
1  

PENINGKATAN KINERJA SEBAGAI DAMPAK DARI KEPEMIMPINAN 
TRANSFORMASIONAL SECARA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG SERTA 

MELALUI KEPUASAN KERJA DAN MOTIVASI 
 

Ulfa Annisa 
 

STIE Indonesia Banking School  

Email : annisaufa@gmail.com 

 

ABSTRACT 
 

This study aims to determine improving performance as the strength of direct and indirect 
transformational leadership and through job satisfaction and motivation and implications for 
study performance of permanent teacher at SMA Islam Dian Didaktika 

Data collection techniques using questionnaires and using 26 statement indicators using 
a Likert scale 1-6. The sample used in this study were 40 permanent teachers of SMA Islam 
Dian Didaktika. Data analysis in this study uses Partial Least Square Structural Equation 
Modeling (PLS-SEM)  

Based on the research results can be described as follows: 1) Transformational 
Leadership proved to have a positive and significant influence on Motivation, 2) Tranformational 
Leadership has no positive affect Performance, 3) Transformational Leadership proved to have 
a positive and significant influence on Job Satisfaction, 4) Motivation proved to have a positive 
and significant on Performance, 5) Job Satisfaction proved to have a positive significant 
influence on Performance 

 
Keywords: Transformational Leadership, Motivation, job Satisfaction, Performance 

 

 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Saat ini Indonesia perlu melakukan investasi dalam bidang pendidikan serta harus dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan yang baik untuk menggerakkan pembangunan Indonesia 
terutama dalam hal sumber daya manusianya agar mampu bersaing baik dalam skala nasional 
maupun internasional. Didalam menciptakan Sumber daya manusia yang berkualitas. sebaiknya 
pemerintah perlu meningkatkan SDM guru yang berkompeten dan profesional, sehingga akan 
tercipta sumber daya manusia yang dapat menggerakkan pembangunan Indonesia melalui 
pendidikan. Cara peningkatan SDM guru yang berkompeten, salah satunya adalah dengan 
dipimpin oleh pemimpin yang mempunyai sifat kharismatik yang mampu mentransformasikan 
tujuan-tujuan organisasi, agar guru bisa berkembang dengan baik dan dapat mengerjakan tugas-
tugasnya dengan lebih baik dan melebihi apa yang diharapkan, sehingga guru akan menciptakan 
SDM baru yang berkompeten dan unggul serta mampu bersaing dengan SDM lain, baik yang ada 
di dalam negeri maupun di luar negeri.  

Fenomena kepemimpinan yang terjadi, dapat dilihat dari sudut pandang perkembangan 
dan perubahan dalam bidang manajemen pendidikan. Timbulnya perbedaan pendapat, keyakinan-
keyakinan serta ide-ide tentang konsep dan implementasinya di tingkat organisasi dirasa sangat 
rasional dan wajar apabila nanti akan menciptakan konflik. Menjadi seorang pemimpin yang efektif, 
seorang ketua/pemimpin disuatu institusi atau perusahaan harus dapat mempengaruhi seluruh 
karyawan yang dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan yang ingin 
dicapai. 
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Tabel 1.1 Peringkat SMA Islam Dian Didaktika Kategori SMA Swasta Tahun Ajaran 
2015/2016 

 
 

Jurusan 
 

Peringkat 
 

Total Sekolah se-Kota Depok 

 
 

IPA 

 
 

19 

 
 

78 

 
 

IPS 

 
 

23 

 
 

83 

Sumber : Disdik depok (2016) 

Berdasarkan data diatas, untuk meraih peringkat tersebut bukanlah hal yang mudah, 
adanya keterlibatan kepemimpinan seorang kepala sekolah didalamnya. Berbagai macam cara-
cara positif yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk meningkatkan kinerja para guru, 
seperti memberikan penghargaan kepada para guru untuk pekerjaan yang telah dilakukan. Para 
guru akan terdorong untuk aktif dalam mengerjakan pekerjaannya. Kinerja para guru tersebut akan 
berdampak pada prestasi murid-muridnya, dapat dilihat dari empat tahun terakhir antara tahun 
2011-2016 selalu mendapatkan piala melebihi target yang telah ditetapkan. Awalnya ditargetkan 
sebanyak 12-15 piala, hasil yang telah diperoleh melebihi target yaitu sebanyak 25-35 piala.  
1.2 Rumusan Permasalahan 

 
1. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap motivasi 

guru SMA Islam Dian Didaktika? 
2. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru 

SMA Islam Dian Didaktika? 
3. Apakah kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja guru SMA Islam Dian Didaktika? 
4. Apakah motivasi guru memiliki pengaruh positif terhadap kinerja guru SMA Islam Dian 

Didaktika? 
5. Apakah kepuasan kerja guru memiliki pengaruh positif terhadap kinerja SMA Islam 

Dian Didaktika? 
     

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Kepemimpinan Transformasional 
Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan perubahan atau kepemimpinan, di 

mana visi organisasi tidak hanya dirumuskan namun juga diimplementasikan, pertama ideal 
pengaruh, dimana pemimpin melalui otonomi pribadinya secara luar biasa mempengaruhi 
bawahannya. Kedua, motivasi inspirasional, kemampuan pemimpin untuk menginspirasi, 
memotivasi, menghibur, meriah dan bahkan memuji bawahannya. Ketiga, pertimbangan 
individual, kemampuan dan tanggung jawab pemimpin untuk memberikan kepuasan dan 
mendorong produktivitas bawahan. Pemimpin cenderung bersahabat, informal, dekat dengan 
bawahan, memperlakukan subordinat sama, memberikan saran, bantuan dan dukungan untuk 
pengembangan individu. Keempat, stimulasi intelektual mencerminkan kemampuannya pemimpin 
untuk menstimulasi bawahan secara intelektual melalui motivasi. (Bass, Avolio, Jung, & Berson, 
2003). 
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Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memotivasi bawahan untuk 

melakukan sesuatu dan mencapai kinerja tertentu lebih dari apa yang awalnya diharapkan 
konsisten dengan yang menegaskan hal ini kepemimpinan transformasional mampu 
mentransformasikan orang awam untuk melakukan hal yang luar biasa kekuatan pribadi 
melibatkan hubungan khusus antara mereka berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan 
pengakuan kompetensi. (Sundi, 2013) 

 
2.1.2 Motivasi 
   Motivasi adalah perasaan internal yang datang dari dalam. Motivasi sangat penting dari 
sudut pandang organisasi karena dapat menjadikan karyawan lebih bertanggung jawab atas 
tindakan mereka dan menyelesaikan tugas mereka secara tepat dan efisien. Melalui bantuan 
motivasi, perusahaan dapat mendorong karyawan mereka untuk lebih rajin dalam bekerja. 
Pentingnya motivasi karyawan tidak dapat diabaikan karena menjadi dasar dari kelangsungan 
hidup organisasi.  (Saeed & Asghar, 2012). Motivasi adalah suatu kondisi yang mendorong orang 
lain untuk dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsinya dalam organisasi. Bangun 
(2012). Fahlefi (2016), motivasi merupakan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu dengan 
sungguh-sungguh dan menghasilkan hasil yang baik. Dorongan berarti alami untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan kecenderungan untuk mempertahankan hidup. 

 
2.1.3 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan suatu tinjauan yang penting bagi dunia usaha dan karyawan 
selaku individu. Pada dunia usaha peranan kepuasan kerja akan mengarah pada bagaimana 
perusahaan melihat dan menganalisa perilaku  karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan serta  
faktorfaktor apakah yang pengaruhnya dominan terhadap  tingkat  kepuasan kerja yang pada 
akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Bagi individu, kepuasan kerja akan 
menjadi ukuran  terpenuhi  atau tidaknya kebutuhan para karyawan  yang  tidak  hanya 
bersumber dari lingkungan kerja maupun lingkungan keluarga dan masyarakat namun juga 
kebutuhan diri (Widodo, 2006). Kepuasan kerja adalah sebagai suatu sikap umum seorang 
individu terhadap pekerjaannya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan kerja, atasan, 
peraturan dan kebijakan organisasi, standar kinerja, kondisi kerja dan sebagainya. Seorang 
dengan tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap positif terhadap kerja itu, sebaliknya 
seseorang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap negatif terhadap kerja itu 
(Saleem, 2015) 

 
2.1.4 Kinerja 
    Mangkunegara (2001) kinerja dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan 
kuantitas yang dapat dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat 
penting dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya, sehingga berbagai kebijakan harus 
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Salah satu diantaranya adalah 
melalui penilaian kinerja (Murty & Hudiwinarsih, 2012). 

Kinerja yang tinggi dapat diwujudkan, apabila dikelola dengan baik. Itulah sebabnya 
setiap organisasi perlu menerapkan manajemen kinerja. Didalam manajemen kinerja, seringkali 
seseorang membuat kesalahan dengan menduga bahwa mengevaluasi kinerja adalah 
manajemen kinerja. Mengevaluasi kinerja atau memberikan penilaian atas kinerja merupakan 
sebagian dari sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja diartikan sebagai sebuah proses 
komunikasi yang berkesinambungan atau berlangsung secara terus-menerus, yang 
dilaksanakan berdasarkan kemitraan antara seorang karyawan dengan penyedia langsungnya 
(Bacal, 2005). Brahmasari (2004) mengemukakan bahwa kinerja adalah pencapaian atas tujuan 
organisasi yang dapat berbentuk kuantitatif, kualitatif, kreatifitas, fleksibilitas, dapat diandalkan, 
atau hal-hal lain yang diinginkan oleh organisasi. Penekanan kinerja dapat bersifat jangka 
pendek maupun jangka panjang, juga dapat pada tingkatan individu, kelompok ataupun 
organisasi. Kinerja karyawan adalah kemampuan mencapai syarat-syarat pekerjaan, dimana 
suatu pekerjaan dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu 
yang disediakan. Kinerja karyawan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan (Susanto, 
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2016). 
 

2.2 Kerangka Konseptual  
2.3.1 Keterkaitan antara Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sanjaya & Baharuddin (2014), terhadap pegawai 
kantor lembaga penjamin mutu pendidikan provinsi Sulawesi selatan, Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja pegawai pada 
Kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti hipotesis 
yang diajukan yaitu ” diduga ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 
motivasi kerja pegawai pada kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi 
Selatan”, dapat teruji kebenarannya bahwa adanya korelasi yang tinggi antara dimensi 
kepemimpinan transformasional dengan motivasi. (Roy, Wayan, & I, 2014) 

  Hasil analisi dengan menggunakan analisi jalur membuktikan terdapat pengaruh signifikan 
dan positif antara kepemimpinan transformasional dengan memotivasi karyawan. Artinya adalah 
semakin kuat pemahaman dan pelaksanaan kepemimpinan transformasional maka semakin kuat 
motivasi karyawan. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa hasil penelitian dan teori 
bahwa ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan diantaranya adalah 
kepemimpinan transformasional. (Zhang & Bartol 2010), menyatakan bahwa kepemimpinan yang 
baik memiliki power berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel 
mediasi. 
 

  Ho1: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap motivasi 
  Ha1: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap motivasi 

 
2.3.2 Keterkaitan antara Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

  Pemimpin mempunyai tanggung jawab sebagai motivator dan komunikator. Seorang 
pemimpin transformasional seringkali memberikan motivasi yang dapat membuat bawahannya 
menciptkan ide-ide baru dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga akan 
mempengaruhi tingkat kinerja mereka.  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mangkunegara dan Huddin (2016) 
mengatakan bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh positif terhadap 
kinerja karyawan. Penelitian yang dilakukan Shukri Bakar (2014) menyebutkan jika 
kepemimpinan transformasional dilaksanakan dengan baik, maka karyawan berharap bahwa 
keterampilan mereka akan meningkat karena mereka mendapatkan seorang pemimpin yang 
mampu menerapkan kepemimpina transformasional yang tepat. Semua keterampilan potensial 
yang dimiliki oleh karyawan dapat dieksplorasi, dengan demikian kinerja karyawan akan jauh 
lebih baik. 

 
Ho2: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 
Ha2: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kinerja 

 
2.3.3 Keterkaitan antara Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja 

  Kepuasan kerja telah dipelajari secara paralel dengan berbagai aspek pekerjaan dan di 
banyak tempat kerja serta bidang global. Antara lain, pengalaman karyawan terhadap kepuasan 
kerja telah dipelajari sebagai hasil dari gaya kepemimpinan. Meskipun ada banyak gaya 
kepemimpinan yang bisa berdampak pada kepuasan kerja karyawan, tetapi dirasa yang lebih 
tepat kaitannya yaitu dengan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional 
memiliki sifat mendukung, produktif dan inovatif (Bushra et al., 2011). 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saleem (2015) menunjukkan kepemimpinan 
transformasional memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemimpin transformasional melalui perilaku atau sikap yang mampu memberi inspirasi dan 
memotivasi mereka, maka akan  mendorong perubahan bagi psikologis para anggota organisasi. 
Hasil penelitian lain dari Bushra et al., (2011) yang dilakukan pada karyawan bank di Lahore 
(Pakistan) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki dampak positif terhadap 
kepuasan kerja yang secara umum dirasakan oleh 42% responden. Didalam penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja untuk pemimpin transformasional memiliki tingkat 
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kepuasan kerja yang lebih tinggi. 
 

 Hasil penelitian lain dari Hamidifar (2009) dalam Bushra et al., (2011) yang melakukan 
penelitian di Azad Universitas Islam di Teheran, dan menemukan bahwa di antara gaya 
kepemimpinan yang berbeda, kepemimpinan transformasional positif menentukan kepuasan 
kerja karyawan. Karyawan lebih puas dengan kepemimpinan transformasional dari pada gaya 
kepemimpinan lain.  
Berdasarkan dari apa yang telah dilakukan oleh penelitian-penelitian diatas, menunjukkan bahwa 
kepemimpinan transformasional merupakan konsep modern dalam kepemimpinan yang saat ini 
disukai oleh karyawan. 
Ho3: Kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 
Ha3: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

 
2.3.4 Keterkaitan antara Motivasi Terhadap Kinerja 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rivirega  (2013),  menunjukan bahwa 
motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada P.T. Bangun 
Wenang Beverages Company Manado. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2011) 
mengatakan bahwa salah satu tujuan pemberian kompensasi adalah motivasi. Jika balas jasa 
yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Motivasi merupakan 
proses yang berperan pada intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah 
pencapaian sasaran. Sehingga apabila seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang 
diberikan oleh perusahaan sesuai dengan yang karyawan harapkan, maka akan dapat 
memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

   Hasil penelitian lain dari Mudayana (2010),  mengatakan eratnya pengaruh motivasi kerja 
terhadap   kinerja karyawan harus memperoleh perhatian khusus bagi pihak manajemen. Karena 
kinerja karyawan yang baik juga dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kinerja rumah 
sakit karena karyawan menjadi pintu utama dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 
Motivasi kerja yang tinggi menjadikan para karyawan mempunyai semangat yang tinggi untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sehingga pasien merasa puas dengan 
pelayanan yang diberikan. Perlu upaya untuk mempertahankan motivasi kerja para karyawan 
agar tetap berada pada level yang tinggi sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan 
rumah sakit kedepan. Karyawan akan termotivasi apabila keinginan serta kebutuhan mereka 
terpenuhi. Terdapat hubungan yang kuat antara motivasi dengan kinerja, semakin tinggi motivasi 
kerja maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan. 

 Ho4: Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 
 Ha4: Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 
 
2.3.5 Keterkaitan antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

  Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja, artinya kinerja manajer akan meningkat 
ketika kepuasan kerja dari para manajer berada pada posisi yang tinggi. (Fahlefi, 2016).  Dampak 
kepuasan kerja terhadap kinerja dapat dinilai antara lain dari produktivitas yang pada gilirannya 
berpengaruh pada prestasi atau kinerja karyawan. Kepuasan kerja antara lain mempunyai 
pengaruh peran untuk mencapai produktivitas dan kualitas standar yang lebih baik, menghindari 
terjadinya kemangkiran, membangun kekuatan yang lebih stabil serta penggunaan SDM yang 
lebih efisien (Widodo, 2006). 
   Hasil penelitian lain dari  Ida Ayu Brahmasari dan Agus Suprayetno (2008) terhadap 
karyawan PT. Pei Hai International Wiratama Indonsia menyatakan bahwa, kepuasan kerja 
karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, artinya bahwa secara 
umum kepuasan kerja karyawan yang tinggi akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. 
Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Koesmono (2005) memberikan suatu kesimpulan 
bahwa kepuasan kerja secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kinerja. 

 Ho5: Kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 
 Ha5: Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
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2.2 Model Penelitian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Model penelitian 

Sumber : Dimodifikasi dari Thamrin (2012) dan Wayan, et al (2014) 
 

Keterangan: 
Ho1 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap Motivasi. 
Ha1 : Kepemimpinan Transformasional berperngaruh possitif terhadap  Motivasi. 
Ho2 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
Ha2 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
Ho3 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap Kepuasan       

  Kerja. 
Ha3 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. 
Ho4 : Motivasi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
Ha4 : Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
Ho5 : Kepuasan Kerja tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja. 
Ha5 : Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan pada guru tetap di SMA Islam Dian Didaktika. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja, antara lain Kepemimpinan 
Transformasional, Motivasi, dan Kepuasan Kerja. Objek dari penelitian ini adalah guru tetap SMA 
Islam Dian Didaktika.   

 
3.2 Populasi dan Sampel 
           Malhotra (2010) menyatakan bahwa populasi adalah gabungan seluruh elemen yang 
memiliki    serangkaian karakteristik serupa yang mencakup secara keseluruhan untuk 
kepentingan masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah guru tetap SMA Islam Dian Didaktika. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebesar 40 guru.  

Sample menurut Malhotra (2010) adalah suatu sub kelompok dari sebuah populasi yang 
terpilih untuk berpartisipasi dari sebuah penelitian. Langkah pertama dalam penentuan sampel 
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adalah menentukan populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pada guru tetap 
SMA Islam Dian Didaktika. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-
probability sampling dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang 
sama untuk menjadi sampel responden. Penelitian ini juga menggunakan teknik convenience 
sampling, teknik ini memperoleh sampel yang tersedia dan mudah diakses (Maholtra, 2010) 

 
3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel-variabel penelitian yang disebutkan telah didefinisikan secara menyeluruh, 
sehingga indikator dan alat ukur (measurement) yang digunakan dalam penelitian dapat 
diidentifikasikan dengan jelas. Penelitian ini menggunakan kuisioner yang akan diukur dengan 
skala likert mulai dari 1 – 6 

 
Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

 
Variabel dan Definisi Indikator Skala Likert 

Kepemimpinan 
Transformasional 

(KT) 
Bernard Bass mengatakan 
sebagai berikut : 
“transformational leaders 
transform the personal 
values of followers to 
support the vision and goals 
of the organization by 
fostering an environment 
where relationships can be 
formed and by estalishing a 
climate of trust in which 
visions can be shared”. 

 
(Bernard Bass, 2004) 

 
 
 
 

Motivasi 
(MOT) 

Motivsi adalah suatu kondisi 
yang mendorong orang lain 
untuk dapat melaksanakan 
tugas-tugas sesuai dengan 
fungsinya dalam organisasi. 

(Bangun, 2012) 

KT1: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
menyatakan dengan keyakinan bahwa 
tujuan dapat dicapai 
KT2: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
berbicara tentang pentingnya nilai tim. 
KT3: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
berbicara dengan optimis tentang masa 
depan. 
KT4: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
menetapkan standar yang tinggi. 
KT5: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
menentukan pentingnya memiliki tujuan 
yang kuat. 
KT6: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
menghabiskan waktu untuk membimbing 
dan melatih anggota tim. 
KT7: Pimpinan (Kepala Sekolah) 
melampaui kepentingan pribadi demi 
kepentingan tim. 
(Jung & Sosik, 2002) 
 
MOT1: Saya mendapat banyak kepuasan 
dari pekerjaan yang saya lakukan. 
MOT2: Pekerjaan saya sepadan dengan 
usaha. 
MOT3: Saya sangat puas dengan 
pekerjaa saya. 
MOT4: Saya harus memaksa diri saya 
untuk mulai bekerja. 
MOT5: Saya selalu antusias dengan 
pekerjaan saya. 
MOT6: Sementara ditempat kerja 
sayasering merasa seperti hari tidak akan 
pernah berakhir. 
(Herpen & Praag, 2002) 
 

Interval Scale 
1 – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interval Scale 
1 – 6 
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Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel dan Definisi Indikator Skala Likert 

Kepuasa Kerja 
(KK) 

Kepuasan kerja adalah 
pekerjaan yang menantang, 

imbalan yang sesuai, 
kondisi/lingkungan kerja 

yang mendukung 
(Siahaan, 2002) 

 
Kinerja 
(KNJ) 

Kinerja adalah hasil kerja 
secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh 
seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya 
sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan 
kepadanya. 

(Mangkunegara, 2001) 

KK1: Saya menyukai pekerjaan saya. 
KK2: Saya puas dengan pekerjaan saya. 
KK3: Saya suka bekerja disini. 
(Lee, Huang, & Zhao, 2011) 
 
 
 
 
 
KNJ1: Tugas yang ditentukan selalu 
dilengkapi sesuai dengan deskripsi 
pekerjaan. 
KNJ2: Semua persyaratan kinerja formal 
dari pekerjaan harus dipenuhi 
KNJ3: Semua tanggung jawab yang 
dibutuhkan dari pekerjaan harus dipenuhi 
KNJ4: Aspek dari pekerjaan yang wajib 
dilakukan tidak pernah diabaikan 
KNJ5:  Tugas penting dalam pekerjaan 
selalu tercapai. 
(Yperen, 2004) 

Interval Scale 
1 – 6 

 
 
 
 
 
 
 

Interval Scale 
1 – 6 

 

 

 

 3.6 Metode Analisis Data 

           3.6.1 Partial Least Square (PLS)  
   Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data Partial 

Least Square (PLS). Data penelitian ini akan  dihitung dengan software smartPLS 3.0. PLS 
merupakan metode analisis powerfull karena tidak mengasumsikan data harus dengan 
pengukuran skala atau berdistribusi tertentu (dapat berupa skala nominal, ordinal, interval, dan 
rasio), dengan jumlah sample kecil. PLS juga digunakan untuk konfirmasi teori. Dibandingkan 
dengan covariance based Structural Equation Modelling – CBSEM (yang diwakili oleh software 
LISREL, EQS, dan AMOS) komponen yang berbasis PLS mampu menghindarkan dua masalah 
besar yang dihadapi oleh CBSEM yaitu inadmissible solution dan factor indeterminacy (Fornell 
&Bookstein, 1982) dalam (Ghozali,2014).  

 
 3.6.2 Inner model 
 Inner model menggambarkan hubungan antara variabel laten yang ada pada model 
penelitian. Inner model yang kadang disebut juga dengan (inner relation, structural model dan 
substantive theory) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada substantive 
theory. Model penelitian dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen dan 
uji t serta signifikansi dari nilai koefisiensi parameter jalur struktural. Menilai model dengan PLS, 
dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square 
dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel 
dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantive (Ghozali, 2014).  
 Menggunakan R-square berguna untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel 
independen dalam mempengaruhi variabel dependen, sedangkan uji t melalui koefisiensi 
parameter jalur struktural digunakan untuk mengukur arah pengaruh serta tingkat signifikannya. 
Pengujian dilakukan melalui prosedur bootstrapping pada smartPLS 3.0.  
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 Disamping melihat nilai R-Square, model PLS juga dievaluasi dengan melihat Q-square 
predictive relevance untuk model konstruk. Q-square mengukur seberapa baik nilai observasi 
dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-square lebih besar dari 0 (nol) 
menunjukkan bahwa model mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-square 
kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance. 
 

Gambar 3.1 Inner Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.2.3 Pendidikan Terakhir 

      Berdasarkan hasil dari pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 
berpendidikan Diploma tidak ada, responden yang berpendidikan S1 (Sarjana) berjumlah 37 
orang atau sebesar 92%, responden yang berpendidikan S2 (Pascasarjana) berjumlah 3 
orang atau sebesar 8%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
responden berpendidikan S1 (Sarjana) lebih banyak dalam penelitian ini. 

 
4.2.4 Lama Bekerja 

Berdasarkan hasil kuisioner dapat diketahui bahwa responden yang sudah bekerja 6 – 
10 tahun berjumlah 22 orang atau sebesar 55% dari total responden yang berjumlah 40 orang. 
Responden yang telah bekerja ≥ 11 tahun berjumlah 18 orang atau sebesar 45%. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden yang paling lama 
bekerja adalah 6 – 10 tahun.  

 
4.3 Analisis Pre-Test 

 
4.3.1 Uji Validitas 
           Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-test 
sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of sampling adequacy, 
bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, total variance explained, dan factor loading 
of component matrix. Software yang digunakan adalah SPSS 23. 
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Tabel 4.1 Hasil Pengujian Validitas Pre-Test 

Variabel Indikator 
KMO 
(>0.5) 

SIG 
(<0.05) 

MSA 
(>0.5) 

Factor 
Loading 

(>0.5) 
Kriteria 

Kepemimpinan 
Transformasional 

KT1 

0.846 0.000 

0.836 0.810 Valid 
KT2 0.796 0.758 Valid 
KT3 0.879 0.796 Valid 
KT4 0.847 0.824 Valid 
KT5 0.870 0.846 Valid 
KT6 0.845 0.813 Valid 
KT7 0.843 0.804 Valid 

Motivasi  

MOT1 

0.801 0.000 

0.842 0.689 Valid 
MOT2 0.830 0.799 Valid 
MOT3 0.727 0.698 Valid 
MOT4 0.784 0.850 Valid 
MOT5 0.760 0.621 Valid 
MOT6 0.866 0.738 Valid 

Kepuasan Kerja 
KK1 

0.674 0.000 
0.625 0.911 Valid 

KK2 0.827 0.790 Valid 
KK3 0.645 0.890 Valid 

Kinerja 

KNJ1 

0.647 

 
 

0.000 
 
 

0.515 0.541 Valid 
KNJ2 0.692 0.724 Valid 
KNJ3 0.761 0.851 Valid 
KNJ4 0.646 0.797 Valid 
KNJ5 0.586 0.734 Valid 

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS 23 (2017) 

 
4.3.2 Uji Reliabilitas 

 
        Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi dan reliabilitas indikator 

pertanyaan-pertanyaan dalam setiap kuesioner terhadap variabelnya. Uji tersebut bisa dengan 
melihat batas nilai cronbach’s alpha ≥ 0.60 maka, indikator pernyataan dalam kuesioner 
dinyatakan reliable, konsisten dan relevan terhadap variabel (Malhotra, 2010). Berikut ini 
adalah hasil analisis reliabilitas indikator penelitian. 

 
Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha 
Kesimpulan 

Kepemimpinan Transformasional 0.909 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0.801 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0.831 Reliabel 

Kinerja 0.780 Reliabel 
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4.6 Penguji Hipotesis 
 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna 
mengenal hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji 
hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output path coefficients pada tabel 4.10 berikut ini: 

 
Tabel 4.10 Path Coefficients 

 

Original 

Sample (O) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P-Values 

Kesimpul

an 

Kepemimpinan 

Transformasional -> 

Kepuasan Kerja 

0.616 9.551 0.000 

 

Didukung 

oleh data 

Kepemimpinan 

Transformasional> 

Kinerja 

0.247 1.416 0.157 

 

Tidak 

didukung 

oleh data 

Kepemimpinan 

Transformasional -> 

Motivasi 

0.588 6.931 0.000 

 

Didukung 

oleh data 

Kepuasan Kerja -> 

Kinerja 
0.374 2.260 0.024 

Didukung 

oleh data 

Motivasi -> Kinerja 0.327 2.070 0.039 
 Didukung 

oleh data 

 
Sumber: Pengolahan data dengan SmartPLS 3.0 

 
 
 
4.6.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Motivasi 
 Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai P-Value sebesar 0.000 < 0.05, dan nilai 
T-statistik di atas 1.96 yaitu sebesar 6.931 (T Tabel signifikansi 5%). Nilai original sample estimate 
adalah positif, yaitu sebesar 0.588. Dapat disimpulkan bahwa Ho1 ditolak, yang berarti adanya 
pengaruh positif antara kepemimpinan transformasional terhadap motivasi. Berdasarkan hasil ini 
disimpulkan bahwa adanya penerapan gaya kepemimpinan transformasional pada kepala sekolah, 
menunjukkan bahwa dengan penerapan gaya kepemimpinan transformasional tersebut akan lebih 
meningkatkan Motivasi guru untuk mengembangkan keahlian dan memahami serta meningkatkan 
mutu kerja guru tetap di SMA Islam Dian Didaktika. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa hasil penelitian dan teori bahwa ada 
beberapa variabel yang dapat mempengaruhi motivasi karyawan diantaranya adalah 
kepemimpinan transformasional. (Zhang & Bartol 2010), Menyatakan bahwa kepemimpinan yang 
baik memiliki power berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan motivasi sebagai variabel 
mediasi. 

 
4.6.2 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 
 Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0.157 < 0.05 dengan 
T-statistik berada di bawah 1.96 yaitu sebesar 1.416 (T Tabel signifikansi 5%), sehingga Ha2 
ditolak yang berarti terdapat pengaruh antara kepemimpinan transformasional terhadap kinerja. 
Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0.274, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa Ho2 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh antara kepemimpinan transformasional 
terhadap Kinerja. Pada penelitian ini, kepemimpinan transformasional tidak dapat secara langsung 
mempengaruhi kinerja. Hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan kepemimpinan 
transformasional memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ditolak. 
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4.6.3 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan Kerja 
 Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai P-Values sebesar 0.000 < 0.05, dan nilai T-statistik di 
atas 1.96 yaitu sebesar 9.551 (T Tabel signifikansi 5%). Nilai original sample estimate adalah 
positif, yaitu sebesar 0.616. Kesimpulan bahwa Ho3 ditolak, yang berarti adanya pengaruh positif 
antara kepemimpinan transformasional terhadap motivasi.  
 Adanya penerapan gaya kepemimpinan transformasional pada kepala sekolah, 
menunjukkan bahwa dengan penerapan gaya kepemimpinan transformasional tersebut akan lebih 
meningkatkan kepuasan kerja guru untuk mengembangkan keahlian dan memahami serta 
meningkatkan mutu kerja guru tetap di SMA Islam Dian Didaktika. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Bushra et al., (2011) menunjukkan bahwa kepemimpinan 
transformasional memiliki hubungan positif dengan kepuasan kerja. Hal ini membuktikan bahwa 
dengan mengadopsi gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin dapat mencapai karyawan 
yang lebih puas, yang berarti hasil penelitian didukung hipotesis. 
 
4.6.4 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Pada Tabel 4.10 Path Coefficients di atas, dapat dilihat bahwa nilai P-Value sebesar 0.043 
< 0.05 dan nilai T Statistics sebesar 2.028 < 1.96 (T Tabel signifikansi 5%). Nilai original sample 
estimate adalah positif, yaitu sebesar 0.327 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho4 ditolak, yang 
berarti terdapat pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja. Hipotesis dalam penelitian ini 
yang menyatakan motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja diterima.  

Adanya motivasi yang dimiliki oleh guru tetap SMA Islam Dian Didaktika, membuat kinerja 
yang dihasilkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi yang tinggi pada guru tetap SMA 
Islam Dian Didaktika membuat kinerja yang dihasilkan baik dan sesuai dengan penilaian kinerja. 

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2011) mengatakan bahwa salah satu 
tujuan pemberian kompensasi adalah motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, 
manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Motivasi merupakan proses yang berperan pada 
intensitas, arah, dan lamanya berlangsung upaya individu ke arah pencapaian sasaran. Apabila 
seorang karyawan menganggap bahwa kompensasi yang diberikan oleh perusahaan sesuai 
dengan yang karyawan harapkan, maka akan dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan 
kinerja karyawan, yang berarti hasil penelitian ini didukung hipotesis. 
4.6.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 
 Pada Tabel 4.10 Path Coefficients di atas, dapat dilihat bahwa nilai P Values sebesar 0.026 
< 0.05 dan nilai T Statistics sebesar 2.228 < 1.96 (T Tabel signifikansi 5%). Nilai original sample 
estimate adalah positif, yaitu sebesar 0.327 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho5 ditolak, yang 
berarti terdapat pengaruh positif antara kepuasan kerja terhadap kinerja. Dengan demikian, 
hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap 
kinerja diterima.  
 Adanya kepuasan kerja yang dirasakan oleh guru tetap SMA Islam Dian Didaktika, 
membuat kinerja yang dihasilkan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang 
tinggi pada guru tetap SMA Islam Dian Didaktika membuat kinerja yang dihasilkan baik dan sesuai 
dengan penilaian kinerja. 
 Penelitian Atmojo (2012) mendukung gagasan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor 
emosional yang dapat meningkatkan kinerja, yang berarti hasil penelitian ini didukung hipotesis. 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan implikasi manajerial untuk pihak SMA Islam 
Dian Didaktika selaku pihak yang dijadikan objek penelitian. Beberapa implikasi yang dapat 
diberikan kepada pihak Kepala Sekolah sebagai berikut : 

1. KT4 (Pimpinan/Kepala Sekolah menetapkan standar yang tinggi) memiliki nilai rata-rata 
interval yang rendah yaitu 2,975 yang menunjukan bahwa guru merasa kepala sekolah 
menetapkan standar yang rendah maka dari itu kepala sekolah harus mengevaluasi 
standar untuk guru atau juga dengan studi banding. Dengan ditetapkannya standar yang 
tinggi membuat guru harus memiliki kualitas yang tinggi agar dapat menyesuaikan dengan 
standar yang telah ditetapkan oleh kementerian pendidikan. 
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KT5 (Pimpinan/Kepala Sekolah menentukan pentingnya memiliki tujuan yang kuat) 
memiliki nilai rata-rata interval yang rendah yaitu 3,075 menunjukan bahwa guru merasa 
kepala sekolah memiliki tujuan yang kurang kuat maka dari itu kepala sekolah perlu 
melibatkan guru untuk merumuskan tujuan yang lebih baik, apabila pendapatan dan saran 
guru dilibatkan maka kinerja guru akan meningkat karena guru merasa pendapat dan 
sarannya didengar. 
KT3 (Pimpinan/Kepala Sekolah berbicara dengan optimis tentang masa depan) memiliki 
nilai rata-rata interval yaitu 3,175 menunjukan bahwa kepala sekolah kurang optimis 
tentang masa depan sekolah, namun kepala sekolah harus menunjukan sikap yang optimis 
kepada bawahan (guru) supaya termotivasi dan puas agar kinerjanya meningkat.  

2. MOT1 (Saya mendapat banyak kepuasan dari pekerjaan yang saya lakukan) memiliki nilai 
rata-rata interval yang rendah yaitu 3,45 menujukan bawa guru merasa kurang puas 
dengan perkerjaan yang dilakukan saat ini. Kurangnya kepuasan guru terhadap 
pekerjaanya perlu diteliti lebih lanjut mengenai aspek yang menyebabkannya. 

3. KK3 (Saya suka bekerja disini) memiliki nilai rata-rata interval yang rendah yaitu 2,85 
menujukkan bawah guru kurang menyukai bekerja disekolah ini. Perlu diteliti lebih lanjut 
mengenai faktor – faktor penyebab guru kurang menyukai bekerja di sekolah ini. 

4. KNJ4 (Aspek dari pekerjaan yang wajib dilakukan tidak pernah diabaikan) memiliki nilai 
rata-rata interval yang rendah yaitu 3,65 yang menunjukan bahwa guru terkadang 
mengabaikan aspek-aspek pekerjaan yang wajib dilakukan, hal ini sangat bahaya apabila 
guru mengabaikan aspek pekerjaan yang wajib maka akan berdampak bagi perkembangan 
sekolah serta muridnya. Agar guru tidak mengabaikan aspek pekerjaannya pihak sekolah 
atau kepala sekolah menerapkan aturan yang tegas apabila pekerjaan diabaikan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisi Peningkatan Kinerja sebagai dampak dari 

Kepemimpinan Tranformasional secara langsung dan tidak langsung serta melalui 
Kepuasan Kerja dan Motivasi pada guru tetap SMA Islam Dian Didaktika. Hasil analisi data 
yang dilakukan dengan menggunakan smartPlS menunjukan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. Dilihat 

dari nilai original sample sebesar 0.616, t-statistik sebesar 9.551 dan P-value sebesar 
0.000 < 0.05. 

2. Kepemimpinan Transformasional tidak berpengauh positif terhadap Kinerja. Dilihat dari 
original sample sebesar 0.247, t-statistik sebesar 1.416 dan P-value sebesar 0.157 < 
0.05. 

3. Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Motivasi. Dilihat dari 
nilai original sample sebesar 0.588, t-statistik 6.931 dan P-value sebesar 0.000 < 0.05. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. Dilihat dari original sample 
sebesar 0.374, t-statistik sebesar 2.260 dan P-value sebesar 0.024 < 0.05. 

5. Motivasi berpengaruh positif terhadap Kinerja. Dilihat dari original sample sebesar 
0.327, t-statistik sebesar 2.070 dan P-value sebesar 0.039 < 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan  penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal : 
Untuk SMA Islan Dian Didaktika : 
1. Kepala sekolah melalakukan evaluasi standar yang ada dan melakukan studi banding 

terhadap standar disekolah lain. 
2. Kepala sekolah perlu melibatkan guru untuk merumuskan tujuan yang lebih baik, 

apabila pendapatan dan saran guru dilibatkan maka kinerja guru akan meningkat 
karena guru merasa pendapat dan sarannya didengar. 

3. Kepala sekolah harus menunjukan sikap yang optimis kepada bawahan (guru) supaya 
termotivasi dan puas agar kinerjanya meningkat.  

4. Pihak sekolah atau kepala sekolah menerapkan aturan yang tegas apabila pekerjaan 
diabaikan. 

Saran penelitian lebih lanjut : 
1. Perlu diteliti faktor-faktor lain yang menyebabkan kepuasan kerja guru selain 

kepemimpinan transformasional. 
2. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai factor-faktor penyebab guru kurang menyukai 

bekerja di sekolah ini. 
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