yang didasarkan pada standar hasil yang semestinya dapat

dicapai menurut ketentuan target program umum sekolah yang telah

ditetapkan mereka bersama.83

Suatu kepemimpinan pendidikan tidaklah dapat dikatakan berciri

demokratis jika kegiatan pimpinan dan situasi kerja yang dihasilkannya

tidak menunjukkan secara nyata penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan

sebagai berikut dibawah ini:

a. Prinsip partisipasi

Dalam suatu kepemimpinan pendidikan yang demokratis masalah

partisipasi setiap anggota staf pada setiap usaha lembaga tersebut dipandang

sebagai suatu kepentingan yang mutlak harus dibangkitkan.Pemimpin

dengan berbagai usaha mencoba membangkitkan dan memupuk subur

kesadaran setiap anggota stafnya agar mereka merasa rela ikut bertanggung

jawab, dan selanjutnya secara aktif ikut serta memikirkan dan memecahkan

82
Anggraini Naskawati.. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Kepala

sekolah,Kemampuan Mengajar dan Disiplin kerja guru dengan Prestasi Belajar Siswa Lanjutan
TingkatPertama Negeri Dikota Mataram NTB. (Tesis Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Malang.
2003) h. 94

83 Dirawat Dkk, Op. Cit, h: 58
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masalah-masalah juga menyangkutperencanaan dan pelaksanaan program

pendidikan dan pengajaran.Berhasilnya pemimpin menimbulkan minat,

kemauan dan kesadaranbertanggungjawab daripada setiap anggota staf dan

bahkan individudiluar staf yang ada hubungan langsung dan tidak langsung

denganpenyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada lembaga kerjanya

itu, dan yang selanjutnya menunjukkan partisipasi mereka secara aktif,

berarti satu fungsi kepemimpinan telah dapat dilaksanakannya dengan baik.

b. Prinsip Koperasi

Adanya partisipasi anggota staf belum berarti bahwa kerjasama

diantara mereka telah terjalin dengan baik. Partisipasi juga bisa terjadi

dalam bentuk spesialisasi bentuk tugas-tugas, wewenang tanggung jawab

secara ketat diantara anggota-anggota, dimana setiap anggota seolah-olah

berdiri sendiri-sendiri dan berpegang teguh pada tugastugas, tanggung

jawab dan wewenang masing-masing individu. Partisipasi harus

ditingkatkan menjadi kerjasama yang dinamis, dimana setiap individu

bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diperuntukkan khusus bagi

dirinya, merasa berkepentingan pula pada masalah-masalah yang

menyangkut suksesnya anggota-anggota lain, perasaan yang timbul karena

kesadaran bertangung jawab untuk mensukseskan keseluruhan program

lembaga kerjanya. Adanya perasaan dan kesadaran semacam itu

memungkinkan mereka untuk bantu membantu, bekerjasama pada setiap

usaha pemecahan masalahyang timbul didalam lembaga, yang mungkin bisa
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menghambatkeberhasilan dalam pencapaian tujuan program lembaga kerja

secara keseluruhan yang telah disepakati dan ditetapkan bersama-sama.

c. Prinsip Hubungan kemanusiaan yang Akrab

Suasana kerjasama demokratis yang sehat tidak akan ada, tanpa adanya

rasa persahabatan dan persaudaraan yang akrab, sikap saling hormat

menghormati secara wajar diantara seluruh warga lembagalembaga kerja

tersebut.Hubungan kemanusiaan seperti itu yang disertai unsur-unsur

kedinamisan, merupakan pelicin jalan kearah pemecahan setiap masalah

yang timbul dan sulit yang dihadapi Pemimpin harus menjadi sponsor

utama bagi terbinanya hubungan-hubungan sosial dan situasi pergaulan

seperti tersebut diatas didalam lembaga kerja yang dipimpinnya itu

pemimpin tidak berlaku sebagai majikan atau mandor terhadap pegawai

dan buruhnya, tetapi ia sejauh mungkin menempatkan diri sebagai sahabat

terdekat daripada semua anggota staf dan penyumbang-penyumbang diluar

staf dengan tidak pula meninggalkan unsur-unsur formal jabatan.

d. Prinsip Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggungjawab

Pemimpin pendidikan harus menyadari bahwa kekuasaan, wewenang

dan tanggung jawab yang ada padanya sebagian harus didelegasikan dan

dipancarkan kepada anggota-anggota staf kerja juga mampu untuk

menerima dan melaksanakan pendelegasian dan pemancaran kekuasaan,

wewenang, dan tanggung jawab agar proses kerja lembaga secara

keseluruhan berjalan lancar efisien dan efektif.
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Melalui Pendelegasian dan Pemencaran Kekuasan dan Tanggung

jawab yang tepat, serasi dan merata, moral kerja akan ikut terbina secara

sehat, semangat kerja dan perasaan tanggungjawab akan terbangkit dan

bertumbuh dengan subur. Melalui cara ini perkembangan pribadi dan

jabatan staf akan terangsang untuk bertumbuh secara kontinyu, pemimpin

dapt berkesempatan untuk mengetahui, menemukan dan selanjutnya

membinan kader-kader pemimpin yang potensial dikalangan stafnya.

Pembinaan kepemimpinan melalui latihan dalam bentuk delegasi dan

pemencaran kekuasaan, wewenang dan tanggungajawab merupakan cara

yang paling praktis disamping usaha-usaha pembinaan lainnya, bagi

kepentingan kepemimpinan pendidikan yang lebih bermutu dimasa depan.

e. Prinsip Kefleksibelan organisasi dan Tata kerja

Organisasi kerja disusun dengan maksud mengatur kegiatan dan

hubungan-hubungan kerja yang harmonis, efiseien dan efektfif.

Kefleksibelan organisasi menjamin orgasnisasi dn tata kerja serta

hubungan-hubungan kerja selalu sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan

problema-problema baru yang slalu muncul dan berubah terus menerus.

Jadi jelas bahwa prinsip fleksibilitas itu merupakan faktor penting dalam

organisasi administrasi pendidikan yang demokratis. Dalam kebutuhan

yang lebih luas fleksibilitas itu tidak hanya terbatas pada struktur

organisasi, hubungan-hubungan tata kerja, tetapi juga pada masalah-

masalah dan hal-hal lain yang menyangkut kehidupan individu dan

kelompok dalam lembaga kerja.
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f. Prinsip Kreatifitas

Pertumbuhan dan perkembangan sesuatu lembaga pendidikan

pengajaran disamping faktor material dan fasilitas lainnya, terutama tentang

pertumbuhan dan perkembangan program dan aktivitas kerja, sebagian besar

berakar pada kreativitaskerja pada setiap personil pimpinan dan pelaksana

didalam lembaga itu. Untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan

yang ada di masyarakat, lembaga pendidikan harus menjadi lembaga

lembaga kerja yang kreatif dan dinamis, dimana setiap anggota staf

memiliki ide-ide, pikiran-pikiran dan konsep baru tentang prosedur, tata

kerja dan metode-metodemendidik dan mengajaran yang lebih efektif.84

Semakin baik kerjasama yang terjalin antara semua pihak di sekolah,

maka akan muncul dan terbina suasana yang harmonis, penuh persahabatan,

persaudaraan serta hormat menghormati antara sesama. Jika iklim atau

lingkungan sekolah harmonis dan kondusif, maka akan muncul inisiatif dan

kreatifitas setiap anggota. Jika inisiatif dan kreatifitas muncul maka akan

timbulah partisipasi dari seluruh warga di sekolah tumbuh dengan baik, maka

kinerja guru akan semakin baik pula.

E. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini pasti banyak terjadi

kendala dan hambatan. Hal tersebut bukan faktor kesengajaan, namun terjadi

karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. Sehubungan dengan

tidak terjangkaunya waktu, tenaga dan biaya, maka peneliti dalam melakukan

84 Dirawat Dkk, Op Cit. Hlm: 58-66
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penelitian hanya mengambil sampel di MTs Negeri Kabupaten Bengkalis yang

hanya berjumlah 52 orang sebagai objek.

Dalam penggunaan angket, tidak selamanya angket mempunyai

kelebihan. Namun juga mempunyai kelemahan, yakni dari jawaban responden

yang kurang terbuka dalam memberikan jawaban, dan kemungkinan jawaban

tersebut dipengaruhi oleh keinginan pribadi responden.

Salah satu keterbatasan penelitian ini adalah yang berhubungan dengan

proses penggeneralisasian. Hal ini dikarenakan oleh sample yang dipilih tidak

bisa mencerminkan secara tepat tentang pengaruh peserta didik tentang

lingkungan santri terhadap motivasi belajar peserta didik Indonesia seluruhnya.

Akan tetapi hanya bisa digeneralisasikan untuk guru di MTs Negeri Kabupaten

Bengkalis.

Selain itu dalam pembahasan masalah penulis membatasi pada pengaruh

gaya kepemimpinan saja, padahal masih banyak faktor lain yang

mempengaruhi motivasi kerja guru, misalnya gaji, iklim sekolah, sikap

terhadap pekerjaan atau teladan, latihan dan lainnya.

Karena itulah, sekali lagi penelitian ini tidak bisa digeneralisasi untuk

seluruh guru di seluruh Kabupaten Bengalis, apalagi di seluruh Riau atau

bahkan seluruh Indonesia, karena sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa

mungkin saja penelitian bisa berubah jika dilakukan penelitian serupa dengan

tempat dan sampel yang berbeda.

Selain itu keterbatasan waktu. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti

terpancang oleh waktu, karena waktu yang digunakan sangat terbatas. Maka
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peneliti hanya memiliki waktu sesuai keperluan yang berhubungan dengan

penelitian saja. Walaupun waktu yang peneliti gunakan cukup singkat akan

tetapi bisa memenuhi syarat-syarat dalam penelitian ilmiah.

Yang terakhir adalah keterbatasan kemampuan peneliti. Dalam

melakukan penelitian tidak lepas dari pengetahuan, dengan demikian peneliti

menyadari keterbatasan kemampuan khususnya dalam pengetahuan untuk

membuat karya ilmiah. Tetapi peneliti sudah berusaha semaksimal mungkin

untuk melakukan penelitian sesuai dengan kemampuan keilmuan serta

bimbingan dari dosen pembimbing.


