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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
KEPALA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU DI

SMA MAITREYAWIRA TANJUNGPINANG
(Suyatno, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang)

Abstrak
Gaya kepemimpinan transformasional pada dasarnya sangat baik digunakan

dalam memimpin suatu organisasi dengan tujuan adanya perubahan sesuai dengan yang
diharapkan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan
Kurikulum di SMA Maitreyawira, Sepling Paling, S.Si.,M.Pd. pada tanggal 25 Mei
2014 mengatakan bahwa terdapat adanya hambatan dalam berkomunikasi yang
mengakibatkan guru merasa kurang diperhatikan, diawasi, sehingga menimbulkan
persepsi negatif guru yang berdampak pada motivasi kerja menjadi kurang optimal. Hal
ini terjadi dikarenakan banyaknya tugas dan kewajiban di luar sekolah yang harus
diselesaikan oleh kepala sekolah yang kadang sering meninggalkan sekolah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya responden memberikan jawaban tidak
setuju pada variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional dan variabel Motivasi
Kerja Guru, sehingga hasil analisis data diperoleh bahwa rendahnya motivasi kerja guru
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah. Besarnya
pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah terhadap Motivasi
Kerja Guru hanya sebesar 31,8 % sedangkan sisanya 68,2 % dipengaruhi oleh faktor
yang lainnya..

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Kerja
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Latar Belakang
Gaya kepemimpinan kepala

sekolah menjadi salah satu faktor yang
menentukan dalam keberlangsungan
dan perkembangan organisasi
pendidikan. Untuk mencapai tujuan
sekolah, hal ini bukanlah pekerjaan
yang mudah dilakukan, karena
efektivitas seorang pemimpin diukur
dari kinerja dan pertumbuhan organisasi
yang dipimpinnya serta kepuasan guru
terhadap  pimpinannya. Oleh sebab itu,
seorang pemimpin harus dapat
mempengaruhi bawahannya untuk
melaksanakan tugas yang diperintahkan
tanpa paksaan sehingga bawahan secara
sukarela akan berperilaku dan
berkinerja sesuai  tuntutan  organisasi
melalui  arahan pimpinannya. Gaya
kepemimpinan  ini  pada dasarnya
merupakan gaya kepemimpinan
transformasional yang menekankan
pada pentingnya seorang pemimpin
dalam pengembangan visi bersama,
memotivasi para bawahan untuk
berprestasi, pendistribusian kewenangan
kepemimpinan (Danim, 2005: 54).

Gaya kepemimpinan yang
digunakan oleh kepala sekolah SMA
Maitreyawira lebih mengarah ke gaya
transformasional karena Kepala Sekolah
SMA Maitreyawira dalam memimpin
para guru dan stafnya memiliki ciri
yang hampir sama dengan cirri-ciri gaya
kepemimpinan transformasional, seperti
; dalam memimpin seringkali
mengutamakan adanya suatu perubahan
dalam system manajemen yang lama
yang telah lama dijalankan di SMA
Maitreyawira yang selalu berpusat pada
aturan-aturan dan perintah langsung dari
Yayasan, kepala sekolah dalam
memberikan arahan dan petunjuk selalu
menggunakan kata-kata yang dapat
membangkitkan semangat para guru
dan stafnya, serta melakukan suatu
pekerjaan secara bersama-sama karena

kepala sekolah SMA Maiteyawira
memiliki prinsip bahwa tercapainya
suatu tujuan organisasi merupakan
tanggungjawwab bersama sehingga apa
yang dikerjakan akan lebih baik jika
dapat dilakukan secara bersama-sama
dan dengan kerjasama yang baik. Selain
itu, hal yang paling terlihat pada Kepala
Sekolah SMA Maitreyawira adalah
kreativitas dan kemampuan
intelektualnya yang selalu kelihatan
cerdas dan mampu untuk melindungi
dan memperjuangkan bawahannya.
Dengan memperhatikan fenomena ini,
dapat disimpulkan bahwa gaya
kepemimpinan yang nampak pada
kepemimpinan Kepala Sekolah SMA
Maitreyawira adalah gaya
kepemimpinan transformasional.

Gaya kepemimpinan
transformasional pada dasarnya sangat
baik digunakan dalam memimpin suatu
organisasi dengan tujuan adanya
perubahan sesuai dengan yang
diharapkan. Akan tetapi, berdasarkan
hasil wawancara dengan Kepala Urusan
Kurikulum di SMA Maitreyawira,
Sepling Paling, S.Si.,M.Pd. pada
tanggal 25 Mei 2014 mengatakan
bahwa terdapat adanya hambatan dalam
berkomunikasi yang mengakibatkan
guru merasa kurang diperhatikan,
diawasi, sehingga menimbulkan
persepsi negatif guru yang berdampak
pada motivasi kerja menjadi kurang
optimal. Hal ini terjadi dikarenakan
banyaknya tugas dan kewajiban di luar
sekolah yang harus diselesaikan oleh
kepala sekolah yang kadang sering
meninggalkan sekolah.

Selain itu, Kepala sekolah belum
secara optimal memotivasi bawahan
untuk menjalankan tugas dengan baik.
Hal ini tampak pada masih belum
optimalnya motivasi kerja guru di SMA
Maitreyawira Tanjungpinang. Kaur
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Kurikulum, Sepling Paling, S.Si.,M.Pd.
yang diwawancara pada 25 Mei 2014
mengatakan bahwa belum semua guru
bertanggung jawab dalam bekerja
seperti kedisiplinan dalam bekerja,
masih terdapat beberapa guru terlambat
dalam memasuki kelas saat mengajar
yang belum sesuai dengan waktu yang
ditentukan, kurangnya motivasi guru
dalam menggali metode mengajar, serta
kurang optimalnya pemanfaatan  media
pembelajaran. Guru lebih banyak
menggunakan metode ceramah dan
hanya menggunakan buku teks dan
media-media konvensional dalam
penyampaian materi pembelajaran.
Motivasi guru dalam upaya
pengembangan potensi diri juga masih
kurang optimal. Masih terdapat
beberapa guru yang mengalami
kesulitan membuat media pembelajaran,

tidak adanya guru di SMA
Maitreyawira Tanjungpinang yang
membuat karya ilmiah, melakukan
penelitian pendidikan. Pengembangan
potensi guru harus lebih ditingkatkan
agar dapat meningkatkan prestasi kerja
sehingga dapat menghasilkan output
yang berkualitas.

Berdasarkan fenomena di atas
jelas bahwa masalah yang terjadi sangat
berkaitan dengan gaya kepemimpinan
kepala Sekolah dan motivasi kinerja
guru, sehingga peneliti tertarik untuk
melakukan suatu penelitian tentang
gaya kepemimpinan Kepala Sekolah
dan motivasi kinerja guru di sebuah
Sekolah, dengan judul penelitian
“Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah
Terhadap Motivasi Kerja Guru Di
SMA Maitreyawira Tanjungpinang”.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang
peneliti uraikan dan mengingat
pentingnya motivasi kinerja guru, maka
dalam penelitian ini peneliti
merumuskan permasalahan pokok yaitu

“Seberapa besar Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Transformasional
Kepala Sekolah  terhadap Motivasi
Kinerja Guru di SMA Maitreyawira
Tanjungpinang ?”

Kerangka Teori
1. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan
transformasional itu sendiri menurut
Suharto (2006:16), adalah hubungan
antara pemimpin dan bawahan yang
sangat dekat sehingga menimbulkan
emosi dan kedekatan yang sangat lain,
dan bawahan merasa hormat dan percaya
pada pemimpinnya dan termotivasi
untuk bekerja lebih dari yang
sebenarnya. Menurut Bass yang dikutip
Robin (dalam Danim dan Suparno, 2009:

57), terdapat empat macam komponen
dalam perilaku kepemimpinan
transformasional yaitu :
a. Idealized influence (charisma)/

karisma
b. Intelctual stimulation/ stimulasi

intelektual
c. Individulized consideration/

perhatian yang individualisasi
1. Inspirational motivation/ motivasi

inspirasional

2. Motivasi Kerja
Istilah motivasi berasal dari kata

Latin “movere” yang berarti dorongan
atau menggerakkan. Motivasi
mempersoalkan bagaimana cara
mengarahkan daya dan potensi agar

bekerja mencapai tujuan yang ditentukan
(Hasibuan, 2006: 141). Pada dasarnya
seorang bekerja karena keinginan
memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dorongan keinginan pada diri seseorang
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dengan orang yang lain berbeda
sehingga perilaku manusia cenderung
beragam di dalam  bekerja.

Motivasi merupakan dorongan
dan kekuatan dalam diri seseorang untuk
melakukan tujuan tertentu yang ingin di
capainya (Uno, 2013: 8). Dapat
diartikan bahwa yang dimaksud tujuan
adalah sesuatu yang berada diluar diri
manusia sehingga kegiatan manusia
lebih terarah karena seseorang akan
berusaha lebih semangat dan giat dalam
berbuat sesuatu. Motivasi kinerja adalah
suatu dorongan mental yang muncul
dari dalam dan luar diri guru untuk
melaksanakn tugas.

Menurut Vroom (dalam
Purwanto, 2006: 72), motivasi mengacu
kepada suatu proses mempengaruhi
pilihan-pilihan individu terhadap
bermacam-macam bentuk kegiatan yang
dikehendaki. Kemudian John P.
Campbell, dkk mengemukakan bahwa
motivasi mencakup di dalamnya arah
atau tujuan tingkah laku, kekuatan
respons, dan kegigihan tingkah laku. Di
samping itu, istilah tersebut mencakup
sejumlah konsep dorongan (drive),
kebutuhan (need), rangsangan
(incentive), ganjaran (reward),
penguatan (reinforcement), ketetapan

tujuan (goal setting), harapan
(expectancy), dan sebagainya.

Motivasi kerja dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Menurut
Wahjosumidjo (2001: 42), faktor yang
mempengaruhi motivasi meliputi  faktor
internal  yang bersumber dari dalam
individu dan  faktor eksternal yang
bersumber dari  luar  individu. Faktor
internal seperti sikap  terhadap
pekerjaan, bakat, minat, kepuasan,
pengalaman, dan lain-lain serta faktor
dari luar individu yang bersangkutan
seperti  pengawasan,  gaji,  lingkungan
kerja,  kepemimpinan.

Pengaruh eksternal khususnya
kepemimpinan menurut Hamzah
B.Uno (2013: 72) seorang  yang
memiliki  motivasi kerja akan tampak
melalui : (a) Tanggung jawab dalam
melakukan kerja, meliputi: kerja keras,
tanggung jawab, pencapaian tujuan,
menyatu dengan tugas; (b) Prestasi
yang dicapainya, meliputi : dorongan
untuk sukses, umpan balik, unggul; (c)
Pengembangan diri, meliputi :
peningkatan keterampilan, dan
dorongan untuk maju; (d) Kemandirian
dalam bertindak, meliputi : mandiri
dalam bekerja, dan suka pada
tantangan.

Variabel Penelitian

Variabel Defenisi Variabel Indikator
Skala

Pengukuran

Gaya
Kepemimpinan
Transformasional

Hubungan antara pemimpin
dan bawahan yang sangat
dekat sehingga
menimbulkan emosi dan
kedekatan yang sangat lain,
dan bawahan merasa hormat
dan percaya pada
pemimpinnya dan
termotivasi untuk bekerja
lebih dari yang sebenarnya

1. Kharisma

Skala Likert

2. Stimulasi
Intelektual

3. Perhatian
Individual

4. Motivasi
Inspirasional

Dorongan dan kekuatan
dalam diri seseorang untuk

1. Tanggung
Jawab
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Motivasi Kerja
melakukan tujuan tertentu
yang ingin di capainya

2. Prestasi Kerja Skala Likert
3. Pengembangan

Diri
4. Kemandirian

Sumber : Bass (dalam Danim dan Suparno 2009: 57) dan Uno (2013:72)

Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini

bersifat Asosiatif, yaitu penelitian
mencari hubungan antara satu variabel
dengan variabel lainnya. Penelitian ini
dilakukan di sekolah Maitreyawira
Tanjungpinang, Jalan Prof.Ir. Sutami
No. 66. Tanjungpinang.

Populasi pada penelitian ini adalah
keseluruhan guru SMA Maitrewiya
Tanjungpinng yang berjumlah 17 orang
guru yang sekaligus dijadikan sebagai
sampel penelitian sehingga jenis sampel
disebut sebagai total sampling.

Data primer merupakan data yang
diperoleh langsung dari respoden yang
menjadi sasaran penelitian yang meliputi
data hasil quesioner tentang gaya
kepemimpinan transformasional
terhadap motivasi guru.

Data Sekunder merupakan data
yang diperoleh dari pihak kedua atau
buku-buku, dokumen-dokumen, file,
hasil olahan dan sebagainya yang
mendukung dan melengkapi data primer.

Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan cara observasi,

wawancara, dan studi literatur. Data
yang telah dikumpulkan dari hasil
wawancara kemudian dianalisis secara
deskriptif kuantitatif yang dimulai
dengan menaikkan data ordinal menjadi
interval kemudian dilakukan uji validitas
dan uji reliabilitas pada kuesioner yang
digunakan. Selanjutnya data yang
diperoleh diuji secara statistik dengan
menggunakan program SPSS versi 20
melalui uji regresi liner sederhana dan
Analisis Korelasi Pearson Product
Moment (PPM) atau Koefisien
Determinasi (r2) dengan berpedoman
pada interpretasi Koefisien Korelasi
menurut Riduwan (2009:221) :

Inter
Koefisien

Tingkat Hubungan

0,00-0,199
0,20-0,399
0,40-0,599
0,60-0,799
0,80-1,000

SANGAT RENDAH
RENDAH
SEDANG

KUAT
SANGAT KUAT

Sumber : Riduwan, 2009 : 221

Hasil dan Pembahasan
1. Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas
terhadap instrumen penelitian
(kuesioner yang akan digunakan) pada
variabel gaya kepemimpinan
transformasional kepala sekolah yang
diolah melalui program SPSS 20
diperoleh hasil semua item soal nomor
1 – 20 menunjukkan nilai rhitung lebih
besar dari nilai rtabel. Nilai rhitung yang
diperoleh dari hasil olahan SPSS berada
pada rentang 0,471 – 0,889 dan nilai
rtabel pada jumlah sampel/responden 20

adalah 0,444. Nilai rtabel ditentukan
dengan melihat jumlah sampel
(responden) dengan tingkat kepercayaan
(taraf signifikasi) 5 % atau 0,05.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa
nilai rhitung > nilai rtabel. Ini membuktikan
bahwa item soal 1 – 20 dikatakan valid
atau layak digunakan sebagai instrumen
penelitian. Maksudnya adalah data yang
diperoleh bisa relevan/sesuai dengan
tujuan diadakannya pengukuran
tersebut.
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Demikian halnya dengan
instrumen untuk variabel motivasi kerja
guru setelah diolah dengan
menggunakan SPSS 20 menunjukkan
bahwa semua item soal nomor 1 – 20
memiliki rhitung yang berada pada
rentang nilai 0,501 – 0,913 dan nilai
rtabel pada jumlah sampel/responden 20
adalah 0,444. Nilai rtabel ditentukan

dengan melihat jumlah sampel
(responden) dengan tingkat kepercayaan
(taraf signifikasi) 5 % atau 0,05.
Dengan demikian, dapat dilihat bahwa
nilai rhitung > nilai rtabel. Ini membuktikan
bahwa item soal 1 – 20 dikatakan valid
atau layak digunakan sebagai instrumen
penelitian.

2. Uji Reliabilitas
Berdasarkan hasil olahan SPSS 20

menunjukkan reliabilitas pada tabel
Cronbach’s Alpha sebesar 0,958 dan
rtabel sebesar 0,456. Dengan demikian
rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan
bahwa instrumen variabel gaya
kepemimpinan transformasional
dikatakan reliabel dan dapat digunakan
dalam penelitian. Demikian halnya

dengan instrumen variabel motivasi
kerja guru melalui pengolahan SPSS 20
menunjukkan reliabilitas pada tabel
Cronbach’s Alpha sebesar 0,953 dan
rtabel sebesar 0,456. Dengan demikian
rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan
bahwa instrumen variabel kepemimpinan
transformasional dikatakan reliabel dan
dapat digunakan dalam penelitian.

3. Regresi Linier Sederhana
Hasil pengolahan SPSS 20 dari

hasil jawaban kuesioner yang telah
dibagikan menunjukkan nilai thitung

sebesar 2,553 yang jika dibandingkan
dengan nilai ttabel sebesar 2,132
membuktikan bahwa thitung > ttabel atau
dengan kata lain bahwa angka signifikan
pada uji t < 0,05. Hal ini menunjukkan
H0 tidak dapat diterima yang artinya
bahwa terdapat pengaruh antara Gaya
Kepemimpinan Transformasional
terhadap Motivasi Kerja Guru. Sehingga
dengan demikian hasil penelitian dapat
menerima H1 dan menolak H0.

Untuk menentukan seberapa besar
pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional terhadap Motivasi
Kerja Guru, maka dilanjutkan dengan
melihat tabel Model Summary hasil
olahan SPSS 20 yang menunjukkan

bahwa besarnya angka R Square adalah
0,303 yang jauh dari 1 dan jika
dikonsultasikan dengan interpretasi
Koefisien Korelasi dalam Riduwan
(2009 : 221) yang berada pada rentan
angka 0,20-0,399 yang mengindikasikan
bahwa korelasi antara variabel
Kepemimpinan Transformasional
Kepala Sekolah dengan Motivasi Kerja
Guru ialah rendah.

Besarnya pengaruh variabel
Kepemimpinan Transformasional
Kepala Sekolah dengan Motivasi Kerja
Guru adalah 0,303 atau sama dengan
30,3%. Angka tersebut berarti bahwa
besarnya pengaruh kepemimpinan
transformasional kepala sekolah
terhadap motivasi kerja guru adalah
sebesar 30,3% sedangkan sisanya
sebesar 69,7% dipengaruhi oleh faktor
lain.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan

hasil penelitian diperoleh suatu
kesimpulan bahwa :
1. Untuk variabel Gaya Kepemimpinan

Transformasional dengan indikator

Kharisma, sebagian besar responden
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan kepala sekolah
tidak dapat menjadi contoh dan suri
tauladan bagi karyawannya, kurang
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jujur, kurang energik dan kurang
senyum dalam bekerja, tidak
berwibawa, dan kepala sekolah
jarang sekali memberikan pujian bila
guru melaksanakan tugasnya dengan
baik.

2. Untuk variabel Gaya Kepemimpinan
Transformasional dengan indikator
stimulasi intelektual, sebagian besar
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan kepala sekolah
jarang melakukan evaluasi diri, tidak
adanya job descrition bagi guru,
jarang memberikan gagasannya,
kurang mengajak guru-guru bekerja
bersama dalam pengembangan
sekolah, dan jarang melibatkan para
bawahan dalam perencanaan dan
pengambilan keputusan dalam
organisasi berdasarkan bidang
masing-masing guru.

3. Untuk variabel Gaya Kepemimpinan
Transformasional dengan indikator
perhatian individual, sebagian besar
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan kepala sekolah
tidak adil, tidak melibatkan
masukan-masukan dari guru-guru
dalam pengambilan keputusan, tidak
toleran, tidak memberikan apresiasi
terhadap guru yang melakukan
tugasnya dengan baik, dan tidak
percaya dengan hasil kerja
bawahannya.

4. Untuk variabel Gaya Kepemimpinan
Transformasional dengan indikator
motivasi inspirasional, sebagian
besar responden memberikan
jawaban tidak setuju. Hal ini
dikarenakan kepala sekolah tidak
pernah memberikan semangat
kepada bawahannya, tidak dapat
menjadi sumber inspirasi, kurang
sosialisasi dengan bawahannya, dan
tidak pernah mengkomunikasikan
ekspektasi yang ingin dicapai.

5. Untuk variabel Motivasi Kerja Guru
dengan indikator tanggung jawab,

sebagian besar responden
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan guru-guru
merasa kurang bekerja keras untuk
mencapai prestasi terbaik, tidak
adanya rasa memiliki, kurang
disiplin, ogah-ogahan dalam bekerja,
dan kurangnya kesadaran para guru
untuk menganggap bahwa pekerjaan
merupakan hal yang utama.

6. Untuk variabel Motivasi Kerja Guru
dengan indikator prestasi kerja,
sebagian besar responden
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan kurangnya rasa
kepedulian guru terhadap tugas-
tugasnya, kurang motivasi, tidak
adanya umpan balik dari kepala
sekolah terhadap prestasi kerja yang
dilakukan, dan kurangnya loyalitas
guru.

7. Untuk variabel Motivasi Kerja Guru
dengan indikator pengembangan diri,
sebagian besar responden
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan idak adanya
program pemilihan pegawai teladan,
tidak ada pelatihan, tidak adanya
pendorong untuk bekerja keras, tidak
adanya pengembangan karir guru,
dan tidak adanya keleluasaan kepada
guru dalam mengikuti seminar,
workshop, ataupun sejenisnya yang
berhubungan dengan bidang kerja
yang dijalankan.

8. Untuk variabel Motivasi Kerja Guru
dengan indikator kemandirian,
sebagian besar responden
memberikan jawaban tidak setuju.
Hal ini dikarenakan pemimpin tidak
memberikan penjelasan keada guru
tentang pekerjaannya, tidak adanya
motivasi untuk belajar, sarana dan
prasarana yang menunjang pekerjaan
guru tidak bekerja dengan baik,
ketergantungan terhadap yang
lainnya, dan ketiadaan untuk bekerja
keras dan berusaha mencari
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informasi untuk mengatasi berbagai
tantangan dalam tugas.

9. Hasil analisis data melalui uji t dan
determinasi koefisien melalui
program SPSS Versi 20.0, diperoleh
bahwa Kepala Sekolah SMA
Maitreyawira Tanjungpinang belum
berhasil dalam menerapkan Gaya
Kepemimpinan Transformasional.
Hal ini dibuktikan dengan rendahnya
pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah
terhadap Motivasi Kerja Guru
dengan nilai R Square jauh dari
angka 1 yaitu sebesar 0,303 jika

dikonsultasikan dengan interpretasi
Koefisien Korelasi dalam Riduwan
(2009 : 221) yang berada pada rentan
angka 0,20-0,399 yang
mengindikasikan bahwa korelasi
antara variabel Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah
dengan Motivasi Kerja Guru ialah
rendah. Sedangkan besarnya
pengaruh Gaya Kepemimpinan
Transformasional Kepala Sekolah
terhadap Motivasi Kerja Guru hanya
sebesar 30,3 % sedangkan sisanya
69,7 % dipengaruhi oleh faktor yang
lainnya.
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