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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini akan di paparkan mengenai latar belakang 

penelitian tentang motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational yang dijadikan sebagai prediktor terhadap 

produktivitas kerja guru. Kemudian dilakukan dengan 

pembahasan masalah penelitian, perumusan masalah penelitian, 

tujuan serta manfaat penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 
Sekolah sebagai suatu lembaga penyelenggara pendidikan 

formal pada dasarnya merupakan suatu organisasi dengan 

sekumpulan anggota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab 

tersendiri dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Sekolah, guru, siswa, dan kepsek merupakan milik kelompok 

yang tidak akan dapat dicapai oleh anggota secara individu tetapi 

perlu adanya kerjasama antar anggota yang diupayakan lewat 

organisasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan ungkapan yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antar sekolah sebagai 

penyelenggara, guru selaku pendidik, siswa selaku peserta didik, 

dan kepala sekolah selaku seorang pemimpin yang mengaturnya 

(Muljono, 2004). 

Bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

sangat fundamental dalam upaya meningkatkan kualitas 

kehidupan, di samping juga merupakan faktor penentu bagi 
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perkembangan sosial dan ekonomi ke arah kondisi yang lebih 

baik. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana paling strategis 

untuk mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa. Mengingat 

begitu pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan masayarakat, 

maka pemerintah dewasa ini sangat memperhatikan segala aspek 

pendidikan yang ada untuk ditingkatkan, termasuk peningkatan 

mutu produktivitas guru. Harapannya adalah agar pendidikan di 

Indonesia bangkit dari keterpurukan dan menjadi garda terdepan 

dalam pembangunan bangsa (Subandowo, 2009).  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru memiliki beban 

kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan 

sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per 

minggu. 

Kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 tentang Guru Pasal 52 ayat (1) mencakup kegiatan 

pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan 

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan yang 

melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Yang dimaksud dengan 

“tugas tambahan”, misalnya menjadi pembina pramuka, 

pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, dan guru piket. 
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Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan 

fungsi yang harus dijalankannya. Sebagai seorang manajer PBM, 

guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya 

terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa menguasai 

materi pelajaran, strategi pembelajaran dan pembimbingan kepada 

siswa untuk mencapai prestasi yang tinggi, maka guru tidak 

mungkin dapat mencapai kualitas pendidikan yang maksimal 

(Suhardan, 2007). 

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan 

tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin 

kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan 

berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan 

kompetensinya. Guru harus lebih dinamis dan kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran siswa. Guru di masa 

mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang well 

Informed terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang 

sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat 

raya ini. Jika guru tidak mengerti mekanisme dan pola 

penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk 

secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan kehilangan 

kepercayaan baik dari siswa, orang tua maupun masyarakat. 

Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu 

berpikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus 

melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya 

secara terus-menerus (Isjoni, 2007).  
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Dalam Era Global Masa depan sistem pendidikan di 

Indonesia tidak semata-mata menyangkut upaya untuk 

meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan secara internal, 

tetapi juga dituntut untuk meningkatkan kesesuaian pendidikan 

dengan aneka sektor kehidupan lain yang semakin kompleks 

(Danin, 2002). 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

menciptakan struktur baru, yaitu struktur global. Struktur 

tersebut akan mengakibatkan semua bangsa di dunia termasuk 

Indonesia, mau tidak mau akan terlibat dalam suatu tatanan 

global yang seragam, pola hubungan, dan pergaulan yang 

seragam khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Dengan demikian, bukan hanya berasal dari kemampuan 

manajerial dan keterpurukan ekonomi nasional yang 

berkepanjangan hingga kini. Namun, adanya masalah 

produktivitas SDM, merupakan bukti kegagalan pembangunan 

akibat dari rendahnya kualitas SDM (Perpustakaan Online 

Blogger Indonesia). 

Berdasarkan beberapa fenomena yang ada, maka penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian di SMA Kristen 1 

Salatiga dengan alasan, SMA Kristen 1 Salatiga merupakan salah 

satu sekolah terbaik karena pernah menghasilkan siswa-siswa 

yang berprestasi, memiliki daya juang yang tinggi, menjuarai 

beberapa kegiatan akademis baik di tingkat kota, propinsi, dan 

nasional sejak tahun 80-an. Hal tersebut tentunya diraih karena 

adanya kerjasama yang baik antara siswa, guru, dan juga kepala 
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sekolah selaku pimpinan dalam mencapai tujuan sekolah 

tersebut.   

Suatu komponen yang terkait dengan pencapaian tujuan 

adalah produktivitas kerja guru. Semakin tinggi tingkat 

produktivitas kerja guru, tentunya semakin tinggi pula tingkat 

kinerjanya dalam melaksanakan tugas. Guru dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan di sekolah, senantiasa 

diarahkan pada ketercapaiannya tujuan, sehingga produktivitas 

kerja guru merupakan kinerja yang bertujuan untuk 

menghasilkan produk tertentu yaitu ketercapaiannya tujuan 

sekolah. 

Upaya peningkatan produktivitas guru yang berkualitas 

perlu diketahui. secara umum, tujuan utama desentralisasi 

pendidikan di Indonesia adalah: 1)  untuk mengurangi beban 

pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah 

kecil di tingkat lokal, 2) meningkatkan pengertian rakyat dan 

dukungan mereka dalam pengembangan sosial ekonomi, 3) 

menyusun program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal 

secara realistis, 4) melatih rakyat untuk dapat mengatur 

usahanya sendiri, dan 5) membina kesatuan nasional. Arah 

kebijakan nasional untuk memberikan otonomi yang lebih besar 

kepada daerah pada sektor pendidikan dilaksanakan secara 

bertahap. Ukuran produktivitas yang berkualitas dalam bidang 

pendidikan adalah lulusannya tidak cukup jika hanya diukur 

dengan standar lokal atau nasional saja. Hal ini disebabkan era 

global telah membuka sekat-sekat lokal maupun nasional sebagai 

standar kualitas dalam bidang apapun. Bangsa yang berhasil 
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dalam meningkatkan produktivitas yang berkualitas adalah 

bangsa yang  menghasilkan lulusan  pendidikan dengan mutu 

yang tinggi sesuai dengan standar global tersebut. Pemerintah 

melalui  Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan.  

Guru produktif adalah guru kreatif  yang tidak pernah 

puas dengan pembelajaran yang dilaksanakannya. Dia selalu 

melakukan refleksi diri melalui penelitian Tindakan Kelas (PTK) di 

kelasnya sendiri. Melalui kolaborasi teman sejawat, dia akan 

memperbaiki kekurangannya dalam pembelajaran, dan 

dituliskannya. Hal itulah yang membuatnya menjadi produktif. 

Apa yang dikerjakannya selalu dituliskan. Guru produktif akan 

menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang 

dituliskan. Konsisten dan komitmen dalam menjaga diri untuk 

menulis membuatnya menjadi guru yang produktif. Salah satu 

contoh yang paling mudah adalah buku pelajaran yang 

diampunya sudah dibuatnya sendiri dengan perbaikan terus 

menerus. (Wijaya, 2011). 

Setiap sekolah tentunya memiliki tingkat produktivitas 

kerja guru yang berbeda-beda. Hal ini juga terdapat pada SMA 

Kristen 1 Salatiga yang merupakan salah satu sekolah favorite 

yang cukup diminati. Hal ini tentunya cukup berpengaruh bagi 

kepala sekolah sendiri selaku pemimpin dan para guru selaku 

pengajar untuk menghadapi setiap perkembangan global yang 

terjadi. Masalah produktivitas akan sangat penting bagi para 

guru tersebut dalam menjalankan fungsi baik sebagai perangkat 

sekolah maupun pendidik pada sekolah tersebut. Berdasarkan 

masalah perkembagan global dan hasil wawancara serta 
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observasi langsung mengenai fenomena yang terjadi, maka 

penulis memilih SMA Kristen 1 Salatiga sebagai tempat 

penelitian. 

Setiap sekolah juga memiliki kewajiban untuk tetap 

mempertahankan eksistensinya. Salah satu kewajibannya adalah 

mempertahankan produktivitas kerja, baik tingkat individu 

maupun tingkat organisasi (Diahsari, 2001). Kualiatas yang 

dipakai untuk menentukan produktivitas sekolah adalah 

produktivitas sekolah yang pada dasarnya mencerminkan 

produktivitas pekerja sekolah tersebut. 

Produktivitas merupakan salah satu tantangan disamping 

tantangan akan kualitas, teknologi, dan informasi (Moorhead & 

Griffin, sebagaimana dikutip dalam Diahsari, 2001). Dalam 

UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 29, menyebutkan bahwa 

peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan 

budaya produktif, etos kerja, pengembangan teknologi, dan 

efisiensi kegiatan ekonomi. (Parama, 2005). 

Dalam suatu kesempatan Hapsari (2005) mengatakan 

bahwa organisasi yang memiliki produktivitas kerja tinggi akan 

mampu meningkatkan kemampuannya, mampu memberikan 

kepuasan pada tenaga kerjanya dan mampu bersaing dengan 

kompetitornya. Peningkatan produktivitas, lebih memadai 

merupakan hasil dari perencanaan yang tepat, investasi yang 

bijaksana, dari teknologi yang baru, dari teknik yang lebih baik, 

dari efisien yang lebih tinggi. Di luar ini, produktivitas tergantung 

pada usaha yang penuh kesadaran tiap-tiap tenaga kerja. 

Kesediaan untuk bekerja secara maksimal. 
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Konsep produktifitas pada umumnya dikaitkan dengan 

antara keluaran (output) dan masukan (input). Seorang tenaga 

kerja dapat dikatakan produktif jika ia mampu menghasilkan 

keluaran (output) yang lebih banyak dari tenaga kerja lain untuk 

satuan waktu yang sama (Koster, 2001). Sementara itu, bila 

seorang karyawan mampu menghasilkan produk sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan dalam waktu yang lebih singkat, 

maka karyawan menunjukkan tingkat produktivitas yang lebih 

baik atau lebih tinggi (Harsiwi, 2004). Oleh karena itu, untuk 

menunjang kestabilan produktivitas yang ada pada setiap guru 

tersebut, diharapkan adanya motivasi dan juga pola 

kepemimpinan dari seorang kepala sekolah yang dapat 

menunjang peningkatan produktivitas kerja guru yang nantinya 

dapat mewujudkan tujuan yang dicapai dari sekolah tersebut.  

Menurut Sukarna (1993), produktivitas kerja dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu: Kemampuan dan ketangkasan 

karyawan, Managerial skill atau kemampuan pimpinan 

perusahaan, lingkungan kerja yang baik, lingkungan masyarakat 

yang baik, upah kerja, motivasi pekerja untuk meraih prestasi 

kerja, disiplin kerja karyawan, kondisi politik atau keamanan, 

dan ketertiban negara, Kesatuan dan persatuan antara kelompok 

pekerja, kebudayaan suatu negara, pendidikan dan pengalaman 

kerja, Kesehatan dan keselamatan pekerja karyawan, fasilitas 

kerja, dan kebijakan dan sistem administrasi perusahaan. 

Namun dalam penelitian ini yang dipakai adalah motivasi dan 

kepimpinan. Lebih khusus mengenai motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan transformational. 
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Motivasi berprestasi menurut Santrock (2003), merupakan 

keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, dalam mencapai suatu 

standar kesuksesan, dan melakukan suatu usaha demi mencapai 

suatu tujuan. Sementara itu Winkel (2004) menjelaskan bahwa 

motivasi berprestasi adalah daya penggerak dalam diri individu 

untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri dalam 

kegiatan, keberhasilannya tergantung pada usaha pribadi dan 

kemampuan yang dimilikinya.  

Suatu penelitian yang mengkaji hubungan antara motivasi 

berprestasi dengan produktivitas kerja pengawas dilakukan oleh 

Anwar (2008) dalam jurnalnya yang berjudul Motivasi Berprestasi 

dan Produktivitas Kerja Pengawas, ditemukan bahwa ada 

hubungan yang positif dan signifikan, artinya seorang pengawas 

yang memiliki dorongan atau keinginan yang kuat untuk 

berprestasi dan sukses dalam dirinya memilki kemampuan dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya secaraefektif, efisien, sistemati, 

produktif, dan berkualitas. Penelitian yang serupa juga dilakukan 

oleh Prasetyo dan Wahyudi (2004), yang meneliti tentang 

pengaruh kepuasan dan motivasi berprestasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan Riyadi Place Hotel di Surakarta. 

Dari hasil penelitian ini diperolah hasil, bahwa motivasi 

berprestasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap 

produktivitas kerja seorang karyawan. 

Ravianto (1986), menjelaskan bahwa produktivitas kerja 

yang tinggi dapat dicapai jika didukung para tenaga kerja yang 

mempunyai motivasi berprestasi dan lingkungan kerja dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Motivasi dapat 
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menimbulkan kemampuan bekerja serta bekerja sama, maka 

secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas, dengan 

kata lain motivasi berprestasi dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja. 

Namun ada hasil penelitian yang bertentangan, 

diantaranya yang dilakukan oleh Mittchel dan Larson (1987) 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi tidak menjamin 

produktivitas atau kinerja. Kemudian Handoko (1999) 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas seseorang.  

Motivasi sebagaimana diungkapkan Wursanto (1988) 

adalah alasan, dorongan yang ada di dalam diri manusia yang 

menyebabkan manusia melakukan sesuatu atau berbuat 

sesuatu. Motivasi karyawan dapat dipengaruhi faktor minat, gaji 

yang diterima, kebutuhan akan rasa aman, hubungan antar 

personal dan kesempatan untuk bekerja. Dengan adanya 

motivasi dapat merangsang karyawan untuk lebih menggerakan 

tenaga dan pikiran dalam merealisasikan tujuan perusahaan. 

Apabila kebutuhan akan hal ini terpenuhi, maka akan timbul 

kepuasan dan kelancaran terhadap peningkatan produktivitas 

kerja karyawan. Produktivitas kerja akan terwujud jika para 

karyawan mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan 

pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggungjawabnya masing-

masing. Oleh karena itu pimpinan harus dapat memberikan 

suatu dorongan atau motivasi pada para karyawan. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang saling 

bertentangan itulah, merupakan alasan mengapa penulis perlu 
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meneliti bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

produktivitas kerja. Karena motivasi merupakan salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja guru. 

Selain motivasi berprestasi, gaya kepemimpinan seorang 

kepala sekolah juga cukup penting dalam upaya mempertahankan 

produktivitas kerja seorang guru. Kepala Sekolah sebagai 

pemimpin organisasi adalah penanggung jawab tunggal di 

sekolah yang harus mampu mengatur kerjasama anggota demi 

tercapainya tujuan sekolah yang telah disepakati. Untuk itu 

kepala sekolah harus memilki sifat kepemimpinan yang sesuai 

dengan karakteristik dan kebutuhan sekolahnya. Menyadari 

pentingnya fungsi kepemimpinan kepala sekolah dalam proses 

organisasi sekolah, maka penting untuk diadakan suatu kajian 

mengenai tingkat peran kepemimpinan transformational dalam 

upaya untuk mempertahankan produktivitas kerja guru dan 

untuk menemukan kelebihan dan kelemahan sehingga dapat 

dihindarkan kegagalan kepemimpinan di suatu sekolah (Muljono, 

2004). 

Isjoni (2007) menyatakan bahwa kepala sekolah yang 

berhasil apabila mereka memahami sekolah sebagai organisasi 

yang kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan 

kepala sekolah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab 

untuk memimpin sekolah. Studi keberhasilan kepala sekolah 

menunjukan bahwa kepala sekolah adalah seseorang yang 

menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah. Lebih lanjut 

studi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan sekolah adalah 

keberhasilan kepala sekolah. Gaya kepemimpinan yang 
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dimaksudkan adalah kepemiminan transformational kepala 

sekolah sebagai prediktor terhadap produktivitas kerja guru.  

Pada suatu sisi Leithwood dan Jantzi (2001) yang 

mengemukakan hadirnya pola atau gaya kepemimpinan 

transformational sangat potensial dalam membangun komitmen 

tingkat tinggi (high levels of commitment) pada diri guru untuk 

merespon kompleksitas dan ketidakpastian yang bersifat alami 

atau warisan tradisi dari agenda reformasi sekolah.  

Selanjutnya Grenberg dan Baron (1995), mendefinisikan 

kepemimpinan tranformational sebagai suatu perilaku 

kepemimpinan yang dengannya seorang pemimpin menggunakan 

kharismanya untuk mentransformasi dan merevitalisasi 

organisasi. Sementara itu, kepemimpinan transformational juga 

dapat diartikan sebagai kepemimpinan yang melibatkan 

perubahan dalam organisasi dan memotivasi para bawahan agar 

bersedia bekerja demi sasaran “tingkat tinggi’ yang dianggap 

melampaui kepentingan pribadinya saat itu (Bass, 1985; Burns, 

1987; Tichy dan DeVana, 1986). 

Demikian juga Northouse (2001) mengemukakan bahwa 

kepemimpinan transformational adalah suatu proses yang 

merubah dan mentransformasikan individu. Dengan kata lain 

kepemimpinan transformational adalah kemampuan untuk 

membuat orang lain mau berubah, dan menjadikan orang lain 

merasa berharga dalam organisasi itu.  

Sehubungan dengan hal di atas Gibson (1996) dalam 

penelitiannya, menemukan bahwa keberhasilan pada dasarnya 

ditopang oleh kemampuan yang efektif, dengan kepemimpinannya 
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itu dapat mempengaruhi bawahan untuk membangkitkan motivasi 

berprestasi mereka agar berprestasi terhadap tujuan bersama. 

Dengan demikian menurutnya, kepemimpinan transformational 

cukup berpengaruh bagi produktivitas kerja guru. Tidak jauh 

berbeda dengan itu, Dale Timple (1999), juga mendapati bahwa 

pemimpin dengan gaya kepemimpinan tranformational dianggap 

dapat menerapkan teknik yang memastikan motivasi, disiplin, 

dan produktivitas untuk mencapai tujuan pada organisasi. 

Dengan kata lain menurutnya, kepemimpinan transformational 

secara otomatis juga berpegaruh positif terhadap produktivitas 

kerja. 

Selanjutnya ada penelitian lain yang menentang penelitian 

di atas yang ditentukan oleh Bengtsson (1997), dalam 

penelitiannya juga membuktikan bahwa Tidak ada korelasi 

signifikan, yang ditemukan antara Kepemimpinan transformational 

dan pencapain guru. pencapaian guru yang dimaksudkan disini 

adalah mengenai produktivitas kerja seorang guru. 

Sementra itu Natsir (2005) berpendapat bahwa terdapat 

pengaruh langsung yang negatif dari kepemimpinan 

transformasional terhadap produktivitas karyawan. Artinya 

bahwa kepemimpinan transformational tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pencapaian atau produktifitas kerja seorang 

karyawan. 

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ishak (2003) dan Suyanto (2004), 

dalam penelitiannya terhadap guru sekolah dasar bahwa terdapat 
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hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

transformational kepala sekolah dengan produktivitas kerja guru.  

Sama halnya dengan motivasi berprestasi, maka 

berdasarkan beberapa hasil penelitian tentang gaya 

kepemimpinan transformational dengan produktivitas kerja 

diatas yang saling bertentangan itulah, merupakan alasan 

mengapa penulis perlu meneliti bagaimana pengaruh 

kepemimpinan transformational terhadap produktivitas kerja.  

Adanya hasil-hasil penelitian yang saling bertentangan 

antara Bengtsson (1997) dengan Ishak (2003) dan Suyanto (2004) 

dan juga Gibson (2001) dan Dale Timple (1999), serta penelitian 

yang saling bertentangan antara Anwar (2008), Prasetyo dan 

Wahyudi (2004), dengan Mittchel & Larson dan Handoko (1987) 

merupakan alasan untuk diadakan penelitian mengenai motivasi 

berprestasi dan kepemimpinan transformational kepala sekolah 

sebagai prediktor terhadap produktivitas kerja guru. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar 

belakang masalah, maka permasalah penelitian adalah; Apakah 

motivasi berprestasi dan kepemimpinan transformasional Kepala 

Sekolah dapat menjadi prediktor produktivitas kerja guru? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
Dengan mengacu pada latar belakang masalah, maka tujuan 

penelitian adalah Untuk menentukan pengaruh motivasi 

berprestasi dan kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah 



15 

 

secara simultan terhadap produktivitas kerja guru SMA Kristen 1 

Salatiga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

bukti empiris dan dapat menjadi salah satu referensi 

teori di bidang produktivitas khususnya dalam lembaga 

sekolah. 

 
2. Manfaat Praktis 

a). Bagi Guru: Guru dapat meningkatkan produktivitas 

kerjanya sehingga pprestasi belajar siswa dapat 

ditingkatkan. Kemudian dapat memberikan 

informasi mengenai faktor yang berhubungan 

dengan motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational dalam meningkatkan produktivitas 

kerja. Dan juga sebagai bahan pertimbangan serta 

evaluasi bagi kepala sekolah dalam menjalankan 

kepemimpinannya.  

b). Bagi Sekolah: memberikan pertimbangan mengenai 

faktor motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational dalam upaya mempertahankan 

produktivitas kerja yang baik. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis dalam penelisan penelitian ini 

dibagi menjadi 5 bab: 

BAB I  :   Menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

penelitian, tujuan penelitian dan masalah 

penelitian. 

BAB II : Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

metode penelitian dan juga menyajikan penelitian-

penelitian sebelumnya yang digunakan untuk 

mengembangkan hipotesis dan model penelitian. 

BAB  III : Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan 

metode penelitian mengenai variabel penelitian, 

alat ukur, penelitian validitas dan reliabilitas alat 

ukur, dan subjek penelitian. 

BAB IV  :   Mengemukakan hasil analisis data penelitian yang 

ditarik dari kuesioner yang telah diisi oleh para 

responden berdasarkan analisis yang akan 

dilakukan pembahasan masalah penelitian yang 

telah dikemukakan sebelumnya. 

BAB V : Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian untuk menjawab persoalan penelitian. 

Kemudian dapat digunakan untuk dasar diskusi 

dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. 

 


