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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Subjek Penelitian 

 Agar diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang keberadaan subjek penelitian, peneliti me-

ngumpulkan data tentang identitas responden. Identi-

tas responden yang turut dikumpulkan datanya 

meliputi umur, pendidikan terakhir dan masa kerja. 

Dengan diperolehnya identitas ini diharapkan dapat 

digunakan untuk menunjang ketajaman analisis data 

penelitian.   

Penelitian dilaksanakan di 36 SD se Kecamatan 

Bandungan. Subjek penelitian adalah guru SD di 

Kecamatan Bandungan yang berjumlah 339 orang 

guru dengan sampel sebanyak 172 guru. Deskripsi  

subjek penelitian berdasarkan jenis kelamin, umur, 

tingkat pendidikan dan masa kerja dapat dilihat pada 

hasi lanalisis deskripsi subjek penelitian. Berikut ini 

distribusi responden menurut identitasnya 

 
4.1.1 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Jenis Kelamin 

 Distribusi subjek penelitian berdasarkan jenis 

kelamin dapat ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut ini. 
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Tabel 4.1 
Distribusi Subjek Penelitian  

menurut Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

1 Laki-Laki 51 29.65 

2 Perempuan 121 70,35 

Jumlah 172 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa 

subjek penelitian ini terbanyak berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 121 0rang atau 70,35%. 

 

4.1.2 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Kelompok Umur 

Distribusi responden yang menjadi subjek pene-

litian menurut kelompok umurnya terlihat dalam 

Tabel 4.2. Penentuan rentang atau interval umur 

dengan memakai rumus umur tertinggi dikurangi 

umur terendah dibagi lima kategori. 

Tabel 4.2 
Distribusi Subjek Penelitian  
menurut Kelompok Umur 

No Kelompok Umur Frekuensi Prosentase 

1 20 -27 44 25,58 

2 28– 35 28 16,29 

3 36- 43 29 16,86 

4 44- 51 51 29,65 

5 52 –60 20 11,62 

Jumlah 172 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2012  
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Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

subjek penelitian ini terbanyak pada kelompok umur 

45-51 tahun yaitu sebesar 29,65%.  

4.1.3 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

Distribusi responden yang menjadi subjek pene-

litian menurut tingkat pendidikannya terlihat dalam 

Tabel 4.3 berikut ini. 

 
Tabel 4.3 

Distribusi Subjek Penelitian  
menurut Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan Frekuensi Prosentase 

1 SLTA 16 9,30 

2 Diploma II (D.II) 44 25,58 

3 Diploma III (D.III) 3 1,75 

4 Sarjana/Strata satu  (S.1) 105 61,04 

5 Strata 2 ( S2) 4 2,33 

Jumlah 172 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 nampak bahwa sebagian 

besar responden memiliki tingkat pendidikan S.1  

yaitu sebesar 61,04%.  

 
4.1.4 Distribusi Subjek Penelitian berdasarkan Masa 

Kerja 

 Distribusi responden yang menjadi subjek 

penelitian  menurut masa kerja terlihat dalam Tabel 

4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 
Distribusi Subjek Penelitian 

 menurut Masa Kerja 

No Masa Kerja Frekuensi Prosentase 

1 0   –   8 tahun 58 33,72 

2 9   – 16 tahun 28 16,27 

3 17 – 24 tahun 33 19,18 

4 25 – 32 tahun 35 20,35 

5 33 – 40 tahun 18 10,46 

Jumlah 172 100,00 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

 Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa 

subjek penelitian ini terbanyak memiliki masa kerja  

antara 0-8 tahun yaitu sebesar 33,72%.  

 

4.2 Analisis Deskriptif  Variabel Penelitian 

 Hasil analisis deskriptif yang dibantu dengan 

program SPSS 15,00 for windows secara lengkap 

ditampilkan dalam lampiran dan secara ringkas dapat 

ditampilkan pada uraian berikut.  

 
4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Pengukuran Variabel 

Kinerja Guru 

 Hasil pengukuran variabel kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan dikategorikan dalam lima 

interval dapat ditampilkan pada tabel berikut ini. 

  

 



 

55 

Tabel 4.5 
Hasil Pengukuran Variabel Kinerja Guru 

Kategori Range Skor f % 

Sangat tinggi 316 - 375 21 12,20 

Tinggi 256 - 315 52 30,23 

Sedang 196 - 255 94 54,66 

Rendah 136 - 195 5 2,91 

Sangat rendah 75 - 135 0 0 

Jumlah 172 100 

Mean 256,10 

Standar deviasi 34,243 

Maximum 349 

Minimum 160 

N 172 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

 Data pada Tabel 4.5 di atas menunjukkan 

bahwa distribusi frekuensi kinerja guru SD Kecamatan 

Bandungan terbanyak berada pada kategori sedang 

atau pada rentang skor 196–255sebanyak 94 orang 

dengan prosentase sebesar 54,66%. 

 
4.2.2 Analisis Deskriptif Hasil Pengukuran Variabel 

Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah 

Hasil pengukuran variabel kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah di Kecamatan Bandungan 

dikategorikan dalam lima interval dapat ditampilkan 

pada tabel berikut ini.  
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Tabel 4.6 
Hasil Pengukuran Variabel Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah 

Kategori Range Skor f % 

Sangat tinggi 157 - 185 67 38,95 

Tinggi 127 - 156 89 51,74 

Sedang 97 - 126 14 8,14 

Rendah 67 - 96 1 0,58 

Sangat rendah 37 - 66 1 0,58 

Jumlah 172 100 

Mean 151,88 

Standar deviasi 19,177 

Maximum 185 

Minimum 43 

N 172 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

 

 Berdasarkan data pada Tabel 4.6 di atas me-

nunjukkan bahwa distribusi frekuensi  kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah SD Kecamatan 

Bandungan terbanyak berada pada kategori tinggi 

atau pada rentang skor 127-156 sebanyak 89 orang 

dengan prosentase sebesar 51,74%. 

 
4.2.3 Analisis Deskriptif Hasil Pengukuran Variabel 

Motivasi Berprestasi 

 Hasil pengukuran variabel motivasi berprestasi 

guru SD di Kecamatan Bandungan dikategorikan 

dalam lima interval dapat ditampilkan pada tabel 

berikut ini.  
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Tabel 4.7 
Hasil Pengukuran Variabel Motivasi Berprestasi 

Kategori Range Skor f % 

Sangat tinggi 106 - 125 55 31,97 

Tinggi 86 - 105 102 59,30 

Sedang 66 - 85 15 8,72 

Rendah 46 - 65 0 0 

Sangat rendah 25 - 45 0 0 

Jumlah 172 100 

Mean 101,73 

Standar deviasi 10.953 

Maximum 125 

Minimum 69 

N 172 

Sumber: Data primer diolah, 2012 

  

 Berdasarkan data pada Tabel 4.7 di atas menun-

jukkan bahwa distribusi frekuensi motivasi berprestasi 

guru SD Kecamatan Bandungan terbanyak berada 

pada kategori tinggi atau pada rentang skor 86-105 

sebanyak 102 orang dengan prosentase sebesar 

59,30%. 

 

4.3 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi skor variabel penelitian yaitu 

kinerja guru, kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, dan motivasi berprestasi. Uji normalitas dila-

kukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan bantuan program SPSS 15,00 for windows, 

dengan hasil nampak pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Kinerja 
Guru 

Kep.Transf 
Kepala 

Sekolah 
Motiv. 

Berprestasi 

N 172 172 172 

Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 
256.10 151.88 101.73 

 Std. Deviation 34.243 19.177 10.953 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
.100 .099 .103 

 Positive .100 .050 .063 

 Negative -.084 -.099 -.103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.311 1.300 1.347 

Asymp. Sig. (2-tailed) .064 .068 .053 
a  Test distribution is Normal. 

b  Calculated from data. 

  

 Berdasarkan data uji normalitas data dengan 

Kolmogorov-Smirnov sebagaimana terdapat pada Tabel 

4.8, terlihat bahwa nilai uji normalitas data kinerja 

guru sebesar 1,311 dengan p=0,064. Nilai uji normali-

tas data kepemimpinan transformasional kepala seko-

lah diperoleh 1,300 dengan p=0,68. Nilai uji normalitas 

data motivasi berprestasi sebesar 1,347 dengan 

p=0,053. Berdasarkan hasil uji normalitas ini terlihat 

bahwa seluruh data dalam penelitian ini memiliki 

signifikansi (nilai p) yang lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data 

berdistribusi normal. 
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4.4 Analisis Korelasi 

 Pengujian hipotesis untuk mengetahui hubung-

an antara kinerja, kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah dan motivasi berprestasi dilakukan 

dengan teknik analisis korelasi bivariate Pearson 

Product Moment dan Multiple correlation. Pengolahan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 15,00 for 

windows. 

 
4.4.1 Korelasi Kinerja Guru dengan Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah 

Hasil perhitungan analisis korelasi antara 

kinerja guru dengan kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah dapat disajikan pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Korelasi Kinerja Guru 

dengan Kepemimpinan Transformasional       
Kepala Sekolah 

Correlations 

  Kinerja Kep.Transf 
Kinerja Pearson Correlation 1 .339(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 172 172 

Kep.Transf Pearson Correlation .339(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 172 172 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan Tabel 4.9 terlihat bahwa besarnya 

koefisien korelasi antara kinerja guru dengan kepe-

mimpinan transformasional kepala sekolah sebesar 

0,339 dengan signifikansi (2-tailed) 0,000<0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan antara kinerja guru dengan ke-

pemimpinan transformasional kepala sekolah dengan 

arah positif artinya jika skor kinerja guru meningkat 

maka skor kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah juga meningka tdan sebaliknya. 

 
4.4.2 Korelasi Kinerja Guru dengan Motivasi 

Berprestasi 

Hasil perhitungan analisis korelasi antara kiner-

ja guru dengan motivasi berprestasi dapat disajikan 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Korelasi Kinerja Guru  

dengan Motivasi Berprestasi 

Correlations 

  Kinerja Motiv.Berp 

Kinerja Pearson Correlation 1 .402(**) 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 172 172 

Motiv.Berp Pearson Correlation .402(**) 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 172 172 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Berdasarkan Tabel 4.10 terlihat bahwa besarnya 

koefisien korelasi antara kinerja guru dengan motivasi 

berprestasi sebesar 0,402 dengan signifikansi (2-tailed) 

0,000<0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan signifikan antara kinerja 

guru dengan motivasi berprestasi dengan arah positif, 

artinya jika skor kinerja guru meningkat maka skor 

motivasi berprestasi juga meningkat dan sebaliknya. 

 
4.4.3  Korelasi Kinerja Guru dengan Kepemimpinan 

Transformasional Kepala Sekolah dan Moti-

vasi Berprestasi  

Analisis dilakukan dengan teknik analisis kore-

lasi berganda atau Multiple correlation. Pengolahan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS 15,00 for 

windows. Hasil analisis berganda dapat dilihat pada 

Model Summary sebagai berikut. 

 

Tabel 4.11 
Hasil Uji Korelasi Kinerja Guru  

dengan Kepemimpinan Transformasional        

Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .433(a) .188 .178 31.045 

a  Predictors: (Constant), Motiv.Berp, Kep.Transf 
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Model  
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regressi
on 31942.227 2 15971.113 31.614 .000(a) 

 Residual 85377.285 169 505.191   

 Total 117319.512 171    

a  Predictors: (Constant), Motiv.Berpres, Kepem.Trans 

b  Dependent Variable: Kinerja 

 

 Berdasarkan output sebagaimana pada Tabel 

4.11 diperoleh angka R sebesar 0,433 dengan signi-

fikan sip 0,000<0,05. Dengan demikian dapat disim-

pulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan 

positif antara kinerja guru dengan kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan motivasi ber-

prestasi secara bersama-sama. Artinya jika seorang 

guru mempunyai kepemimpinan transformasional dan 

motivasi berprestasi yang tinggi, maka kinerjanya 

akan tinggi juga. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berdasarkan analisis korelasi yang telah dila-

kukan, dapat diketahui bahwa hipotesis dalam pene-

litian ini terbukti secara statistik. Berikut ini pem-

bahasan yang dapat diuraikan terhadap hasil uji 

hipotesis dalam penelitian ini. 
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4.5.1 Hubungan antara Kinerja Guru dengan 

Kepemimpinan Transformasional Kepala 

Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

yang signifikan antara kinerja guru dengan kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah dengan arah 

positif. Hal ini mengandung arti bahwa tinggi rendah-

nya kinerja guru SD berhubungan secara positif 

dengan tinggi rendahnya kepemimpinan transforma-

sional kepala sekolah. Jika tingkat kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah meningkat, maka 

tingkat kinerja guru juga meningkat dan sebaliknya. 

Adanya korelasi yang signikan dengan arah 

positif ini dikarenakan dengan adanya kepemimpinan 

transformasional yang baik, kepala sekolah member-

dayakan segenap guru, dan guru merasa diikutserta-

kan dalam  mengelola pendidikan. Dengan demikian 

kinerja yang dimilikinya juga akan meningkat. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bass, (1985) yang menya-

takan bahwa kepemimpinan transformasional yang 

digambarkan sebagai kepemimpinan yang dapat mem-

bangkitkan atau memotivasi karyawan, sehingga dapat 

berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang 

tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebe-

lumnya. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan 

bahwa bahwa kinerja guru mayoritas berada pada 

kategori sedang dan kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah pada kategori sedang dan tinggi. 
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Hasil penelitian ini searah dengan hasil pene-

litian Munawaroh (2011), di SMP Katolik Wijana 

Jombang yang juga menunjukkan bahwa kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah secara parsial 

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 

kinerja guru. Artinya hasil penelitian ini sama dengan 

hasil pene-litian Munawaroh. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dengan ber-

bagai upaya peningkatan kepemimpinan transforma-

sional, diharapkan para guru dapat memiliki kinerja 

yang lebih baik. Dengan demikian manfaat dengan 

adanya temuan ini, maka kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah tersebut tentunya harus baik 

agar perkembangan kinerja guru yang dipimpinnya 

menjadi lebih baik. 

 
4.5.2 Hubungan antara Kinerja Guru dengan 

Motivasi Berprestasi 

 Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan 

signifikan antara kinerja guru dengan motivasi ber-

prestasi dengan arah positif. Hal ini mengandung arti 

bahwa tinggi rendahnya kinerja guru SD di Kecamatan 

Bandungan berhubungan secara positif dengan tinggi 

rendahnya motivasi berprestasi. Jika tingkat motivasi 

berprestasinya meningkat, maka tingkat kinerja guru 

juga meningkat dan sebaliknya. 

 Adanya hubungan yang signifikan dengan arah 

positif ini dikarenakan dengan berdasarkan analisis 
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deskriptif nampak bahwa kineja guru mayoritas pada 

kategori sedang dan tinggi, dan motivasi berprestasi 

pada kategori tinggi. Dengan demikian, adanya 

motivasi berprestasi yang tinggi akan mendorong guru 

untuk bekerja dengan baik, sehingga diperoleh kinerja 

yang baik juga. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mc.Clelland (dalam Martinah, 1984), yang menjelaskan 

bahwa motivasi berprestasi adalah motif yang mendo-

rong individu untuk mencapai sukses dan bertujuan 

untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa 

ukuran keunggulan (standard of excellence). Dengan 

demikian, jika seseorang memiliki motivasi berprestasi 

yang tinggi maka kinerjanya juga akan tinggi. 

 Hasil penelitian ini searah dengan hasil pene-

litian Widodo (2011), yang menunjukkan bahwa 

motivasi berprestasi dan kinerja memiliki korelasi 

sangat kuat (signifikan) dan searah. 

 

4.5.3 Hubungan antara Kepemimpinan Transfor-

masional Kepala Sekolah dan Motivasi Ber-

prestasi secara Bersama dengan Kinerja Guru 

 Berdasarkan hasil korelasi berganda diperoleh 

hasil bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan 

motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru dengan arah positif. Dengan demikian 

tinggi rendahnya kinerja guru SD di Kecamatan 

Bandungan turut dipengaruhi oleh kepemimpinan 
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transformasional kepala sekolah dan motivasi ber-

prestasi.  

 Adanya hubungan yang signifikan ini dikarena-

kan berdasarkan analisis deskriptif terhadap subjek 

penelitian mayoritas kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah dan motivasi berprestasi berada pada 

kategori sedang dan tinggi, dan kinerja guru juga 

berada pada kategori tinggi.  

 Kinerja guru berhubungan dengan kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi. Jika seorang guru mempunyai kepemim-

pinan transformasional dan motivasi berprestasi yang 

tinggi, maka kinerjanya akan tinggi juga. Sebaliknya 

jika seorang guru mempunyai kepemimpinan transfor-

masional dan motivasi berprestasi yang rendah, maka 

kinerjanya akan rendah juga. 


