
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Manajemen 

Manajemen penting untuk dipelajari sebagai media mencapai kesuksesan, baik 

individu maupun organisasi. Ada tiga alasan mengapa manusia mempelajari 

manajemen, yaitu alasan menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa depan. 

Berikut ini pengertian manajemen menurut pendapat para ahli, yaitu: 

Menurut Brantas (2009: 4) 

“Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang ke arah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata.” 

 

Menurut Wijayanto(2012: 2) 

“Manajemenadalahilmudanseni, yang terdiriatasperencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, 

danpengawasanterhadapkinerjaorganisasidenganmenggunakansumberdaya 

yang dimilikiuntukmencapaitujuandansasaranorganisasi.” 
 

Manajemen ini terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu: Men, Money, Method, 

Materials, Machines, dan Market.Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi 

suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau 

disingkat menjadi MSDM yang merupakan terjemahan dari man power 

management. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini disebut juga dengan 

manajemen kepegawaian atau manajemen personalia. 
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2.2 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Memperjelas pengertian manajemen sumber daya manusia, maka dapat diuraikan 

beberapa definisi menurut para ahli sebagai berikut:  

Menurut Hasibuan (2009:10) 

“Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga  kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.” 

 

Menurut Handoko (2008: 4) 

“Manajemen sumberdaya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumberdaya manusia 

untuk mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi.” 

 

Manajemen sumber daya manusia secara khusus menitikberatkan perhatiannya 

pada bidang sumber daya manusia, yaitu bagaimana memanfaatkan sumber daya 

tersebut secara optimal untuk mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Dari 

uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa manajemen sumber daya manusia 

merupakan serangkain kegiatan yang mengatur tentang ketenagakerjaan untuk 

mencapai tujuan individu mapun organisasi yang berbeda dari setiap individu 

dalam suatu organisasi dapat disatukan sesuai dengan tujuan perusahaan demi 

tercapainya efektifitas dan efisiensi organisasi. 

2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Hasibuan (2009: 21), fungsi manajemen sumber daya manusia meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, 

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan 

pemberhentian. 
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a. Perencanaan adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta 

efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu 

terwujudnya tujuan yang dilakukan dengan menetapkan program 

kepegawaian. 

b. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua 

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi. 

c. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan agar mau 

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. 

d. Pengendalian adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar 

menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan 

rencana. Apabila terjadi penyimpangan atau kesalahan, diadakan 

tindakan perbaikan dan penyempurnaan rencana. 

e. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan 

induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

f. Pengembangan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. 

g. Kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung, 

uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. 
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h. Pengintegrasian adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan 

perusahaan dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerja sama yang 

serasi dan saling menguntungkan. 

i. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan 

kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau 

bekerja sama sampai pensiun. 

j. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujud tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan 

kesadaran untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-

norma sosial. 

k. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu 

perusahaan. 

2.3 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat 

penting untuk mencapai tujuan organisasi.Seorang pemimpin juga menjadi salah 

satu penentu dari kemajuan suatu organisasi tersebut saat organisasi itu berada 

dalam pimpinannya. 

Menurut Wahjosumidjo (2010: 83) 

“Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk menggerakan segala sumber 

yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” 
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Menurut Tampubolon (2008: 116) 

“Kepemimpinan adalah sarana yang memengaruhi tingkah laku orang 

perorangan agar mengarah pada hasil yang diharapkan.” 

 

Menurut Wahjosumidjo (2010: 83) 

“Kepala sekolah yaitu seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan suatu proses 

belajar mengajar atau tempat dimana antara guru yang memberi pelajaran 

dan murid yang menerima pelajaran.” 

 

Berdasarkan definisi-definisi kepemimpinan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan mengandung arti proses menggerakan, mempengaruhi, 

memberikan motivasi, dan mengarahkan orang-orang di dalam lembaga atau 

organisasi untuk menggerakan segala sumber yang ada pada suatu organisasi 

sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan organisasi. 

2.3.1 Peranan Kepemimpinan 

Menurut Soekanto(1984) dalam Damayanti (2010: 23), peranan merupakan aspek 

yang dinamis dan kedudukan (status).Apabila seseorang yang melakukan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya  maka dia menjalankan suatu peranan. 

Menurut Mintzberg dalam Wahjosumidjo (2010: 90), ada tiga macam peran 

seorang pemimpin yaitu: 
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A. Peran yang Bersifat Interpersonal (Hubungan Antar Perseorangan) 

Peranan ini timbul akibat otoritas formal kepemimpinan kepala sekolah yang 

meliputi  meliputi: figurehead, leadership,dan liason. 

1. Figurehead (Lambang) 

Figurehead berarti lambang.Dalam pengertian sebagai lambang kepala 

sekolah mempunyai kedudukan yang selalu melekat dengan sekolah. 

Kepala sekolah dianggap sebagai lambang sekolah. Oleh sebab itu, 

seorang kepala sekolah harus selalu dapat memelihara integritas diri agar 

peranannya sebagai lambang tidak menodai nama baik sekolah. 

2. Leader (penggerak) 

Peran pemimpin sebagai penggerak mencerminkan tanggung jawab kepala 

sekolah untuk menggerakan seluruh sumber daya yang ada di sekolah, 

sehingga bawahan dapat dibina dan dikembangkan dalam pelaksanaan 

tugas yang nantinya akan dapat melahirkan etos kerja dan produktivitas 

yang tinggi dalam mencapai tujuan. 

Fungsi kepemimpinan ini amat penting sebab di samping berperan sebagai 

penggerak juga berperan untuk melakukan kontrol segala aktivitas guru, 

staf, siswa dan sekaligus untuk meneliti persoalan-persoalan yang timbul 

di lingkungan sekolah. 

3. Liason (Penghubung)  

Kepala sekolah mampu untuk mengembangkan hubungan kerjasama, 

bukan hanya dengan bawahan melainkan lingkungan kerja di luar 

satuannya dalam saling tukar menukar informasi. 
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B. Peran yang Bersifat Informasional 

Kepala sekolah berperan untuk menerima dan menyebarluaskan atau meneruskan 

informasi kepada guru, staf, siswa, dan orang tua siswa.Dalam fungsi 

informasional inilah kepala sekolah sebagai pusat urat syaraf (nerve center) 

sekolah. Ada tiga macam peranan kepala sekolah sebagai pusat urat syaraf yaitu: 

1. Peran sebagai Monitor 

Kepala sekolah selalu mengadakan pengamatan terhadap lingkungan, yaitu 

kemungkinan adanya informasi-informasi yang berpengaruh terhadap 

penampilan sekolah, seperti gossip, dan kabar angin (Hearsay). 

2. Peran sebagai Disseminator 

Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyebarluaskan dan membagi-

bagi informasi kepada para guru, staf, siswa, dan orang tua murid. 

3. Peran sebagai Spokesman 

Segala informasi yang menyangkut satuan kerja yang akan disampaikan 

keluar tidak bisa disalurkan melalui orang lain, sebab juru bicara suatu 

organisasi adalah pimpinan itu sendiri. Dalam fungsi ini kepala sekolah 

berperan sebagai wakil resmi sekolah. 

 

C. Peran sebagai Pengambil Keputusan  

Peranan sebagai pengambil keputusan merupakan peran yang paling penting dari 

kedua macam peran yang lain, yaitu interpersonal dan informational roles. Peran 

kepala sekolah sebagai pengambil keputusan meliputi: 
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1. Entrepreneur. Kepala sekolah harus selalu berusaha memperbaiki dan 

mengembangkan satuan kerja yang dipimpinnya serta selalu berusaha 

memperbaiki penampilan sekolah melalui program-program baru dan 

melakukan survey untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul di 

sekolah. 

2. Disturbance-handler. Dalam hal ini kepala sekolah dituntut untuk mampu 

mengatasi segala macam kesulitan dalam segala situasi. 

3. A resource allocater. Setiap pemimpin bertanggung jawab mengatur 

segala sumber daya manusia, dana, waktu, dan prasarana sehingga masing-

masing sumber dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. 

4. A negotiator roles. Dalam fungsi ini kepala sekolah harus mampu untuk 

mengadakan pembicaraandan musyawarah dengan pihak luar  atau dengan 

kata lain orang yang berperan mewakili dalam setiap hubungan kerja 

dengan satuan kerja di luarnya. 

2.3.2 Unsur-unsur dan Fungsi Kepemimpinan 

A. Unsur-unsur Kepemimpinan 

Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan (Nasarudin,2010: 58), yaitu: 

1. Kemampuan/kecakapan memengaruhi orang lain (kelompok/bawahan) 

2. Kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau 

keompok 

3. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan persepsi sosial, 

kemampuan berfikir abstrak, dan kestabilan emosi. 



23 

 

B. Fungsi Kepemimpinan 

Lima fungsi pokok kepemimpinan (Nasarudin,2010: 59), yaitu: 

1. Fungsi instruktif 

2. Fungsi konsultatif 

3. Fungsi partisipasi 

4. Fungsi delegasi 

5. Fungsi pengendalian. 

Keberhasilan suatu organisasi, baik sebagai keseluruhan maupun berbagai 

kelompok dalam suatu organisasi tentu sangat bergantung pada mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan, 

kiranya dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam 

organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan 

organisasi memainkan peranan yang dominan dalam keberhasilan organisasi 

tersebut yang menyelenggarakan berbagai kegiatanya terutama terlihat dalam 

kinerja pegawainya (Nasarudin,2010: 67). 

2.4. Pengertian Kinerja 

Istilah kinerja berasal dari kata job performance/acrtual performance (prestasi 

kerja yang dicapai oleh seseorang).Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

merupakan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri 

seseorang. Prestasi bukan berarti banyaknya kejuaraan yang diperoleh oleh guru 

tetapi suatu keberhasilan yang salah satunya nampak dari proses belajar-mengajar. 
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Menurut Mangkunegara (2010: 9) 

“Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode 

waktudalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.” 

 

Menurut Depdiknas (2008: 21) 

“Kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi 

dengan orientasi prestasi.” 

 

Nasarudin (2010: 238) 

“Kinerjaguru diartika sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang 

dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas pokoknya 

sebagai pelaksana administrasi sekolah dalam upaya menunjang 

keberhasilan pengelolan sistem pendidikan di sekolah.” 

 

Berdasarkan keterangan diataskinerja lebih berkonotasi pada sejauhmana 

seseorang melakukan aktifitas baik yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban 

yang sesuai dengan tingkat kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain 

kinerja sebagai perilaku lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah 

pengetahuan maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan tuntutan tugasnya. 

2.4.1.  Penilaian Kinerja 

MenurutMangkunegara (2010: 10), evaluasi kinerjaa dalah penilaian yang 

dilakukan secarasi stematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan 

kinerja organisasi. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau 

meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerjadari SDM organisasi. 
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Menurut Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Departemen 

Pendidikan Nasional (2008: 22), indikator penilaian terhadap kinerja guru 

dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran dikelas yaitu: 

A. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan 

dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru 

dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Unsur atau komponen yang ada dalam silabus terdiri dari: 

1. Identitas Silabus 

Perencanaan yang dibuat oleh guru seperti dalam bentuk silabus maupun 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun dan 

dikembangkan berdasarkan pada kurikulum yang berlaku,dan menuliskan 

identitas mata pelajaran, antara lain: nama mata pelajaran, pokok bahasan / 

sub pokok bahasan, kelas, semester, waktu, dan lain sebagainya sesuai 

kebutuhan. 

2. Stándar Kompetensi (SK) 

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester 

pada suatu mata pelajaran. 
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3. Kompetensi Dasar (KD) 

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan 

indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 

4. Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri 

dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

5. Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran harus menggambarkan aktivitas siswa, karena pada 

hakikatnya yang belajar itu adalah siswa, guru hanya sebagai 

fasilisator.Maka guru harus merancang kegiatan pembelajaran dengan 

sistematis, efektif, efisien, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran. 

6. Indikator 

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi 

untuk menunjukkan ketercapaiankompetensi dasar tertentu yang menjadi 

acuan penilaian mata pelajaran.Indikator pencapaian kompetensi 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat 

diamati dan diukur, yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

7. Alokasi waktu 

Alokasi waktu merupakan berapa lama waktu yang disediakan dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

 

http://www.dhanay.co.cc/2010/10/pengertian-indikator.html
http://www.dhanay.co.cc/2010/10/pengertian-kompetensi-dasar-kd.html
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8. Sumber Pembelajaran 

Sumber belajar adalah buku pedoman.Kemampuan menguasai sumber 

belajar di samping mengerti dan memahami buku teks, seorang guru juga 

harus berusaha mencari dan membaca buku-buku atau sumber-sumber lain 

yang relevan guna meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan 

perluasan dan pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses 

pembelajaran. Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal 

dengan isitilah RPP. 

 

B. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembejaran. Semua tugas 

tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal 

dalam pelaksanaanya menuntut kemampuan guru. Keberhasilan guru dalam 

proses pembelajaran ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: 

1. Pengelolaan kelas 

2. Penggunaan sumber belajar 

3. Penggunaan media pembelajaran 

4. Metode  pembelajaran 

5. Disiplin kerja guru (kehadiran guru). 
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Penggunaan sumber belajar yang terbaru, dan prosedur dan teknik penilaian perlu 

disampaikan kepada peserta didik,  dan disiplin kerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran harus mencapai standar yang telah ditetapkan sesuai aturan yang 

berlaku, serta penggunaan media pembelajaran yang menarik. Selain dari pada itu, 

hal yang sangat penting kemampuan guru itu sendiri. 

C. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara sebagai berikut: 

1. Alat evaluasi 

2. Cara evaluasi pembelajaran 

3. Pengolahan data evaluasi pembelajaran 

4. penggunaan hasil evaluasi. 

Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi atau 

penilaian hasil belajar adalah melalui Penilaian Acuan Norma (PAN) dan 

Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian yang tidak selalu 

tergantung pada jumlah soal yang diberikan atau penilaian dimaksudkan untuk 

mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. 
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Siswa yang paling besar skor yang didapat di kelasnya, adalah siswa yang 

memiliki kedudukan tertinggi di kelasnya. Sedangkan PAP adalah cara penilaian, 

dimana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan yang 

tercermin dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai siswa. Nilai tertinggi adalah 

nilai sebenarnya berdasarkan jumlah soal tes yang dijawab dengan benar oleh 

siswa. Dalam PAP ada passing grade atau batas lulus, apakah siswa dapat 

dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. 

Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan pengolahan hasil evaluasi 

pembelajaran untuk memberikan penilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran. 

Kemampuan lainnya yang perlu dikuasai guru pada kegiatan evaluasi atau 

penilaian hasil belajar adalah menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi meliputi: tes 

tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Seorang guru dapat menentukan alat tes 

tersebut sesuai dengan materi yang disampaikan. 

Di samping pendekatan penilaian dan penyusunan alat-alat tes, hal lain 

yang harus diperhatikan guru adalah pengolahan dan penggunaan hasil belajar. 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hasil belajar,yaitu: 

a. Jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran yang tidak dipahami 

olehsebagian kecil siswa, guru tidak perlu memperbaiki program 

pembelajaranmelainkan cukup memberikan remidial bagi siswayang 

bersangkutan. 

b. Jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran tidak dipahami oleh 

sebagianbesar siswa, maka diperlukan perbaikan terhadap program 
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pembelajaran, khususnya berkaitan dengan bagian-bagian yang sulit 

dipahami. 

Pengolahandata evaluasi pembelajaran meliputi menghitung, menyimpulkan, serta 

mendeskripsikanhasil evaluasi pembelajaran menggunakan data kualitatif (PAN) 

dan kuantitatif (PAP) secara obyektif. Penggunaan hasil hasil evaluasi 

pembelajaran merupakan kegiatan dalam membuat laporan hasil evaluasi 

pembelajaran peserta didik secara obyektif menggunakan data hasil  pengelolaan 

evaluasi pembelajaran, kemudian menggunakannya sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan untuk memperbaiki atau tidak memperbaiki program 

pembelajaran, memutuskan untuk melakukan kegiatan remedial, serta 

menjadikannya acuan untuk pembuatan. 

2.4.2 Langkah-langkah Peningkatan Kinerja 

Menurut Mangkunegara (2010: 22), dalam rangka peningkatan kinerja, paling 

tidak terdapat tujuh langkah yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut: 

a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja 

b. Mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan 

c. Mengindentifikasikan hal-hal yang mungkin menjadi penyebab 

kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang 

berhubungan dengan pegawai itu sendiri 

d. Mengembangkan rencana tindakan untuk menangulangi penyebab 

kekurangan tersebut 

e. Melakukan rencana tindakan tersebut 

f. Melakukan evaluasi apakah masalah tersebut sudah teratasi atau belum 
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g. Mulai dari awal apabila perlu 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu sangat penting kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil 

yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sekaligus sebagai perbandingan dan 

gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya. Adapun 

penelirtian terdahulu yang menggunakan variabel peran kepemimpinan, dan 

kinerja guru diantaranya: 

a. Hal ini didukung oleh penelitian Bestiana (2010) tentang pengaruh 

kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan pada Hotel Kurnia Dua di 

Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel Kurnia dua yang 

berjumlah 36 orang. 

1. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi sederhana dengan 

bantuan software SPSS maka diperoleh besarnya pengaruh 

kepemimpinan dengan prestasi kerja karyawan sebesar 61,8%, 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

Dengan demikian kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. 

b. Penelitian lain yang mengungkap adanya hubungan antara kepemimpinan 

dengan kompetensi guru  diajukan pula oleh Damayanti (2010) tentang 

Peran Kepemimpinan Dalam Mengembangkan Kompetensi Guru MTs 

Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian 
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populasi, populasi dalam penelitian ini adalah 51 guru baik  yang berstatus 

PNS maupun honorer yang bekerja di MTs Negeri 1 Kota Bumi. 

 

1. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda 

menunjukkan bahwa peran kepemimpinan terhadap tugas guru 

berpengaruh lebih signifikan terhadap kompetensi guru 56,1% 

sedangkan kontribusi peran kepemimpinan terhadap kompetensi 

guru adalah 33,5%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

penelitian ini. Penelitian lain yang berkaitan dengan kinerja guru 

juga dilakukan oleh Musarofah (2008) tentang kinerja guru di 

MTs Al-Wathoniyah I Cilungup Duren Sawit - Jakarta Timur. 

2. Penelitian ini merupakan penelitian populasi, populasi dalam 

penelitian ini adalah semua guru di MTs Al-Wathoniyah 

I.Cilungup Duren Sawit yang berjumlah 18 orang guru. Hasil  

penelitian dengan menggunakan analisa data deskriptif kualitatif 

diperoleh data kinerja guru dengan skortertinggi 103, dan skor 

terendah 90, (Mean) nilai rata-rata 96,6 dan simpanganbaku 0,955 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata tentangkinerja guru 

dikategorikan pada rata-rata cukup baik. 

 


