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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi Hasil  Penelitian

Penelitian ini mengkaji pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dan

motivasi kerja guru  terhadap kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar Teluk Betung 

Bandar Lampung. Berikut ini akan dibahas data hasil pengukuran dari masing-

masing variabel tersebut. 

a. Deskripsi Data Variabel Kepemimpinan Kepala Madrasah

Data variabel kepemimpinan dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab guru yang berjumlah 30 orang dengan 18 butir 

pertanyaan/ pernyataan. Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai 

dengan 4. Secara teoritis skor kepemimpinan  akan bervariasi antara skor minimal 

18 sampai skor maksimal 72 . Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi 

statistik hasil pengukuran variabel Kepemimpinan   yang ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.1 Deskripsi Data Variabel Kepemimpinan 

Statistics 

Kepemimpinan 

N Valid 30 

Missing 0 
Mean 62,07 
Median 64,00 
Mode 56 
Std. Deviation 6,203 
Minimum 45 
Maximum 72 
Sum 1862 
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 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel Kepemimpinan bervariasi 

dari skor terendah 45, sampai skor maksimal 72. Berdasarkan perhitungan 

statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 62,07, median  = 64,00 

modus  = 56 dan standar deviasi 6,203. Perhitungan ini menunjukkan mean dan 

median yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa skor variabel 

kepemimpinan   cenderung berdistribusi normal.  

 Untuk memperoleh gambaran tentang distribusi skor Kepemimpinan, 

dalam tabel berikut. 

Tabel  4.2 Disajikan  Distribusi Frekuensi Skor  Kepemimpinan. 

Kepemimpinan 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 45 1 3,3 3,3 3,3 

55 4 13,3 13,3 16,7 

56 2 6,7 6,7 23,3 

57 2 6,7 6,7 30,0 

58 1 3,3 3,3 33,3 

60 3 10,0 10,0 43,3 

62 1 3,3 3,3 46,7 

63 1 3,3 3,3 50,0 

65 5 16,7 16,7 66,7 

66 2 6,7 6,7 73,3 

67 3 10,0 10,0 83,3 

68 1 3,3 3,3 86,7 

70 3 10,0 10,0 96,7 

72 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

 Berdasarkan distribusi frekuensi skor Kepemimpinan maka dibuat katagori 

kepemimpinan  dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, 

sedang dan rendah.  Hadi, menyatakan bahwa skor distribusi frekuensi dapat 

dikelompokkan dengan tiga kriteria sebagai berikut: 
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1. Tingkat atas   : dari mean + 1 SD ke atas 

2. Tingkat sedang  : dari mean – 1 SD sampai mean + 1 SD 

3. Tingkat rendah  : dari mean – 1 SD ke bawah 

 Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

kepemimpinan diperoleh 33,33 % (10 orang) kelompok tinggi,  16,66 % ( 5 

orang) kelompok sedang, dan  50 % (15 orang) kelompok rendah. Dari sini dapat 

dipahami bahwa tingkat kepemimpinan di MIS Mathla’ul Anwar berada pada 

kelompok rendah,  Artinya, kepemimpinan perlu di tingkatkan. Berikut grafik 

histogram distribusi frekuensi skor Kepemimpinan kepala madrasah 

Gambar 4.1 Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kepemimpinan 

 

Kepala Madrasah 

 

 

 

b. Deskripsi Data Variabel  Motivasi Kerja  

 Data variabel motivasi  kerja dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab pegawai yang berjumlah 30 orang dengan 18 butir 

pertanyaan/ pernyataan. Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai 

dengan 4. Secara teoritis skor motivasi  kerja akan bervariasi antara skor minimal 

18 sampai skor maksimal 72. Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi 
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statistik hasil pengukuran variabel motivasi kerja yang ditunjukkan pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.3 Deskripsi Data Variabel motivasi  kerja 

 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel motivasi kerja bervariasi 

dari skor terendah 50, sampai skor maksimal 72. Berdasarkan perhitungan 

statistika dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 62,70 median  = 62,00  

modus  = 60 dan standar deviasi= 6,701, Perhitungan ini menunjukkan mean dan 

median yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa skor variabel 

motivasi  kerja cenderung berdistribusi normal. Untuk memperoleh gambaran 

tentang distribusi skor motivasi  kerja, dalam tabel 4.3 disajikan  distribusi 

frekuensi skor  motivasi kerja kerja 

 

 

 

 

 

 

 

Statistics 

Motivasi 

N Valid 30 

Missing 0 
Mean 62,70 
Median 62,00 
Mode 60 
Std. Deviation 6,701 
Minimum 50 
Maximum 72 
Sum 1881 
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Tabel  4.4  Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja 
 

Motivasi 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 50 2 6,7 6,7 6,7 

52 1 3,3 3,3 10,0 

55 2 6,7 6,7 16,7 

56 1 3,3 3,3 20,0 

57 1 3,3 3,3 23,3 

58 1 3,3 3,3 26,7 

60 4 13,3 13,3 40,0 

61 1 3,3 3,3 43,3 

62 3 10,0 10,0 53,3 

64 2 6,7 6,7 60,0 

65 2 6,7 6,7 66,7 

68 2 6,7 6,7 73,3 

69 1 3,3 3,3 76,7 

70 2 6,7 6,7 83,3 

71 2 6,7 6,7 90,0 

72 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

Berdasarkan distribusi frekuensi skor motivasi  kerja maka dibuat katagori 

motivasi  kerja dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, 

sedang dan rendah.  Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor 

untuk variabel motivasi  kerja diperoleh  33 % (10 orang) kelompok tinggi, 

13,33 % (4 orang) kelompok sedang, dan  53,33% (16 orang) kelompok rendah. 

Dari sini dapat dipahami bahwa tingkat motivasi  kerja pada umumnya berada 

pada kelompok  rendah .  Artinya, motivasi  kerja perlu di tingkatkan    . Berikut 

grafik histogram distribusi frekuensi motivasi kerja 
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Gambar 4.2  Histogram Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Kerja 

 

c.  Deskripsi Data Variabel  Kinerja Guru 

 Data variabel kinerja guru  dalam penelitian ini diperoleh melalui 

kuesioner yang dijawab pegawai yang berjumlah 30 orang dengan 18 butir 

pertanyaan/ pernyataan. Bobot skor setiap butir pertanyaan/pernyataan 1 sampai 

dengan 4. Secara teoritis skor kinerja guru  akan bervariasi antara skor minimal 18 

sampai skor maksimal 72 Berdasarkan analisis data, diperoleh deskripsi statistik 

hasil pengukuran variabel kinerja guru  yang ditunjukkan pada tabel berikut. 

Tabel  4.5. Deskripsi Data Variabel Kinerja Guru 

Statistics 

Kinerja 

N Valid 30 

Missing 0 
Mean 63,20 
Median 64,00 
Mode 55

a
 

Std. Deviation 6,376 
Minimum 48 
Maximum 72 
Sum 1896 

a. Multiple modes exist. The smallest 
value is shown 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui skor variabel kinerja guru bervariasi dari 

skor terendah 48, sampai skor maksimal 72. Berdasarkan perhitungan statistika 

dasar diperoleh angka sebagai berikut : mean  = 63,20, median  = 64,00  modus  = 

55 dan standar deviasi = 6,376, Perhitungan ini menunjukkan mean dan median 
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yang tidak jauh berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa skor variabel kinerja 

guru cenderung berdistribusi normal. Untuk memperoleh gambaran tentang 

distribusi skor kinerja guru, dalam tabel 4.6 disajikan  distribusi frekuensi skor  

kinerja guru. 

Tabel  4.6  Distribusi Frekuensi Skor Kinerja Guru 

Kinerja 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 38 1 3,3 3,3 3,3 

40 1 3,3 3,3 6,7 

41 1 3,3 3,3 10,0 

42 3 10,0 10,0 20,0 

43 2 6,7 6,7 26,7 

45 1 3,3 3,3 30,0 

46 1 3,3 3,3 33,3 

48 2 6,7 6,7 40,0 

50 4 13,3 13,3 53,3 

52 2 6,7 6,7 60,0 

53 2 6,7 6,7 66,7 

55 1 3,3 3,3 70,0 

59 2 6,7 6,7 76,7 

60 2 6,7 6,7 83,3 

63 1 3,3 3,3 86,7 

65 1 3,3 3,3 90,0 

67 1 3,3 3,3 93,3 

68 1 3,3 3,3 96,7 

71 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 Berdasarkan distribusi frekuensi skor kinerja guru maka dibuat katagori 

kinerja guru  dengan membagi kepada tiga kelompok, yaitu kelompok tinggi, 

sedang dan rendah.  Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor 

untuk variabel kinerja guru diperoleh 33,33 % ( 10 0rang) kelompok tinggi,13,33 

% (4 orang) kelompok sedang, dan  40 % (16 orang) kelompok rendah. Dari sini 

dapat dipahami bahwa tingkat kinerja guru  pada umumnya berada pada kelompok 
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Rendah.  Artinya, kinerja guru masih perlu di tingkatkan   Berikut grafik 

histogram distribusi frekuensi skor kinerja gur 

Gambar 4.3 Histogram Distribusi Frekuensi Skor Kinerja Guru 

 

B. Pengujian Persyaratan Analisis 

Uji  Normalitas Data 

 Pada tahap selanjutnya, dilakukan uji normalitas data sebagai persyaratan 

analisis dalam melakukan pengajuan hipotesis. Uji normalitas data bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model  regresi, variable terikat dan  bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

 Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak,maka dapat 

digunakan rumus uji normalitas data dengan menggunakan bantuan program 

SPSS vasw 18, yaitu dengan melihat grafik atau melihat normalprobability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan 

distribusi kumulatif dan distribusi normal. Jika distribusi data normal,maka garis 

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.
1
 

“Jikatitik-titik  terlihat menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya 

mengikuti arah garis diagonal maka grafikt ersebut menunjukkan bahwa model 

                                                 
1
Gozali, I. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.(Jakarta :Grasindo. 

2005) h. 91 
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regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.
2
 

 Analisis korelasi dalam penelitian ini mensyaratkan bahwa data variabel 

harus berdistribusi normal atau mendekati normal. uji normalitas digunakan 

Tehnik One Sample Kolmogorav-Smirnov Test, yaitu dengan membandingkan 

hasil signifikansi uji Ks dengan taraf signifikansi tertentu. Dalam penelitian ini 

digunakan signifikansi   = 0,05kemudian menetapkan hasil uji berdasarkan 

kriteria : 

(1) Data bersumber dari populasi yang berdistribusi normal: jika 

signifikansi yang diperoleh   >  0.05 

(2) Data bersumber dari populasi yang tidak berdistribusi normal; jika 

signifikansi yang diperoleh  <  0.05 

Berikut adalah hasil analisis pengujian normalitas  

Tabel  4.7  Rangkuman Analisis Pengujian Normalitas KS 

 

No 

 

Variabel Sig. KS =0,05 Ket 

 

1 Kepemimpinan (X1) 0,082 0,05 Normal 

2 Motivasi kerja (X2) 0,129 0,05 Normal 

3 Kinerja Guru (Y) 0,145 0.05 Normal 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, dapat diperoleh hasil 

pengujian normalitas data untuk kedua variabel penelitian sebagai berikut: 

(1) Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel X1  diperoleh sig. KS = 

0,082 > 0.05 Hasil uji menunjukkan bahwa data skor Kepemimpinan  

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

                                                 
2
 S, SantosoMastering SPSS-18.(Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2000).. h. 214 
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(2) Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel X2 diperoleh sig. KS = 

0.129  > 0.05. Hasil uji menunjukkan bahwa data skor Motivasi  kerja 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

(3) .Hasil perhitungan uji normalitas data skor variabel Y diperoleh sig. KS = 

0,145 > 0.05. Hasil uji menunjukkan bahwa data skor kinerja Guru berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal.  

(4) Gambar. 4.4  Histogram Uji Normalitas Kepemimpinan, 

Motivasi  Kerja   dan Kinerja Guru 

 

 Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa data ketiga variabel 

penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Dengan demikian 

teknik analisis korelasi dan regresi dapat digunakan untuk menguji hipotesis 

tentang hubungan antar variabel.  

 

C. Pengujian Hipotesis 

1.  Pengujian Hipotesis Pertama 

 Hipotesis yang diajukan adalah “ada pengaruh yang positif dan signifikan  

dari  Kepemimpinan  Kepala Madrasah  terhadap kinerja Guru di MIS Mathla’ul 

Anwar Teluk Betung Bandar Lampung ”.  Berdasarkan hasil perhitungan dengan 
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menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka dapat dirangkum 

hasil analisisnya pada tabel 4.8.berikut 

Tabel  4.8   Hasil Analisis Pengaruh Kepemimpinan  (X1) dengan  Kinerja  

Guru (Y) 

 

 

N Variabel  

Bebas 

ry.1 r
2

y.1 thitung Signifikansi Keterangan 

1   2 3 4 5 6 7 

30 Kepemimpinan 0,745 

 

0 ,555 5,912 0,00 Signifikan 

 

Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 5,912 dengan taraf 

signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemimpinan 

kepala Madrsah  dengan kinerja Guru signifikan. Kekuatan hubungan antara 

Kepemimpinan   dengan kinerja Guru  adalah sebesar 0,745. Hasil analisis juga 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,555, berarti bahwa 

kontribusi kepemimpinan terhadap kinerja guru adalah 55,5 %. Hal ini berarti 

bahwa Hi yang menyatakan terdapat pengaruh  yang positif dan signifikan dari 

Kepemimpinan  terhadap kinerja Guru Di MIS Mathla’ul Anwar  diterima, 

konsekuensinya H0 ditolak. Untuk melihat katagori tingkat korelasi hasil 

perhitungan di atas, dapat disesuaikan dengan katagori berikut ini 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Tabel 4.9 Tingkat Koefisien Korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Korelasi 

0.000  -  0.199 sangat rendah 

0.200  -  0.399 Rendah 

0.400  -  0.599 Sedang 

0.600  -  0.799 Kuat 

0.800  -  1.000 sangat kuat 

  

 Dengan demikian kekuatan pengaruh antara Kepemimpinan Kepala 

Madrasah  dengan kinerja Guru Di Mis Mathla’ul Anwar  0,745 dikatagorikan 

kuat  . Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepemimpinan  maka kinerja Guru 

akan semakin  tinggi. Kontribusi yang diberikan Kepemimpinan  terhadap kinerja 

guru  adalah 55,5 %.  

 Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh harga koefisien arah (b) sebesar 0,766 dengan konstanta 

sebesar 15,665 Dengan demikian persamaan regresinya adalah  = 15,665 +, 

0,766 X1. Selanjutnya garis ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan 

analisis varians, hasil perhitungannya disajikan pada tabel 4.11 

Tabel 4.10 Analisis Varians kepemimpinan (X1) dengan Kinerja Guru (Y) 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 654,506 1 654,506 34,954 ,000
a
 

Residual 524,294 28 18,725   
Total 1178,800 29    

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
 

 Berdasarkan tabel di atas dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 34,954 dengan  signifikansi 000, karena probabilitas 
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(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi kinerja Guru. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  persamaan  

regresi  = 15,665 + 0,766 X1.. signifikan, dan dapat menjelaskan arah kekuatan 

hubungan kepemimpinan  dengan kinerja Guru.  

 Dari persamaan regresi  = 15,665 + 0,766 X1.dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif  yang mana apabila skor kepemimpinan meningkat maka 

skor kinerja guru  akan meningkat. Sebagai prediksi dapat dijelaskan pula bahwa 

jika faktor kepemimpinan  meningkat satu skor, maka skor kinerja Guru  akan 

meningkat  sebesar 7,66  satuan  

2.   Pengujian Hipotesis Kedua 

 Hipotesis kedua yang diajukan adalah “ada pengaruh dari  motivasi kerja  

terhadap kinerja guru di MIS Mathla’ul Anwar Teluk Betung Bandar Lampung ”.  

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  

dari Pearson, maka dapat dilihat  hasil analisisnya pada tabel 4.11 berikut  

Tabel 4.11. Hasil Analisis Hubungan Motivasi (X2) dengan Kinerja Guru (Y) 

 

 

N Variabel  

Bebas 

ry.1 r
2

y.1 thitung Signifikansi Keterangan 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Motivasi 0,861 0,741 8,958 0,000 Signifikan 

 

 Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 8,958 dengan taraf 

signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi dengan 

kinerja guru signifikan. Kekuatan hubungan antara motivasi kerja    dengan 

kinerja guru adalah sebesar 0,861. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi sebesar 0,741, berarti bahwa kontribusi motivasi kerja  

terhadap kinerja guru  adalah 74,1 %. Hal ini berarti bahwa Hi yang menyatakan 
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terdapat pengaruh  yang positif dan signifikan dari motivasi  terhadap kinerja 

Guru di MIS Mathla’ul Anwar  diterima, konsekuensinya H0 ditolak.  

 Berdasarkan tabel tingkat koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan antara motivasi kerja  dengan kinerja Guru di Mis Mathla’ul Anwar  

sebesar 0,861 dikatagorikan hubungan yang sangat kuat . Hal ini berarti semakin 

tinggi  tingkat motivasi kerja    maka kinerja guru cenderung semakin tinggi. 

Kontribusi yang diberikan motivasi kerja terhadap kinerjaguru   adalah 74,1 %. 

 Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan regresi 

sederhana diperoleh harga koefisien arah (b) sebesar 0,819  dengan konstanta 

sebesar 11,838. Dengan demikian persamaan regresinya adalah  = 11,838+ 

0,819 X2. Selanjutnya garis ini diuji signifikannya dengan mengaplikasikan 

analisis varians, hasil perhitungannya disajikan pada tabel 4,12 

Tabel 4.12 Analisis Varians motivasi kerja  dengan Kinerja guru 

  
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 873,886 1 873,886 80,248 ,000
a
 

Residual 304,914 28 10,890   
Total 1178,800 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi 
b. Dependent Variable: Kinerja 

 Berdasarkan tabel di atas dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 80,248 dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.000) lebih kecil dari ά =0.05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi motivasi  kerja. Hal  ini  mengindikasikan   bahwa   model  

persamaan  regresi  = 11,838+ 0,819 X2. signifikan, dan dapat menjelaskan arah 

kekuatan hubungan motivasi  kerja dengan kinerja guru.  
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 Dari persamaan regresi  = 11,838+ 0,819 X2.dapat dijelaskan bahwa 

terjadi korelasi positif yang mana apabila skor motivasi  kerja naik maka skor 

kinerja guru juga naik. Sebagai prediksi dapat dijelaskan pula bahwa jika faktor 

motivasi  kerja meningkat satu skor, maka skor kinerja guru  akan meningkat 

sebesar 8,19  satuan 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Hipotesis ketiga yang diajukan adalah “terdapat  pengaruh yang signifikan 

dari kepemimpinan dan motivasi  kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru di MIS Mathla’ul Anwar Teluk Beung Bandar Lampung”.  Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan menggunakan korelasi Product Moment  dari Pearson, maka 

dapat dirangkum hasil analisisnya pada tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Hubungan Kepemimpinan (X1)  

 dan Motivasi kerja (X2) dengan  Kinerja Guru (Y) 
 

 
Pada tabel di atas didapat harga thitung sebesar 3,572 dengan taraf 

signifikansi 0,001. Dan 6,432 dengan taraf signifikansi 0,000 Hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan antara kepemiminan  dan motivasi  kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru  signifikan. Kekuatan hubungan antara 

Kepemimpinan  dan motivasi  kerja  terhadap  kinerja guru  adalah sebesar  0,908. 

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,824 

berarti bahwa kontribusi Kepemimpinan  dan motivasi  kerja secara bersama-sama 

Variabel 

Bebas 

N ry.1 r
2

y.1 thitung Signifikansi Keterangan 

1 2 3 4 5 5 6 

X1 dan X2 30 0,908
a
 

0824 3,572dan 6,432 0,001 dan 

0,000 

Signifikan 
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terhadap kinerja guru  adalah 82,4  %. Hal ini berarti bahwa Hi yang menyatakan 

terdapat kontribusi yang positif dan signifikan dari Kepemimpinan dan motivasi  

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja Guru di Mis Mathla’ul Anwar  

diterima, konsekuensinya  H0 ditolak. 

 Berdasarkan tabel tingkat koefisien korelasi menunjukkan kekuatan 

hubungan antara Kepemimpinan dan motivasi  kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru di MIS Mathla’ul anwar  sebesar  0,908 dikatagorikan 

hubungan yang sangat kuat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat Kepemimpinan 

dan motivasi  kerja maka kinerja guru cenderung semakin  tinggi. Kontribusi yang 

diberikan kepemimpinan dan motivasi  kerja secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru adalah  82,4%.. 

 Dari perhitungan persamaan regresi dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana  diperoleh   harga   kedua koefisien arah (b1) sebesar 0,369  dan (b2) 

sebesar 0,615 dengan konstanta sebesar. 1,716 Dengan demikian persamaan 

regresinya adalah Y = 1,716 + 0,369  X1 + 0,615 X2. Selanjutnya garis ini diuji 

signifikansinya dengan mengaplikasikan uji F, hasil perhitungannya disajikan 

pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 Analisis Varians Regresi Kepemimpinan dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Guru 

 
ANOVA

b
 

Model 
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 971,754 2 485,877 63,361 ,000
a
 

Residual 207,046 27 7,668   
Total 1178,800 29    

a. Predictors: (Constant), Motivasi, Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Kinerja 
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 Berdasarkan tabel di atas dari analisis varians diperoleh  Fhitung untuk 

keberartian regresi sebesar 63,361 dengan  signifikansi 0.000, karena probabilitas 

(0.00) lebih kecil dari ά = 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi kepemimpinan dan motivasi  kerja. Hal  ini  mengindikasikan   

bahwa   model  persamaan  regresi Y = 1,716 + 0,369 X1 + 0,615X2 signifikan, 

dan dapat menjelaskan arah kekuatan kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru 

 Walaupun persamaan regresi ganda telah terbukti signifikan, namun masih 

bisa dipersoalkan tentang kontribusi masing-masing variabel terikat. Untuk itu 

dilakukan pengujian signifikan regresi ganda dengan menggunakan uji t. 

Rangkumannya dapat dilihat pada tabel 4.15 berikut 

Tabel  4.15 Hasil Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi Ganda 

 
Coefficients

a
 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,716 5,606  ,306 ,762 

Kepemimpinan ,369 ,103 ,359 3,572 ,001 

Motivasi ,615 ,096 ,647 6,432 ,000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 Hasil perhitungan signifikansi dengan menggunakan uji t diperoleh 

Kepemimpinan   (t1) sebesar 3,572 dengan probabilitas t1 0,001  lebih kecil dari ά 

=0.05 sedangkan  motivasi kerja  (t2) sebesar 6,432 dengan probabilitas t2 0,000 

lebih kecil dari ά =0,05,  maka terbukti bahwa kepemimpinan dan   motivasi kerja 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja guru di MIS Mathla’ul 

Anwar Teluk Betung Bandar Lampung. 
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D. Pembahasan  Hasil Penelitian 

1.  Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru di MIS Mathla’ul 

anwar  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan secara siginifikan 

berpengaruh terhadap kinerja guru dengan kekuatan hubungan kuat , yakni 

sebesar 0,745. Kontribusi yang disumbangkan  kepemimpinan terhadap kinerja 

guru adalah 55,5% .Ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru 

di MIS Mathla’ul Anwar  dapat dilakukan dengan meningkatkan Kepemimpinan 

Kepala Madrasah . Arah tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam temuan 

ini memerlukan adanya upaya peningkatan Kepemimpinan kepala Madrasah 

dalam   rangka meningkatkan kinerja Guru. Berdasarkan hasil perhitungan 

kepemimpinan diperoleh 33,33 % (10 orang) kelompok tinggi,  16,66 % ( 5 

orang) kelompok sedang, dan  50 % (15 orang) kelompok rendah . Dari sini dapat 

dipahami bahwa tingkat kepemimpinan di MIS Mathla’ul Anwar berada pada 

kelompok rendah. Artinya, kepemimpinan perlu di tingkatkan. Tugas utama 

seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya tidak hanya terbatas 

pada kemampuannya dalam melaksanakan program-program saja, tetapi lebih dari 

itu yaitu pemimpin harus mampu melibatkan seluruh lapisan organisasinya, 

anggotanya atau masyarakatnya untuk ikut berperan aktif sehingga mereka 

mampu memberikan kontribusi yang positif dalam usaha mencapai 

tujuan, .hubungan pemimpin dengan yang dipimpin dan hubungan pemimpin 

dengan tugas-tugasnya. Untuk meningkatkan keefektifan dalam mengelola 
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madrasah, maka beberapa hal penting yang harus dimiliki kepala madrasah  

sebagai pemimpin yaitu kemampuan politis, kemampuan pengajaran, kemampuan 

interpersonal dan kemampuan teknis. Kepala madrasah  harus mampu 

memberikan peran sebagai seorang inisiator, inspirator, participator dan motivator 

kepada guru, siswa, dan karyawan untuk sama-sama menciptakan sinergisitas 

dalam meningkatkan kinerja lembaga untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

diharapkan. 

2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di MIS Mathla’ul 

anwar  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja  secara siginifikan 

berpengaruh terhadap kinerja guru dengan kekuatan hubungan sangat kuat, yakni 

sebesar 0,861. Kontribusi yang disumbangkan  motivasi terhadap kinerja guru 

adalah 74,1 % Ini mengisyaratkan bahwa untuk meningkatkan kinerja guru di 

MIS Mathla’ul Anwar  dapat dilakukan dengan meningkatkan motivasi kerja 

guru . Arah tindak lanjut dari makna yang terkandung dalam temuan ini 

memerlukan adanya upaya peningkatan motivasi kerja  rangka meningkatkan 

kinerja Guru 

Motivasi kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kekuatan 

(power) atau tenaga (force) atau daya (energy) yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu pekerjaan atau bertingkah laku untuk mencapai tujuan dalam 

pekerjaannya. Untuk mendapatkan data tentang motivasi dapat diukur melalui: 1) 

Ketekunan dalam bekerja; 2) Semangat kerja; 3) Kebutuhannya terhadap 
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pekerjaan yang ditekuni; 4) Sangat memahami pekerjaan dan tujuan yang ingin 

dicapai 

Motivasi kerja guru  dapat dijaring dari kecenderungan yang dirasakan 

guru  terhadap indikator- indikator  diatas melalui penyebaran kuisioner (angket) 

model skala Likert. 

Berdasarkan hasil perhitungan, maka pengelompokan skor untuk variabel 

motivasi  kerja diperoleh  33,33 % (10 orang) kelompok tinggi, 13,33 % (4 orang) 

kelompok sedang, dan  53,33% (16 orang) kelompok rendah. Dari sini dapat 

dipahami bahwa tingkat motivasi  kerja pada umumnya berada pada kelompok  

rendah .  Artinya, motivasi  kerja perlu di tingkatkan     . 

Motivasi kerja guru  bukan merupakan suatu ubahan tunggal tapi 

dipengaruhi oleh berbagai factor, baik dari dalam diri gurui sendiri atau dari luar. 

Dari dalam diri guru antara lain adalah kecerdasan guru  dalam memahami 

berbagai jenis pelajaran, semakin cerdas guru maka motivasi keranya akan 

semakin baik. Minat juga bagian dari motivasi dari dalam diri guru. Jika guru 

bekerja sesuai dengan minat dan bakatnya maka motivasinya akan semakin baik. 

Demikin pula masalah niat dan kesungguhan yang dating dari dalam diri guru, 

keinginan untuk berubah dan bekerja lebih baik sangat dipengaruhi oleh motivasi 

dari dalam.  

Motivasi juga bisa muncul dari luar diri guru, yaitu hal-hal dari luar diri 

pegawai yang dapat meningkatkan motivasi kerjanya, seperti lingkungan sekolah, 

orang-orang disekelilingnya termasuk kepala madrasah  Jika motivasi guru  dapat 
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dibangun dan dikembangkan secara optimal maka kinreja guru juga akan 

meningkat dengan baik. 

Sayangnya, tidak semua sekolah menyadari bahwa motivasi guru  sangat 

penting bagi peningkatan kinerja guru.  Ketidaksadaran ini membuat motivasi 

guru tidak dikelola dengan baik, dibiarkan berkembang sendiri apa adanya, pada 

akhirnya motivasi para guru seharusnya dapat berkembang dengan baik dan 

optimal akhirnya berjalan di tempat dan fluktuatif, terjadi stagnan dan akhirnya 

statis, tidak ada keinginannya untuk mengembangkan pekerjaannya menuju ke 

arah yang lebih baik. 

Hasil diskusi di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa motivasi 

guru harus menjadi salah satu perhatian penting dari pimpinan.  

Robbins ,mengungkapkan ada beberapa dukungan yang dapat dilakukan oleh 

organisasi untuk motivasi guru yaitu: 

a) Pengkomunikasian secara jelas sasaran dan strategi masa depan Madrasah . 

Bila orang tahu ke mana madrasah  mengarah, mereka lebih mampu 

mengembangkan rencana pribadi mereka untuk dihubungkan di masa depan 

tersebut. Kenyataan di lapangan, sebagian besar guru tidak memahami visi 

dan misi Madrasah  tempat mereka bekerja. Visi dan misi hanya sebatas 

wacana yang tertulis dalam kertas, tidak sampai menyentuh setiap pribadi 

untuk komitmen menjalankan visi dan besama-sama mencapai visi dan misi 

tersebut 
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b) Penciptaan peluang pertumbuhan. Madrasah  hendaknya memiliki peluang 

untuk mendapatkan pengalaman kerja yang baru, menarik dan secara 

profesional menantang.  

c) Penawaran bantuan keuangan. Madrasah  hendaknya menawarkan bantuan 

beasiswa untuk membantu guru yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi atau untuk mengikuti berbagai kegiatan ilmiah. Pada 

lembaga pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah belum menyentuh pada 

persoalan pengembangan pengetahuan yang seharusnya layak diberikan agar 

para guru termotivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi. 

d) Penyediaan waktu belajar  bagi guru. Madrasah   hendaknya memberikan 

keleluasaan waktu bagi guru yang ingin mengembangkan keterampilan, 

kemampuan dan pengetahuan baru. 

3.  Keterbatasan Penelitian 

 Menyadari kodrati sebagai manusia yang tidak luput dari kehilapan dan 

kekurangan, maka dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan dan 

kelemahan yang tidak dapat dihindari. 

 Pertama, pendekatan penelitian positivisme yang menggunakan metode 

kuantitatif mendapat kesulitan dalam mengukur hal-hal yang bersifat kualitatif. 

Misalnya dari aspek kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja guru sangat 

bersifat individualistik dan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga terdapat 

unsur bias dalam menggeneralisasikan temuan penelitian. 
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 Kedua, instrumen penelitian variabel kepemimpinan kepala madrasah, 

motivasi kerja dan kinerja guru adalah berupa angket yang bersifat self evaluating 

artinya responden mengevaluasi diri sendiri, sehingga dimungkinkan ada 

responden yang memberikan jawaban tidak pada keadaan sebenarnya, walaupun 

instrumen telah dirancang semaksimal mungkin, bahkan telah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


