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ABSTRAK  

Penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan adalah guru. Sehingga perlu, 
ada perhatian terhadap peningkatan kinerja guru. Kemampuan kepala sekolah 
sebagai manajer tertinggi disekolah juga sangat menentukan keberhasilan 
sekolah. Kondisi kinerja guru SMP se kecamatan Natar Lampung Selatan yang 
belum sesuai harapan berperan  mendorong melakukan penelitian. Tujuan 
penelitian ini adalah ingin mengetahui: 1)  pengaruh persepsi manajemen kepala 
sekolah terhadap kinerja guru SMP se kecamatan Natar Lampung Selatan, 2) 
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP se kecamatan Natar 
Lampung Selatan, 3) pengaruh persepsi kepala sekolah dan motivasi kerja 
terhadap kinerja guru SMP se kecamatan Natar Lampung Selatan secara 
bersama-sama.  Jenis penelitian yang digunakan adalah peneiitian kuantitatif, 
dengan  metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisa 
hubungan penelitian yang berbentuk uji korelasi untuk menemukan adanya 
pengaruh dari ketiga variabel. Cara ini dilakukan untuk menguji apakah ketiga 
variabel ada pengaruh terhadap kinerja guru baik secara sendiri ataupun secara 
bersama – sama. Penganalisaan data diawali dengan penetapan sampel yang 
berjumlah 140 sampel kemudian dihitung dengan rumus Solvin dihasilkan 58 
guru yang dijadikan sampel penelitian. Cara mengumpulkan data untuk 
mengukur nilai variabel pada penelitian adalah menggunakan angket. Hasil data 
yang diperoleh menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel 
Persepsi manajemen kepala sekolah (X1)  terhadap kinerja guru (Y) SMP se 
kecamatan Natar Lampung Selatan dengan nilai sig. 0,002 dan ada pengaruh 
yang signifikan antara variabel  motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y) 
SMP se kecamatan Natar Lampung Selatan dengan nilai sig. 0,00 serta antara 
variabel persepsi manajemen kepala sekolah dan motivasi kerja  terhadap kinerja 
guru SMP se kecamatan Natar Lampung Selatan secara bersama-sama dengan 
nilai sig.0,00. Maka bisa disimpulkan bahwa semua  variabel bernilai sig <0,005 
berarti ada pengaruh positif antara variabel X1 dan X2 terhadap Y sehingga 
dinyatakan dapat teruji kebenarannnya. 
Kata kunci: persepsi manajemen kepala sekolah, motivasi kerja, kinerja guru. 

 

 

 

 

 

 

 


