ABSTRACT

This study conducted research on the influence of situational leadership
principals and teachers' of achievement on the performance of school teachers at
SMKN 35 Jakarta using three variables, with two independent variables namely
the principal situational leadership variables and teacher’s achievement motivation
variables,with one variable bound the performance of teachers
Research method used is descriptive quantitative correlation using
regression analysis. The experiment was conducted using population education
personnel in SMKN 35 Jakarta with census method (saturated sample).
The study found that participation in the variable dimension of situational
leadership principals dominant influence on the communication dimension of
teacher performance variables, whereas the variable of achievement motivation of
teachers, the dimensions to the dimensions of the dominant motif affect the ability
to work on teacher performance variables.
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ABSTRAK

Studi ini melakukan penelitian tentang pengaruh kepemimpinan
situasional kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru di
SMKN 35 Jakarta dengan menggunakan tiga variabel, dengan dua variabel bebas
yaitu variabel kepemimpinan situasional kepala sekolah dan variabel motivasi
berprestasi guru, dengan satu variabel terikat yaitu kinerja guru.
Metode riset yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif menggunakan
analisa regresi korelasi. Penelitian dilaksanakan menggunakan populasi tenaga
kependidikan SMKN 35 Jakarta dengan metode sensus (sampel jenuh).
Hasil penelitian ditemukan bahwa dimensi partisipasi pada variabel
kepemimpinan situasional kepala sekolah berpengaruh dominan terhadap dimensi
komunikasi pada variabel kinerja guru, sedangkan pada variabel motivasi
berprestasi guru, dimensi motif berpengaruh dominan terhadap dimensi
kemampuan dalam bekerja pada variabel kinerja guru.

Kata kunci: Kepemimpinan Situasional Kepala Sekolah, Motivasi Berprestasi
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