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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai deskripsi 

tempat penelitian, karakteristik responden, hasil reliabilitas dan 

validitas alat ukur, hasil uji statistik dan diskusi. 

 

4.1. Deskripsi Tempat Penelitian 
SMA Kristen 1 Salatiga, merupakan salah satu sekolah 

swasta yang terletak di jalan Osa Maliki. No 32 Salatiga. Sekolah 

ini telah terakreditasi A dan juga mengikuti aturan pemerintah 

tahun 2006 tentang pemberlakuan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). SMA Kristen 1 Salatiga juga memiliki fasilitas 

penunjang bagi para siswanya, seperti ruang laboratorium atau 

sarana-prasarana ekstrakurikuler hotspot area yang dapat 

diakses 24 jam. 

Setiap sekolah tentunya memiliki tingkat produktivitas 

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

Kristen 1 Salatiga. Di mana merupakan salah satu sekolah favorit 

yang cukup diminati. SMA Kristen 1 Salatiga memiliki jumlah 

guru sebanyak 38 dengan jumlah kelas dari kelas 1 sampai 

dengan kelas 3 yang berbeda-beda dan yang akan menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah para guru di sekolah tersebut. 
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4.2  Karakteristik Responden 
Analisa karakteristik responden digunakan untuk 

memperolah gambaran sampel dalam penelitian ini. Data yang 

menggambarkan karakteristik responden merupakan hasil 

tambahan untuk memahami hasil penelitian. 

Berikut akan dibahas beberapa kajian karakteristik 

responden dalam penelitian, antara lain: 

4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

        Tabel 4.1 
     Presentase Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

          Guru Laki-laki 

Guru Perempuan 

17 

21 

45 % 

55 % 

Total 38 100% 
 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Status 
Kepegawaian 

  Tabel 4.2 
Presentase Status Kepegawaian 

No Status Kepegawaian Jumlah Prosentase 

1. 

2. 

Guru Tetap Yayasan 

Guru Tidak Tetap 

30 

8 

78 

22 

Total 38 100% 
 

4.3 Hasil Reliabilitas dan Validitas Alat Ukur 

4.3.1 Skala Produktivitas Kerja 
Berdasarkan hasil uji validitas dari penelitian ini 

yang dilakukan pada 38 orang, menjelaskan bahwa dari 40 
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item yang ada, terdapat 10 item yang dinyatakan gugur, 

dan item yang dinyatakan valid berjumlah 30 dengan 

kategori jawaban mulai dari 1 sampai 4. Dengan demikian 

pada variabel produktivitas kerja skor terendah adalah 

0,315 dan skor tertinggi adalah 0,818. 

Jika jumlah item valid pada variabel ini sebanyak 
30, maka skor yang diperoleh kemungkinan bergerak dari 
30 sampai dengan 120 (30x4). Berikut adalah interval 
pengukuran variabel produktivitas kerja: 

 

 

 

 
 

Tabel. 4.3  
Deskripsi Pengukuran Produktivitas Kerja 

Skor Kriteria N % 
98 ≤ x ≤ 120 
75 ≤ x ≤ 97 
52 ≤ x ≤ 74 
29 ≤ x ≤ 51 

Sangat Tinggi 
Tinggi 

Rendah 
Sangat Rendah 

25 
13 
0 
0 

66% 
34% 

- 
- 

JUMLAH 38 100 % 
  

Berdasarkan kategori tabel di atas maka, tidak 

terdapat para guru yang memiliki produktivitas kerja yang 

rendah maupun sangat rendah. Kemudian 13 guru 

memiliki produktivitas kerja yang tinggi, dengan presentase 
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sebesar 66 % dan 34 % prensentase dari 25 guru yang 

memiliki produktivitas kerja yang sangat tinggi. 

 
 4.3.2 Skala Motivasi Berprestasi 

Berdasarkan hasil uji validitas dari penelitian ini 

yang dilakukan pada 38 orang, menjelaskan bahwa dari 20 

item yang ada, terdapat 5 item yang dinyatakan gugur, dan 

item yang dinyatakan valid berjumlah 15 dengan kategori 

jawaban mulai dari 1 sampai 4. Dengan demikian pada 

variabel motivasi berprestasi skor terendah adalah 0,330 
dan skor tertinggi adalah 0,768. 

Jika jumlah item valid pada variabel ini sebanyak 

adalah 15, maka skor yang diperoleh kemungkinan 

bergerak dari 15 sampai dengan 60 (15x4). Berikut adalah 

interval pengukuran variabel motivasi berprestasi: 

Tabel. 4.4  
Deskripsi Pengukuran Motivasi Berprestasi 

Skor Kriteria N % 
49 ≤ x ≤ 60 
37 ≤ x ≤ 48 
25 ≤ x ≤ 36 
13 ≤ x ≤ 24 

Sangat Tinggi 
Tinggi 

Rendah 
Sangat Rendah 

19 
19 
0 
0 

50% 
50% 

- 
- 

JUMLAH 38 100 % 
 

Berdasarkan kategori tabel di atas maka, tidak 

terdapat guru yang memiliki motivasi berprestasi yang 

rendah maupun sangat rendah. Kemudian 19 guru 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, dengan 

presentase sebesar 50 % dan 50 % prensentase dari 19 
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guru yang memiliki motivasi berprestasi yang sangat tinggi. 

Itu berarti para guru pada SMA Kristen 1 Salatiga memiliki 

semangat motivasti berprestasi yang tinggi maupun sangat 

tinggi. 

 
4.3.3 Skala Kepemimpinan Transformational 

Berdasarkan hasil uji validitas dari penelitian ini 

yang dilakukan pada 38 orang, menjelaskan bahwa dari 20 

item yang ada, terdapat 4 item yang dinyatakan gugur, dan 

item yang dinyatakan valid berjumlah 16 dengan kategori 

jawaban mulai dari 1 sampai 4. Dengan demikian pada 

variabel kepemimpinan transformational skor terendah 

adalah 0,530 dan skor tertinggi adalah 0,822. 

Jika jumlah item valid pada variabel ini sebanyak 

adalah 16, maka skor yang diperoleh kemungkinan 

bergerak dari 16 sampai dengan 64 (16x4). Berikut adalah 

interval pengukuran variabel kepemimpinan transformational: 

Tabel. 4.5 
Deskripsi Pengukuran Kepemimpinan Transformational 

Skor Kriteria N % 
52 ≤ x ≤ 64 
39 ≤ x ≤ 51 
26 ≤ x ≤ 38 
13 ≤ x ≤ 25 

Sangat Tinggi 
Tinggi 

Rendah 
Sangat Rendah 

27 
11 
0 
0 

71% 
29% 

- 
- 

JUMLAH 38 100 % 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa 

sebanyak 27 guru menjawab untuk skala kepemimpinan 

transformational dengan skor sangat tinggi, yaitu sebesar 
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71%, kemudian kategori tinggi sebesar 29% dijawab oleh 

guru sebanyak 11 orang. Itu berarti kepemimpinan 

transformational yang dimiliki oleh kepala sekolah SMA 

Kristen 1 Salatiga sangat tinggi. 

 

4.4 Hasil Uji Statistik 

4.4.1 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1.1 Normalitas 

Uji normalitas data dilkukan untuk melihat 

suatu data terdistribusi secara normal atau tidak 

yang diuji dengan grafik histrogram,  P-P Plot Test, 

dan hasil uji one sample Kolmogorov Smirnov.  

Gambar 4.1 

 
 

Dengan melihat tampilan grafik di atas, 

dapat disimpulkan bahwa grafik histogram 

memberikan pola distribusi normal, tidak menceng 

ke kiri atau ke kanan. Artinya bahwa model regresi 

dapat dipakai untuk memprediksi produktivitas kerja 
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berdasarkan motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational. 

Gambar 4.2 
P-P Plot Test 

 
Berdasarkan grafik di atas, maka terlihat 

bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, 

serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal 

tersebut. Dengan demikian, data tersebut dapat 

memenuhi syarat asumsi normalitas, dan model 

regresi layak dipakai untuk memprediksi 

produktivitas kerja berdasarkan motivasi berprestasi 

dan kepemimpinan transformational. 

Selanjutnya hasil uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

    MB KT PK 
N 38 38 38 

Normal 
Parametersa,,b 

Mean 102,76 47,42 54,97 

Std. 
Deviation 

10,432 5,588 6,310 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,131 ,154 ,129 

Positive ,131 ,154 ,129 

Negative -,124 -,113 -,104 

Kolmogorov-Smirnov Z ,806 ,949 ,793 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,534 ,328 ,556 

 
Berdasarkan pada hasil tabel diatas, maka 

dapat dijelaskan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal dengan 

hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Variabel 

Motivasi Berprestasi (MB) memiliki nilai K-SZ sebesar 

0,534 (P>0.05) kemudian variabel kepemimpinan 

transformational (KT) memiliki nilai K-SZ sebesar 

0,328 (P>0.05) dan untuk variabel produktivitas kerja 

memiliki nilah K-SZ sebesar 0,556 (P>0.05). dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa data penelitian 

terdistribusi dengan normal dan memenuhi asumsi 

untuk menggunakan analisis regresi. 

4.4.1.2 Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah model regresi 

terdapat korelasi antar variabel bebas (independen) 
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(Ghozali, 2009). Jika terjadi korelasi antar variabel 

independen, maka terdapat problem multikolinieritas. 

Dengan demikian model regresi yang baik yaitu 

bebas dari multikolinieritas, dengan memiliki nilai 

VIF<10 dan nilai tolerance >0.10.                         
              Tabel. 4.7 

                  Tolerance dan VIF Motivasi dan Kepemimpinan 
                                   Coefficientsa 

Model 
 

Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 

1 (Constant)   
MB .303 3.301 

KT .303 3.301 

a. Dependent Variable: PK 
Dari Tabel 4.7 terlihat kedua variabel bebas 

yang digunakan memiliki nilai tolerance lebih kecil 

dari 0,10 dan nilai VIF lebih besar dari 10. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak terdapat masalah 

multikolinearitas pada variabel yang digunakan. 

4.4.1.3 Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari rsidual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Apabila variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 



98 

 

adalah tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 

2009).                   

Gambar 4.3 
Grafik Uji Heteroskedastisitas 

 

Dari gambar grafik di atas dapat dijelaskan 

bahwa terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak 

membetuk pola tertentu yang jelas. Serta tersebar 

baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas 

pada model regresi tersebut. 

4.4.1.4 Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2009), model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Dinyatakan bahwa tidak adanya autokorelasi jika 

nilai du < d < 4-du. Dalam penelitian ini uji 

autokorelasi menggunakan uji Durbin – Watson. 
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Tabel 4.8 
Hasil Uji Auto korelasi 

           Model Summaryb 

Model 
 

R 
 

R 
Square 

 

Adjusted 
R Square 

 

Std. Error 
of the 

Estimate 
 

 

Durbin-
Watson 

1 .658a .433 .401 4.884 2.400 

a. Predictors: (Constant), KT, MB 
b. Dependent  Variable: PK 

 
Nilai DW sebesar 2,400 dibandingkan 

dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, 

jumlah sampel 38 (n) dan jumlah variabel 

independen 2 (k=2) sebesar 1,5937 maka nilai du < d 

< 4-du. [1,5973 < 2,400 < 4-1,5937 (2,4063)]. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. 

 
4.4.1.5 Linearitas 

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui 

hubungan linear antar variabel. Suatu data 

dikatakan adanya hubungan linear apabila nilai 

p<0.05. Berikut merupakan hasil uji linearitas antara 

variabel motivasi terhadap produktivitas. 
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Tabel 4.9 
                     Hasil Uji Linearitas Motivasi Berprestasi  

dengan Produktivitas kerja 

ANOVAb 

Model 
 

Sum of 
Squares 

df 
 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

1 Regression 546,716 1 546,716 21,249 .000a 

Residual 926,258 36 25,729     
Total 1472,974 37       

a. Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi 
b. Dependent Variable: Prodktivitas Kerja 

  

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai F 

sebesar 21,249 dengan signifikansi sebesar 0,000 

(p<0,05). dengan demikian motivasi berprestasi dan 

produktivitas kerja memiliki hubungan yang linear. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Linearitas kepemimpinan 

Transformational dengan produktivtas kerja 

ANOVAb 

Model 
 

Sum of 
Squares 

df 
 

Mean 
Square 

F 
 

Sig. 
 

1 Regression 614,296 1 614,296 25,754 .000a 

Residual 858,678 36 23,852     
Total 1472,974 37       

a. Predictors: (Constant), Kepemimpinan Transformational 
b. Dependent Variable: Prodktivitas Kerja 

 

Dapat dijelaskan bahwa nilai F sebesar 25,754 

dengan signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). dengan 

demikian kepemimpinan transformational dan 

produktivitas kerja memiliki hubungan yang linear. 
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4.4.2 Uji Hipotesis 
Hipotesis: Motivasi Berprestasi dan Kepemimpinan 

Transformational Sebagai Prediktor 
Terhadap Produktivitas Kerja.  

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji 

regresi berganda dua prediktor. Regresi berganda  dua 

prediktor digunakan untuk mengetahui arah hubungan 

tiap variabel (Hartono, 2004). Dua prediktor yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah dua variabel independen, yaitu 

variabel motivasi berprestasi dan variabel kepemimpinan 

transformational.  

Tabel 4.11 
Hasil Uji Regresi Berganda Signifikansi Nilai F 

ANOVAb 

Model 
 

Sum of 
Squares 

 

df 
 

Mean 
Square 

 

F 
 

Sig. 
 

1 Regression 638,161 2 319,080 13,378 .000a 

Residual 834,813 35 23,852     
Total 1472,974 37       

a. Predictors: (Constant), Motivasi dan Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai F 

hitung sebesar 13,378 dengan tingkat signifikansi lebih 

0,000 (p<0,05) hal ini berarti bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara motivasi berprestasi, kepemimpinan 

transformational terhadap produktivitas kerja. 
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Tabel 4.12 
Hasil Korelasi Regresi Motivasi Berprestasi  

dan Kepemimpinan Transformarional  
terhadap Produktivitas Kerja 

Model Summaryb 

Model 
 

 
R 
 

R 
Square 

 

Adjusted 
R Square 

 

Std. Error 
of the 

Estimate 
 

  
Sig. F Change 

 
1 .658a ,433 ,401 4,884 ,000 

a. Predictors: (Constant), Motivasi dan Kepemimpinan 
b. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 

 

Dari tampilan hasil statistik yang ada, besarnya 

koefisien determinasi (R2) adalah 0,433. hal ini berarti 

bahwa 43,3% dari variasi yang terjadi pada produktivitas 

kerja dapat dijelaskan dari variasi kedua variabel 

indenpenden, yakni variabel motivasi berprestasi dan juga 

variabel kepemimpinan transformational. sedangkan 

sisanya sebesar 56.7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan transformational dapat digunakan sebagai 

prediktor terhadap produktivitas kerja. 
Selanjutnya ringkasan sumbangan efektif dari tiap 

prediktor dapat dilihat pada tabel 4.13. Proses perhitungan 

sumbangan efektif (Siahaya, 2009) dari tiap variabel 

diguakan rumus sebagai berikut: 

SE X1 = Nilai β x Koefisien Korelasi X1Y x 100% 

SE X2 = Nilai β x Koefisien Korelasi X2Y x 100% 
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Tabel 4.13 
Ringkasan Sumbangan Efektif Tiap Prediktor 

Keterangan Sumbangan Efektif 

X1.  Motivasi Berprestasi 14% 

X2. Kepemimpinan Transformational 29,3% 

Total 43,3% 

 

Dari tabel yang terlihat diatas dimana variabel 

motivasi berprestasi memberikan pengaruh yang signifikan, 

yaitu sebesar 14 % (β=0,231) dan variabel kepemimpinan 

transformational juga memberikan pengaruh yang 

signifikan sebesar 29,3 % (β=0,453) terhadap produktivitas 

kerja. 

Berikut adalah penyajian Hasil Uji Regresi Berganda 

Nilai Koefisien Beta dan Nilai t Variabel Independent 

Terhadap Variabel Dependent yang dapat dilihat pada tabel 

4.14. 

Tabel 4.14 
Hasil Uji t 

                                                       Coefficientsa 

Model 
 
 

Unstandardized 
Coefficients 

 

Standardized 
Coefficients 

 
t 
 
 

Sig. 
 
   B Std. Error Beta 

  1 (Constant) 16,360 7,958 
 

2,056 ,047 

  MB ,140 ,140 ,231 1,000 ,014 

  KT ,511 ,261 ,453 1,958 ,021 
  a. Dependent Variable: Produktivitas Kerja 
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Dari tabel 4.14 di atas, dapat dijelaskan bahwa 

variabel motivasi berprestasi dan variabel kepemimpinan 

transformational secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap produktivitas kerja di mana kedua variabel yang 

dimasukan ke dalam model regresi, memenuhi kriteria 

signifikan (p<0,05). 

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, dapat 

disusun suatu persamaan regresi. Yaitu: 

Y = 16,360 + 0. 231 X1 + 0.453 X2 

Keterangan: 

 Konstanta sebesar 16.360 menyatakan bahwa jika 

variabel independent dianggap konstan, maka 

nilai variabel produktivitas kerja sebesar 16.360. 

 Koefisien regresi motivasi berprestasi sebesar 

0.231 memberikan pemahaman bahwa setiap 

penambahan satu satuan atau satu tingkatan 

motivasi berprestasi akan berdampak pada 

meningkatnya produktivitas kerja sebesar 0.231 

satuan juga. 

 Koefisien regresi kepemimpinan sebesar 0.453 
memberikan pemahaman bahwa setiap 

penambahan satu satuan atau satu tingkatan 

kepemimpinan akan berdapak pada meningkatnya 

produktivitas sebesar 0.453 satuan juga. 
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4.5 Diskusi 
Berdasarkan hasil analisis di atas, maka hipotesis yang 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi dan kepemimpinan 

transformational diterima. Diketahui bahwa dari hasil pengujian 

statistik nilai F sebesar 13,378 dan taraf signifikansi 0.000 

(p<0.05) serta sumbangan efektif sebesar 43,3% menunjukkan 

bahwa motivasi berprestasi dan kepemimpinan transformational 

berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja guru.  

Motivasi berprestasi merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja guru. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t pada tabel 4.14 (β=0.231). Adanya 

pengaruh yang signifikan disebabkan karena motivasi berprestasi 

merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, dalam 

mencapai suatu standar kesuksesan, dan melakukan suatu 

usaha demi mencapai suatu tujuan (Santrock, 2003). Pandangan 

diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo 

dan Wahyudi (2004), juga Anwar (2008), yang menunjukkan 

bahwa motivasi berprestasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas kerja.  Hal ini berarti bahwa guru di SMA 

Kristen 1 Salatiga yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi 

dapat meningkatkan produktivitas kerjanya. 

Temuan dalam penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mittchel dan Larson (1987) juga 

Handoko (1999), bahwa motivasi berprestasi tidak menjamin 

suatu produktivitas kerja. Atau dengan kata lain motivasi 

berprestasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja. Namun dari hasil penelitian ini sejalan 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wahyudi 

(2004),  juga Anwar (2008) yang menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja. Hal 

ini memberikan indikasi bahwa motivasi berprestasi merupakan 

faktor yang tidak dapat diabaikan oleh para guru ataupun suatu 

institusi karena dengan semangat yang tinggi maka seorang guru 

akan berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan, yang 

mana dimaksud dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja. 
Selain motivasi berprestasi, faktor kepemimpinan 

transformational juga berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja. Dari hasil uji statistik, terlihat bahwa hasil uji 

t pada tabel 4.14, memperlihatkan bahwa kepemimpinan 

transformational (β=0,453) memberikan pengaruh yang lebih 

besar dari pada motivasi berprestasi (β=0,231) terhadap 

produktivitas kerja. Hal ini menyatakan bahwa guru lebih 

produktif karena adanya kepemimpinan transformational yang 

tinggi dari kepala sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Gibson (2001) bahwa Kepemimpinan 

transformational cukup berpengaruh bagi produktivitas kerja 

guru. Dalam lembaga pendidikan, kualitas kepemimpinan kepala 

sekolah diharapkan dapat menjadi panutan yang baik untuk 

mencapai tujuan sekolah. Karena dengan pola kepemimpinan 

transformational kepala sekolah yang tinggi dapat menghasilkan 

produktivitas kerja yang tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Dale Timple (1999), yang 

menyatakan bahwa pemimpin dengan gaya kepemimpinan 

tranformational dianggap dapat menerapkan teknik yang 
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memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas untuk mencapai 

tujuan pada organisasi. Kemudian angka Konstanta sebesar 

16,360 menyatakan bahwa jika variabel independent dianggap 

konstan, maka nilai variabel produktivitas kerja sebesar 16.360. 

Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi 

dan kepemimpinan transformational terhadap produktivitas 

kerja, dikarenakan aspek-aspek motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan transformational memiliki kaitan erat dengan 

tinggi rendahnya produktivitas kerja. Pada penelitian ini, motivasi 

berprestasi dan kepemimpinan transformational memberikan 

sumbangan efektif secara bersama-sama/simultan terhadap 

produktivitas kerja sebesar 43,3%, sedangkan 56,7% 

dikarenakan oleh faktor-faktor lain di luar 2 variabel tersebut.  

Sementara itu, berdasarkan perhitungan hasil kali antara 

nilai β dan koefisien korelasi masing-masing variabel, motivasi 

berprestasi memberi sumbangan efektif sebesar 14%, sedangkan 

kepemimpinan transformational memberikan sumbangan efektif 

sebesar 29,3%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 

yang dimiliki oleh guru dan kepemimpinan transformational yang 

dimiliki oleh kepala sekolah sama-sama berpengaruh secara 

signifikan terhadap produktivitas kerja guru. namun faktor 

kepemimpinan transformational lebih besar dari pada motivasi 

berprestasi. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan transformational 

yang dimiliki oleh kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga cukup 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja guru pada sekolah 

tersebut.  
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Selain itu, pada penelitian ini juga diperoleh hasil analisis 

deskripsi yaitu sebesar 50% guru memiliki tingkat motivasi 

berprestasi yang sangat tinggi karena presentasi berada pada 

kategori sangat tinggi dan tinggi berdasarkan kategori yang telah 

ditetapkan. kemudian 71% kepemimpinan transformational yang 

dimiliki oleh kepala sekolah SMA Kristen 1 Salatiga melalui 

penilaian berdasarkan skala kepemimpinan transformational 

yang dijawab oleh guru-guru pada sekolah tersebut, 

menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformational 

berada pada kategori sangat tinggi karena presentasi berada pada 

kategori sangat tinggi berdasarkan kategori yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya sebesar 66% guru memiliki produktivitas kerja yang 

sangat tinggi karena berada pada kategori yang sangat tinggi, 

berdasarkan kategori yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Dengan adanya dukungan motivasi berprestasi sebagai 

faktor internal yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja, 

dan didukung dengan kepemimpinan transformational yang baik 

sebagai faktor eksternal, maka hal ini mendorong tingkat 

produktivitas kerja guru. Dengan demikian adanya faktor internal 

dan di dukung oleh faktor eksternal, maka produktivitas kerja 

terus meningkat.  

Selanjutnya agar produktivitas kerja tetap meningkat, 

diharapkan setiap guru dapat mempertahankan produktivitas 

kerja yang dimiliki. Dengan demikian motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan transformational yang positif akan meningkatkan 

produktivitas kerja.  


