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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kompetensi Pedagogik Guru 

 

         Seseorang dalam menyelesaiakan suatau pekerjaan banyak dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam bidang pekerjaan tersebut.  Oleh karena itu agar pekerjaan 

tersebut dapat diselesaikan dengan baik harus dikerjakan oleh orang yang memi- 

liki kompetensi dibidang pekerjaan yang dimaksud.  Menurut Muhaimin (2004: 

151) kompetensi adalah seperangkat tindakan intelegen penuh tanggung jawab 

yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu melaksankan 

tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu.  

         Gulo (2004: 34) berpendapat bahwa “kompetensi terdiri dari dua aspek yang 

saling berinteraksi, yaitu: 1) aspek yang tampak atau yang disebut performance 

(penampilan) dan 2) aspek yang tidak tampak atau yang disebut aspek rasional”. 

Performance ditunjukan dalam bentuk tingkah laku yang dapat didemonstrasikan 

sehingga dapat dilihat, diamati dan dirasakan. Sedangkan aspek rasional tidak da- 

pat diamati karena tidak tampil dalam bentuk prilaku empiris.  Mc.Ahsan 

(1981:45), sebagaimana dikutip oleh Mulyasa (2003:38) mengemukakan bahwa 

kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person 

achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satis- 

factorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”.  
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Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, 

sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dengan sebaik-baiknya. Sofo (1999:123) mengemukakan “A competency is 

composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent appli- 

cations of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance 

required in employment”.  Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan 

         Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian kompetensi yang telah 

dikemukakan di atas dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi adalah kemam- 

puan seseorang untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan dengan efektif 

berdasarkan kriteria atau standar tertentu. 

         Guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting di dalam orga-

niasi sekolah, karena guru adalah orang yang langsung berhadapan dengan siswa 

dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik sebagai mana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No. 74 Tahun 

2008 tentang guru yang menjelaskan bahwa guru harus memiliki kualifikasi aka- 

demik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.  Kompetensi guru 

yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

         Majid (2005: 6) menyatakan “kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru 

akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar.  Berdasarkan pendapat tersebut 
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dapat diketahui bahwa kualitas guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

dapat dilihat dari kompetensinya”.  Selanjutnya Surya (2004: 92) berpendapat 

bahwa “kompetensi guru ialah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus 

ada pada seseorang agar dapat menunjukan perilakunya sebagai seorang guru”.     

Pendapat lain tentang  kompetensi guru juga dinyatakan oleh Syah (2000: 230), 

yang menyatakan bahwa “kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru 

dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan 

layak”.    

         Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa kom- 

petensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam me- 

laksanakan tugas keprofesionalannya.    

         Guru merupakan sebuah profesi, oleh karena itu untuk menjadi guru yang 

profesional harus memiliki kompetensi yang telah disyaratkan. Peraturan 

Pemerintah  RI  No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa  kompe- 

tensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh mela- 

lui pendidikan profesi. Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan meru- 

pakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling men- 

dukung.   

         Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: (1) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta didik,   (3) 

pengembangan kurikulum atau silabus, (4) perancangan pembelajaran, (5) pelak- 

sanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi 
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pembelajaran, (7) evaluasi hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik un- 

tuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

         Berkenaan dengan kompetensi guru, dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru 

dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi: (1) menguasai karakter- 

istik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan 

intelektual, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, (3) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu, (4) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik,                

(5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembe- 

lajaran, (6) memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengak- 

tualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik, (8) menyelenggarakan penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar, (9) memanfaatkan  hasil penilaian dan evaluasi  

untuk  kepentingan pembelajaran, dan (10)  melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran.  Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik.   

         Berdasarkan uraian tentang kompetensi pedagogik yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemam- 

puan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran, yang meliputi aspek: (1) pe-

mahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman terhadap peserta 

didik, (3) pengembangan kurikulum atau silabus, (4) perancangan pembelajaran, 

(5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan tek- 

nologi pembelajaran, (7) pelaksanaan evaluasi hasil belajar,(8) memanfaatkan   
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hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan  (9)  melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.  

          

2.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

         Keberhasilan maupun kegagalan dari suatu organisasi, apakah perusahaan, 

lembaga pemerintah, ataupun organisasi sosial lainnya akan selalu dikaitkan de- 

ngan pemimpin dari organisasi dimaksud. Seorang pemimpin organsasi mem- 

punyai peran yang sangat kuat untuk mempengaruhi bawahannya agar mau mela- 

kukan tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.     

         Bush (dalam Usman, 2009: 281) mengatakan “I mean  influencing others 

actions in achieving desirable ends” (yang saya maksudkan dengan kepemim- 

pinan ialah mempengaruhi tindakan orang lain untuk mencapai tujuan akhir yang 

diharapkan).  Menurut Toha (2004: 264) “kepemimpinan adalah kegiatan untuk 

mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku orang lain, 

atau seni mempengaruhi manusia baik perorangan maupun kelompok”.  Se- 

lanjutnya Mulyasa (2003: 51) mendefinisikan “kepemimpinan sebagai kegiatan 

untuk mempengaruhi orang lain yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan”.  

         Siagian (2002: 62) mengatakan “kepemimpinan memainkan peranan yang 

dominan, krusial dan  kritikal dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan pro- 

duktivitas kerja baik pada tingkat individual, kelompok maupun pada tingkat or-

ganisasi”. Selanjutnya Handoko (1995: 294)  mengatakan “kepemimpinan  adalah  

kemampuan  yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau 

bekerja mencapai sasaran”.  Ordway Tead (dalam Kartini Kartono, 1994:49) 

menyebutkan “kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang  
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agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. 

         Berdasarkan uraian  tentang  definisi  kepemimpinan di atas, dapat penulis 

simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan tingkah laku orang lain 

atau kelompok untuk mencapai tujuan kelompok dalam situasitertentu.   

         Kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah memiliki fungsi dan peranan 

yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah.  Sekolah akan 

mempunyai kualitas yang baik jika kinerja orang-orang yang ada di sekolah 

berjalan optimal.  Guna mengoptimalkan kinerja orang-orang yang ada di sekolah, 

maka seorang kepala sekolah harus memahami situasi dan kondisi yang ada di 

sekolah dan dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya.  Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Tiong (dalam Usman, 2009:  290) yang  menyatakan “kepala 

sekolah yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut: a)  adil dan tegas 

dalam mengambil keputusan, b) membagi tugas secara adil kepada guru, c)  

menghargai  partisipasi  staf, d)  memahami  perasaan  guru, e) memiliki  visi dan 

berupaya melakukan perubahan f) terampil dan tertib, g) berkemampuan dan 

efisien, h) memiliki dedikasi dan rajin, i) tulus dan percaya diri”. 

         Pendapat lain yang berkaitan dengan efektifitas kepemimpinan kepala 

sekolah di kemukakan  oleh Usman (2009: 290),  menurutnya “ciri-ciri kepemim-

pinan efektif kepala sekolah di abad ke-21 adalah: a) kepemimpinan yang jujur, 

membela kebenaran, dan memiliki nilai-nilai utama, b) kepemimpinan yang mau 

dan mampu mendengarkan suara guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua, dan 

komite sekolah, c) kepemimpinan yang menciptakan visi yang realistis sebagai 

milik bersama, d) kepemimpinan yang percaya berdasarkan data yang dapat 
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dipercaya, e) kepemimpinan yang dimulai dengan instrospeksi dan refleksi 

terhadap diri sendiri dahulu, f) kepemimpinan yang memberdayakan dirinya dan 

stafnya serta mau berbagi informasi, g) kepemimpinan yang melibatkan semua 

sumber daya manusia di sekolah, mengatasi hambatan-hambatan untuk berubah 

baik secara personal maupun organisasional”. 

         Kepala sekolah dianggap sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi 

semua warga sekolah. Kepala sekolah adalah orang yang banyak mengetahui 

tugas-tugas mereka dan yang menentukan irama bagi sekolah tersebut. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2003: 126) yang  menyatakan  “kepala 

sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 

direalisasikan”.   

         Purwanto (1998: 101) menyatakan “di antara pemimpin-pemimpin 

pendidikan yang bermacam-macam jenis dan tingkatannya, kepala sekolah 

merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting”.  Dikatakan sangat penting 

karena lebih  dekat dan langsung berhubungan dengan pelaksanaan program 

pendidikan  di tiap-tiap sekolah.” 

         Berdasarkan  beberapa pendapat yang diungkapkan di atas, dapat diketahui 

bahwa  kepala sekolah yang berhasil dalam memimpin sekolah adalah  kepala 

sekolah yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang  kompleks 

dan unik serta mampu melaksanakan tugas dan perannya secara efektif dalam 

memimpin sekolah.     
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2.3 Tugas dan Peran Kepala Sekolah 

 

         Kepemimpinan kepala sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan 

sekolah yang dipimpinnya, karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan se- 

kolah.  Seorang kepala sekolah dituntut harus memiliki tingkat kinerja yang 

tinggi.  Dalam Perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006) dise- 

butkan terdapat tujuh peran utama seorang kepala sekolah yaitu, sebagai: 1) edu- 

cator, 2) manager, 3) administrator, 4) supervisor, 5) leader, 6) inovator,  dan 7) 

motivator”. Sementara itu Pidarta (1997) menyatakan bahwa “kepala sekolah 

memiliki peran dan tanggung jawab sebagai manajer pendidikan, pemimpin pen- 

didikan,  supervisor pendidikan  dan administrator  pendidikan”. 

         Tugas dan peran kepala sekolah sebagai educator (pendidik) meliputi: a) 

membimbing guru dalam menyusun program pengajaran, b) membimbing guru 

dalam melaksanakan program pengajaran, c) membimbing guru mengevaluasi 

hasil belajar siswa, d) membimbing guru melaksanakan program pengayaan dan 

remedial, e) membimbing  karyawan dalam menyusun program kerja, f) membim- 

bing karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, g) membimbing siswa 

dalam kegiatan ekstra kurikuler, h) melakukan pengembangan staf (guru) melalui 

pendidikan dan pelatihan, i) melakukan pengembangan staf/guru melalui 

pertemuan sejawat, j) melakukan pengembangan staf dengan mengikutkan staf 

dalam seminar, diskusi, dan sejenisnya,k) mengusulkan kenaikan pangkat guru 

dan staf secara periodik, l) mengikuti perkembangan iptek melalui pendidikan dan 

pelatihan.  

         Tugas dan peran kepala sekolah sebagai manager antara lain: a) menga- 

dakan prediksi masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang diinginkan 
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masyarakat, b) melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-

kegiatan yang kreatif untuk kemajuan sekolah, c) menciptakan strategi atau kebi- 

jakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang inovatif tersebut, d) menyusun 

perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan operasional, e) me- 

nemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan fasilitas pendidikan,         

f) melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan dan 

hasilnya. Sebagai administrator dalam lembaga pendidikan, kepala sekolah 

mempunyai  tugas  dan  peran  untuk  melakukan  pengelolaan: a) pengajaran, b) 

kepegawaian, c) kesiswaan, d) sarana dan prasarana, e) keuangan, dan f)  hubu- 

ngan sekolah dan masyarakat.  Tugas  dan  peran  kepala  sekolah  sebagai  super- 

visor  meliputi  kegiatan: a) menyusun program supervisi, b) melaksanakan 

program supervisi, c) menggunakan hasil supervisi untuk peningkatan kinerja 

guru dan karyawan. Sedangkan sebagai seorang leader pada lembaga pendidikan,  

kepala sekolah memiliki: a) kepribadian yang kuat, b) visi dan memahami misi 

sekolah, c) kemampuan mengambil keputusan, d) kemampuan berkomunikasi, 

dan e) memahami kondisi anak buah atau bawahannya. 

         Tugas dan peran kepala sekolah sebagai inovator dalam lembaga pendidikan 

antara lain: a) mencari dan menemukan gagasan-gagasan baru untuk pembaruan 

sekolah, dan b) melakukan pembaharuan di sekolah.  Sebagai motivator di seko- 

lah, kepala sekolah mempunyai tugas dan peran untuk:  a) mengatur lingkungan 

kerja (fisik), b) mengatur suasana kerja (non fisik), dan c) menerapkan prinsip 

penghargaan dan hukuman. 

         Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah adalah kemampuan kepala sekolah dalam mempengaruhi ba- 
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wahannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Keberhasilan kepemim 

pinan kepala sekolah dapat dilihat berdasarkan tugas dan perannya dalam me- 

mimpin sekolah, antara lain dengan imdikator: educator (membimbing guru, staf , 

karyawan dan siswa), manajer (menyusun program sekolah, menggerakan staf, 

guru dan karyawan, mengoptimalkan sumber daya sekolah),  administrator (me-

ngelola administrasi KBM dan BK, ketenagaan, kesiswaan, keuangan, sarana dan 

prasarana),  supervisor (menyusun program supervisi, melaksanakan supervisi, 

menggunakan hasil supervisi), leader (memiliki kepribadian yang kuat, memiliki 

visi dan misi, kemampuan mengambil keputusan dan  berkomunikasi), inovator 

(mencari dan menemukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah, melakukan 

pembaharuan di sekolah) dan motivator (mengatur lingkungan kerja, suasana ker- 

ja dan menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman). 

         Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa kepala sekolah 

merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kebijakan dan         

pencapaian tujuan sekolah.  Kepala sekolah merupakan orang yang bertugas untuk     

mengendalikan jalannya organisasi di sekolah.  Jika kepala sekolah mampu men- 

jalankan tugas kepemimpinannya dengan baik, diharapkan akan memunculkan 

kesan positif bagi warga sekolah, terutama guru.   

 

2.4  Sikap Kerja Guru 

         Pengertian sikap menurut Thurstone yang dikutip Azwar (1988: 3) adalah 

“derajat afek positif atau afek negatif yang dikaitkan dengan suatu obyek 

psikologis”. Sementara itu Sears, et all (1992: 137) menyatakan bahwa “sikap 

adalah keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman 

yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada 
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semua obyek dan situasi yang berkaitan dengannya”.  Berdasarkan hal tersebut 

sikap dapat digambarkan sebagai kecenderungan subyek merespon suka atau tidak 

suka terhadap suatu obyek.          

         Sikap dapat ditunjukkan dalam berbagai kualitas dan intensitas yang berbeda 

dan bergerak secara kontinyu dari positif melalui areal netral ke arah negatif. 

Kualitas sikap digambarkan sebagai valensi positif menuju negatif, sebagai hasil 

penilaian terhadap obyek tertentu.  Sedangkan intensitas sikap digambarkan dalam 

kedudukan ekstrim positif atau negatif. Kualitas dan intensitas sikap tersebut 

menunjukkan suatu prosedur pengukuran yang menempatkan sikap seseorang 

dalam sesuatu dimensi evaluatif yang bipolar dari ekstrim positif menuju ekstrim 

negatif. 

         Menyimak uraian sikap di atas dapat dipahami bahwa sikap merupakan su- 

atu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan terhadap suatu obyek.  Walgito (2003: 

114) mengemukakan tentang sikap dan ciri-ciri sikap sebagai berikut : sikap ada- 

lah faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan 

perilaku tertentu. Adapun ciri-ciri sikap yaitu: tidak dibawa sejak lahir, selalu ber- 

hubungan dengan obyek sikap, dapat tertuju pada satu obyek saja maupun tertuju 

pada sekumpulan obyek-obyek, dapat berlangsung lama atau sebentar, dan meng- 

andung faktor perasaan dan motivasi. 

         Berkaitan dengan komponen sikap, Walgito (2003: 111) mengemukakan 

bahwa “sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap”. 

Ketiga komponen itu adalah komponen kognitif, afektif dan konatif dengan uraian 

sebagai berikut: 
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1. komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap obyek sikap. 

2. komponen afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. Rasa senang 

merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang adalah hal negatif. 

3. komponen konatif (komponen perilaku, atau action component), yaitu kompo- 

nen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku 

terhadap obyek sikap. 

         Profesi guru merupakan profesi yang amat membutuhkan keahlian. Pendi- 

dikan yang sesuai dan pengalaman yang memadai merupakan faktor yang cukup 

menentukan keberhasilan menjadi seorang guru.  Di samping kesesuaian peker- 

jaan dengan kemampuan, kesesuaian pekerjaan dengan minat merupakan faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan seorang guru terhadap pekerjaan- 

nya sebagai seorang pendidik. Kepercayaan yang tinggi terhadap pekerjaan akan 

tumbuh bilamana seorang guru memiliki minat yang tinggi untuk menjalani profe- 

sinya sebagai seorang guru.  Guru dapat dikategorikan berperilaku positif 

bilamana memiliki tanggung jawab, etos kerja, disiplin, dan kreativitas yang 

tinggi.  

         Berdasarkan uraian diatas, sikap seorang guru terhadap pekerjaannya dapat 

dilihat berdasarkan indicator adalah: 1) kepercayaan guru terhadap pekerjaan, 

yang meliputi: peraturan-peraturan atau norma, administrasi, 2) kepuasan guru 

terhadap pekerjaan, yang meliputi: pekerjaan itu sendiri, gaji atau pendapatan, 
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peluang promosi, lingkungan kerja, 3) perilaku, yang meliputi: tanggung jawab, 

etos kerja, disiplin, dan kreativitas.  

 

2.5 Penelitian Yang Relevan 

 

         Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

antara lain: 

2.5.1 Pengaruh Komunikasi Intern dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Efektifitas Kerja Guru dan Karyawan SMP Negeri 1 Suruh 

Kabupaten Semarang (Andriani, 2006).  Hasil penelitiannya 

menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas kerja  guru SMP 

Negeri 1 Suruh Kabupaten  Semarang, yaitu sebesar 25,62%. 

2.5.2 Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pusat Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA Surakarta 

(Parwanto dan Wahyuddin, 2007). Hasil penelitian menyimpulkan 

faktor kepuasan kerja, gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja 

mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan, dengan kontribusi sebesar 26,7% 

2.5.3 Hubungan Kompetensi Pedagogik Guru PAI Dengan Prestasi Belajar 

Pada Mata Pelajaran PAI (Studi Deskriptif  Pada Guru PAI Di SMP 

Negeri Kota Indramayu) (Fitri Yulianti, 2011). Dari hasil penelitian 

disimpulkan bahwa korelasi antara keduanya menunjukkan 

hubungan yang sangat kuat yaitu sebesar 0,82. Sehingga 

menunjukkan adanya signifikansi antara kompetensi pedagogik 

dengan prestasi belajar. 
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2.6  Kerangka Pikir 

 

         Merujuk pada uraian tentang kompetensi pedagogik guru, kepemimpinan 

kepala sekolah dan sikap kerja guru di atas, penulis mengajukan kerangka pikir 

tentang pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kerja guru terhadap 

kompetensi pedagogik guru seperti dijelaskan di bawah ini. 

 

 

2.6.1 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kompetensi 

Pedagogik Guru 

  

          Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang ada di sekolah dan 

mempunyai peranan sangat besar dalam upaya meningkatkan prestasi sekolah.  

Kemampuan kepala sekolah dalam membimbing guru, menyusun program 

sekolah, mengoptimalkan sumber daya sekolah, mengelola administrasi, 

mengambil kepu- tusan yang tepat, melaksanakan pembaruan berdasarkan ide-ide 

kreatif dan memberikan motivasi kepada guru merupakan hal yang sangat 

menentukan keberha- silan pelaksanaan kepemimpinannya. 

         Kepala sekolah yang dapat melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan 

baik diharapkan akan memunculkan kesan positif dari guru dan karyawan di seko- 

lah.  Jika hal ini terjadi diharapkan akan mampu memberikan semangat bagi guru 

dan karyawan di sekolah untuk melaksanakan tugasnya dengan maksimal.  Berke- 

naan dengan hal tersebut, diharapkan jika kepala sekolah dapat menjalankan tugas 

kepemimpinannya dengan baik maka guru akan memiliki kompetensi profesional 

yang tinggi, yaitu kompetensi dalam penguasaan materi pembelajaran dan teknik 

penyampaiannya kepada siswa. Demikian juga ketika seorang kepala sekolah 
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tidak mampu menjalankan tugas kepemimpinannya secara maksimal maka dapat 

berakibat pada menurunnya kompetensi pedagogik guru. 

 

2.6.2  Pengaruh  Sikap Kerja Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru  

 

         Sikap adalah faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong 

atau menimbulkan perilaku tertentu.  Sejalan dengan hal tersebut, setiap orang 

akan memiliki kepercayaan dan sikap tertentu terhadap pekerjaannya. Bagi 

seorang guru kepercayaan yang tinggi terhadap pekerjaan akan tumbuh bilamana 

seorang guru memiliki minat yang tinggi untuk menjalani profesinya sebagai 

seorang guru. 

         Perilaku sebagai pencerminan sikap seorang guru terhadap pekerjaannya 

dapat dilihat dalam bentuk tanggung jawab, etos kerja, disiplin, dan kreativitas- 

nya. Guru dapat dikategorikan berperilaku positif bilamana memiliki tanggung 

jawab, etos kerja, disiplin, dan kreativitas yang tinggi. Kepercayaan guru terhadap 

pekerjaan akan tumbuh bilamana guru memiliki kesesuaian antara pekerjaan 

dengan kemampuan.  Demikian sebaliknya jika guru merasa tidak ada kesesuaian 

antara pekerjaan dan kemampuannya maka dapat menurunkan rasa percaya diri 

dan sikapnya terhadap pekerjaan yang dijalaninya. 

         Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diduga jika tingkat kepemimpinan 

kepala sekolah dan sikap kerja guru tinggi maka kompetensi pedagogik  guru juga 

akan tinggi. Demikian juga jika tingkat kepemimpinan kepala sekolah dan sikap  

kerja guru rendah maka kompetensi pedagogik guru juga akan rendah 

         Secara teoritis pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat  

dalam penelitian ini disajikan pada kerangka berpikir di bawah ini. 
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Gambar 2.1:  Model teoritis pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan 

sikap kerja guru (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru  (Y). 

Keterangan: 

   : derajat determinasi antara  variabel X1 dengan variabel Y    

  : derajat determinasi antara  variabel X2 dengan variabel Y     

  : derajat determinasi antara  variabel X1 dan  X2 dengan variabel Y 

 

2.7  Hipotesis 

         Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka di atas 

maka hipotesis umum yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah “ ada peng- 

aruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah dan sikap kerja guru 

terhadap kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo”. 

         Bertitik tolak dari hipotesis umum di atas, maka peneliti mengajukan 

hipotesis kerja sebagai berikut: 

2.7.1 Terdapat  pengaruh  yang signifikan positif antara  kepemimpinan  

kepala  sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru SMP Negeri di 

Kecamatan Gadingrejo 

2.7.2 Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara  sikap kerja guru 

terhadap kompe- tensi pedagogik guru SMP Negeri di Kecamatan 

Gadingrejo 

2.7.3 Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kepemimpinan 

kepala sekolah dan sikap kerja guru secara bersama-sama terhadap 

kompetensi pedagogik  guru SMP Negeri di Kecamatan Gadingrejo 

X1 

X2 

Y 


