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MOTTO 

 

 

 Segala perkara dapat ku tanggung di dalam 

Dia yang memberi kekuatan kepadaku 

(Filipi 4:13). 

 

 Orang-orang yang menabur dengan 

mencucurkan air mata akan menuai 

dengan bersorak-sorai (Mazmur 126:5). 

 

 Pada waktu Aku berkenan, Aku akan 

mendengarkan engkau, dan pada hari aku 

menyelamatkan, Aku akan menolong 

engkau (2korintus 6:2). 

 

 Orang tidak akan bisa sampai kepada fajar 

kecuali melalui jalan malam. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik hubungan antara 
persepsi kepemimpinan dengan kepuasan kerja guru SD. Hipotesis yang diajukan 
adalah Ada hubungan yang positif antara persepsi terhadap kepemimpinan kepala 
sekolah dengan kepuasan kerja. Artinya semakin tinggi persepsi terhadap  
kepemimpinan kepala sekolah, semakin tinggi pula tingkat kepuasan kerja guru 
SD. Dan sebaliknya semakin rendah persepsi terhadap kepemimpinan kepala 
sekolah, semakin rendah pula tingkat kepuasan kerja guru SD. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah guru 
SD Dabin II di Purwodadi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
metode skala. Skala penelitian yang digunakan adalah skala kepuasan kerja dan 
skala persepsi terhadap kepemimpinan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan menggunakan teknik kerelasi Product Moment dari Karl Pearson. 
Berdasarkan hasil analisis didapatkan r xy = 0,284 dengan p<0,05. dengan 
demikian hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif antara persepsi 
terhadap kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan guru SD. 
 
 
Kata Kunci : Kepuasan Kerja, Persepsi Kepemimpinan, Guru SD. 
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