
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA,  KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kinerja Guru 

 Kinerja guru  pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja 

guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan 

pihak yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses 

pendidikan/pembelajaran di lembaga pendidikan. Rivai (2005:14) menyatakan bahwa 

kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang didefinisikan sebagai hasil 

atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam 

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati bersama.  

Samsudin (2006:159) memberikan pengertian kinerja sebagai tingkat 

pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan 

yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Nawawi (2005:234) memberikan pengertian kinerja sebagai hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa 

kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung 

maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. Mulyasa (2004:136) 

mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, 
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hasil kerja atau unjuk kerja. 

Kinarja guru berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat 

dinyatakan bahwa kinerja guru merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang guru  

dalam  melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai 

standar kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. 

Kinerja seorang guru tidak dapat terlepas dari kompetensi yang melekat dan harus 

dikuasai. Kompetensi guru merupakan bagian penting yang dapat menentukan 

tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar. 

 

2.1.1 Standar Kompetensi Guru 

Seorang guru yang profesional harus memiliki kompetensi yang dapat 

menjadikan tolok ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. 

a. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan No 16 tahun 2007 

menyebutkan bahwa standar kompetensi pedagogik guru SMK terdiri dari (a) 

menguasai karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual, (b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, (c) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu,  (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.  

(e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 
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pembelajaran, (f) memfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (g) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan siswa, (h) menyelenggarakan penilaian dan evaluasi 

proses dan hasil belajar, (i)  memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan pembelajaran, (j) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

b. Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian merupakan suatu masalah abstrak  yang hanya dapat dilihat 

lewat penampilan, tindakan, ucapan dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang 

memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi kepribadian merupakan suatu 

performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seorang guru. Mulyasa (2007 

:118) mengatakan bahwa kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi guru yang 

terintegrasi dengan penampilan kedewasaan yang layak diteladani, memiliki sikap 

dan kemampuan memimpin yang demokratis serta mengayomi siswa. Seorang guru 

harus memiliki kepribadian yang: (a) mantap, (b) stabil, (c) dewasa, (d) arif, (e) 

berwibawa, (f) berakhlak mulia, dan  (g) dapat menjadi tauladan. Literatur psikologi 

kepribadian umumnya mengelompokkan kepribadian atas lima domain yang dikenal 

dengan Big Five Personality yaitu: extraversion, agreeableness, conscientiousness, 

neuoriticism, openness to experiences. Ryckman (2008:640-642) menyebutkan ada 

lima faktor yang mencerminkan kepribadian manusia yaitu: surgency, agreeableness, 

conscientiousness, emotional stability, and intellect. 

Berdasarkan kompetensi kepribadian tersebut, seorang guru harus: (a) mampu 

bertindak secara konsiten sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia, (b) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang 
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mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (c) mampu menampilkan diri sebagai 

pribadi yang berakhlak mulia sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat, (d) 

mempunyai rasa bangga menjadi guru, dapat bekerja mamdiri, mempunyai etos 

kerja, rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, (e) berprilaku jujur dan 

disegani, (f) mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara terus menerus, (g) mampu 

mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dari berbagai sumber ilmu 

dan (h) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

c. Kompetensi Sosial 

Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu sebagai social 

intellegence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner). 

Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa diantaranya 

menonjol dan yang lain biasa saja atau kurang. Beberapa kecerdasan tersebut bekerja 

secara terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir dan atau mengerjakan sesuatu. 

Ramly (2006:87) menyatakan bahwa guru merupakan suatu cermin. Guru 

sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan diri) bagaimana dia memandang 

dirinya, masa depannya, dan profesi yang ditekuninya. Berdasarkan uraian tersebut, 

yang dimaksud dengan kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang guru 

dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: (a) siswa, (b) sesama 

pendidik, (c) tenaga kependidikan, (d) orang tua/wali siswa dan (e) masyarakat sekitar 

(Depdiknas, 2007:27). Seorang guru harus: (a) bersikap inklusif, bertindak objektif, 

serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, 

latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi, b) berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat, c) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia 
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yang memiliki keragaman sosial budaya, d) berkomunikasi dengan komunitas profesi 

sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan 

keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu sesuai keahliannya kepada 

siswa dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Kanfel (2005:337) 

mengemukakan bahwa kompetensi di tempat kerja merupakan perpaduan antara 

performans maksimum dan tipikal perilaku seseorang. Seorang guru harus memiliki 

kompetensi profesional dalam bidang keahliannya. 

Seorang guru memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki 

pengetahuan dan pemahaman dasar dibidangnya. Disiplin ilmu dasar yang harus 

diketahui dan dipahami oleh seorang guru meliputi: (a) penguasaan bidang studi 

(materi) pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinka membimbing 

siswa memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan 

(b) memilih, mengembangkan kurikulum dan atau silabus sesuai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 

Berdasarkan pengetahuan dan kemampuan tersebut, maka kompetensi 

profesional guru dapat dikategorikan atas: (a) memahami standar kompetensi dan 

kompetensi dasar bidang keahliannya, (b) mampu memilih dan mengembangkan 

materi pelajaran, (c) menguasai materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan 

yang mendukung bidang keahlian, (d) menguasai metode untuk melakukan 

pengembangan ilmu dan telaah kritis terkait dengan bidang keahlian, (e) kreatif dan 

inovatif dalam penerapan bidang ilmu yang terkait dengan bidang keahlian, (f) 

mampu mengembangkan kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahlian, 

(g) mampu melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, 
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(h) mampu berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan maupun tulisan, (i) mampu memanfaatkan teknologi informasi dan 

pembelajaran, berkomunikasi dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. 

 

2.1.2 Penilaian Kinerja Guru 

Peraturan  menteri  negara  pendayagunaan  aparatur  negara  dan  reformasi 

birokrasi  nomor  16  Tahun  2009 menyebutkan penilaian kinerja guru  adalah  

penilaian  dari  tiap  butir kegiatan  tugas  utama  guru  dalam  rangka  pembinaan  

karir,  kepangkatan,  dan  jabatan. Pelaksanaan  tugas  utama  guru  tidak  dapat  

dipisahkan  dari  kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, 

penerapan pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana kompetensi yang dibutuhkan 

sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang  

standar  kualifikasi  akademik  dan  kompetensi guru. Penguasaan kompetensi dan 

penerapan pengetahuan serta keterampilan guru sangat menentukan  tercapainya  

kualitas  proses  pembelajaran  atau  pembimbingan  siswa dan  pelaksanaan  tugas  

tambahan  yang  relevan  bagi  sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas 

tambahan tersebut. Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang 

dirancang untuk mengidentifikasi  kemampuan  guru  dalam  melaksanakan tugasnya 

melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan  dalam unjuk kerjanya. 

Aspek yang dinilai dalam menentukan kinerja seorang guru menurut peraturan 

menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no 16 tahun 2009, 

seorang guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan: (a) menyusun kurikulum 

pembelajaran pada satuan pendidikan, (b) menyusun silabus pembelajaran, (c) 

menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, (d) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, (e) menyusun alat ukur/soal sesuai mata pelajaran, (f) menilai dan 
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mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang diampunya, (g) 

menganalisis hasil penilaian pembelajaran, (h) melaksanakan pembelajaran/perbaikan 

dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi, (i) menjadi 

pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan 

nasional, (j) membimbing guru pemula dalam program induksi, (k) membimbing 

siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses pembelajaran, (l) melaksanakan 

pengembangan diri,  (m) melaksanakan publikasi ilmiah dan (n) membuat karya 

inovatif. 

2.1.3 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001:82) menyebutkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja yaitu: (a) kemampuan mereka, (b) 

motivasi, (c) dukungan yang diterima, (d) keberadaan pekerjaan yang mereka 

lakukan, dan (e) hubungan mereka dengan organisasi.  

Mangkunegara (2000:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain: (a) faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) 

pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan), 

oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 

keahliannya, (b) faktor motivasi yang terbentuk dari sikap (attiude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi kerja.  

 Winsol (dalam Wirasasmita, (1998:30) menjelaskan bahwa studi komunikasi 

antar personal efektif berdasarkan teori yang logis meliputi keahlian yang dapat 

diterapkan pada lingkungannya. Keahlian komunikasi antar personal dan keahlian 

hubungan manusia (diikuti oleh keahlian lisan) menduduki urutan dalam keenam 

factor-faktor terpenting yang diperlukan dalam keberhasilan prestasi kerja, salah satu 
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faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah kemampuan komunikasi 

interpersonal baik dalam kegiatan pembelajaran maupun hubungan antara guru 

dengan siswa dan teman sejawat. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri guru  terarah untuk 

mencapai tujuan kerja. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong 

seseorang untuk berusaha mencapai potensi kerja secara maksimal. David C. Mc 

Cleland (1997) seperti dikutip Mangkunegara (2001:68), berpendapat bahwa ada 

hubungan yang positif antara motif berprestasi dengan pencapaian kerja. Motif 

berprestasi adalah suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu 

kegiatan atau tugas dengan sebaik baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja 

(kinerja) dengan predikat terpuji.  

Mc.Clelland, mengemukakan ada enam karakteristik dari seseorang yang 

memiliki motif yang tinggi yaitu: (a) memiliki tanggung jawab yang tinggi, (b) berani 

mengambil risiko, (c) memiliki tujuan yang realistis, (d) memiliki rencana kerja yang 

menyeluruh dan berjuang untuk merealisasi tujuan, (e) memanfaatkan umpan balik 

yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang dilakukan, (f) mencari kesempatan 

untuk merealisasikan rencana yang telah diprogamkan. Gibson (1999:53) menyatakan 

ada tiga faktor yang berpengaruh terhadap kinerja: (a) faktor individu: kemampuan, 

ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi 

seseorang, (b) faktor psikologis : persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja, (c) faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, 

kepemimpinan, sistem penghargaan (reward system). 

Berdasarkan uraian di atas, kinerja guru dapat disimpulkan sebagai prestasi 

yang dicapai oleh seseorang guru  dalam melaksanakan tugas mengajar selama 
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periode tertentu sesuai standar kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk 

pekerjaan tersebut, dengan indikator: (a) Menguasai bahan ajar , (b) kemampuan 

merencanakan kegiatan pembelajaran, (c) kemampuan mengelola dan melaksanakan 

kegiatan pembelajaran,  (d) kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian 

pembelajaran. 

 

2.2  Gaya Kepemimpinan  

Ada berbagai macam definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh berbagai 

ahli. Banyak ahli yang mengkaji teori kepemimpinan dua dimensi dengan istilah yang 

berbeda-beda. Cartwright dan Zander  dalam Mulyasa (2007: 45) menggunakan  

istilah pencapaian tujuan (goal achievement), dan pertahanan kelompok (group 

maintenance). Halpin dan Winner mengemukakan dengan istilah struktur inisiasi 

(initiating structure) dan konsiderasi (consideration). Danil Cartz menyebut dengan 

istilah orientasi pada produksi (production oriented) dan orientasi pada pekerja 

(employee oriented). Likert menyebut dengan istilah berpusat pada tugas (job 

centered) dan berpusat pada pekerja (employee centered). Blake dan Mouton 

menggunakan istilah perhatian pada aspek hasil (concern for production) dan 

perhatian pada aspek manusia (concern for people) (Owens, 1991). Ada beberapa ciri 

perilaku yang menunjukkan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan 

hubungan manusia.  

David dan Sheasor mengemukakan empat ciri, yaitu memberikan dukungan, 

menjalin interaksi, merancang tugas-tugas dan menetapkan tujuan (Hoy & Miskel, 

1997). Di sisi lain, Halpin mengemukakan delapan komponen. Empat komponen 

menunjukkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas, yaitu menetapkan 

peranan, menetapkan prosedur kerja, melakukan komunikasi satu arah, dan mencapai 
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tujuan organisasi. Empat komponen menunjukkan perilaku yang berorientasi pada 

hubungan manusia, yaitu menjalin hubungan akrab, menghargai anggota, bersikap 

hangat dan menaruh kepercayaan kepada anggota (Hoy & Miskel, 1997). 

Menurut Soetopo & Soemanto (2004:1)  kepemimpinan adalah suatu kegiatan 

dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari 

kelompok itu yaitu tujuan bersama.  Pengertian umum kepemimpinan adalah 

kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, 

mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan kalau perlu memaksa orang lain 

agar ia menerima pengaruh itu selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu 

pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. 

Kartono (2000:49) dalam bukunya “Pemimpin dan Kepemimpinan  

mengemukakan definisi kepemimpinan dari berbagai tokoh, antara lain : Ordway 

Tead mengemukakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang 

agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.  

 Handoko (1995:294) mendefinisikan kepemimpinan merupakan kemampuan 

yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai 

sasaran. Dari berbagai pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk bekerjasama mencapai suatu tujuan kelompok. 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah cara atau usaha kepala sekolah dalam 

mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, 

staf, siswa, orang tua siswa, serta pihak lain yang terkait untuk bekerja, berperan serta 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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2.2.1  Kepemimpinan Transformasional   

Kepemimpinan transformasional seringkali dipersandingkan dengan 

kepemimpinan transaksional, karena setiap perilaku kepemimpinan melahirkan 

transaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Menurut Bass (1998:7) kepemimpinan 

transaksional adalah kepemimpinan yang memelihara atau melanjutkan status quo 

sedang kepemimpinan transformasional melibatkan perubahan dalam organisasi, 

bertentangan dengan kepemimpinan yang dirancang untuk memelihara status quo. 

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang 

mengutamakan pemberian kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada di 

sekolah untuk bekerja atas dasar sistem nilai yang luhur, sehingga semua unsur yang 

ada di sekolah seorang  pemimpin  dapat  memilih  jenis  gaya  kepemimpinan  yang  

tepat  sesuai dengan  tujuan  yang  dicapai  pemimpin  dalam  organisasi  yang  

dipimpinnya.  Banyak tipe  kepemimpinan  yang  masing–masing    memiliki  ciri    

khas    tersendiri    seperti: pemimpin atribusi  yang  mengemukakan  bahwa  

pemimpin  semata-mata  suatu atribusi yang  dibuat orang  bagi individu- individu  

lain,  pemimpin  kharismatik  yang menyatakan  bahwa  para  pengikutnya  membuat  

atribusi  dari  kemampuan  pemimpin yang heroik atau luar biasa,  pemimpin 

otokratik, dan pemimpin transformasional. 

Kepemimpinan  transformasional  akhir–akhir  ini  semakin  banyak  

dibicarakan orang  dan  gaya kepemimpinan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  

variabel  dalam penelitian ini Istilah  transformasional  berinduk dari  kata to 

transform,  yang  bermakna mentransformasikan  atau  mengubah  sesuatu  menjadi  

bentuk lain  yang  berbeda. Misalnya  mentransformasikan  visi  menjadi  realita,  

potensi  menjadi  aktual,  panas menjadi energi, dan sebagainya.  



25 

 

Burns  (dalam Danim 2006:222)  adalah  orang  yang  merupakan penggagas 

pertama  tipe kepemimpinan transformasional.  Menurutnya kepemimpinan 

transformasional sebagai  “a  process  in  which  leaders  and folloers  raise one  

another to  higher levels of morality and motivation”.  Kepemimpinan 

transformasional adalah suatu  proses di mana pemimpin dan pengikutnya  

merangsang diri satu sama  lain bagi penciptaan  level  tinggi  moralitas  dan  motivasi  

yang  dikaitkan  dengan  tugas  pokok dan  fungsi  bersama  mereka.   

Gaya  kepemimpinan  semacam  ini  akan  mampu membawa kesadaran  

pengikut (follow ers)  dengan  memunculkan  ide – ide produktif, hubungan  yang  

sinergikal,  kebertanggungjawaban,  kepedulian  eduk asional,  cita-cita bersama, dan 

nilai – nilai moral (moral values).  

Selanjutnya Menurut    Sule  (2005: 274) kepemimpinan transformasional 

adalah  “kepemimpinan  yang  dimiliki oleh  manager  atau  pemimpin di  mana  

kemampuannya bersifat tidak umum dan  diterjemahkan melalui  kemampuan untuk  

merealisasikan  misi,  mendorong  para anggota  untuk melakukan  pembelajaran, 

serta  mampu  memberikan  inspirasi  kepada  bawahan  mengenai  berbagai  hal  

yang perlu  diketahui  dan  dikerjakan”.  Menurutnya  kepemimpinan  ini  pada  

dasarnya kemampuan  untuk  beradaptasi  dengan  perubahan,  sehingga  esensi  

kepemimpinan transformasional adalah kemampuan seseorang  pemimpin  untuk 

membawahi orang – orang  dan  lembaga  untuk  mampu  beradaptasi  dengan 

perubahan  untuk  kesuksesan di masa yang akan datang.  

Sementara  menurut  Sorros  dan  Burtchasky  dalam  Harsiwi (2003:19)  

kepemimpinan  transformasional  sebagai  model  kepemimpinan penerobos.  Disebut  

penerobos karena  pemimpin tipe  ini  memiliki  kemampuan  untuk membawa  

perubahan -perubahan  yang  sangat  besar  terhadap  individu- individu dalam 
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organisasi, dengan jalan memperbaiki karakater dari individu-individu dalam 

lembaga, melalui  proses  penciptaan inovasi, meninjau  kembali  struktur,  proses  

dan nilai-nilai  organisasi  lebih  baik  dan  relevan,  dengan  cara  menantang  bagi  

semua pihak  yang  terlibat  dan   mencoba  merealisasikan  tujuan  –  tujuan  lembaga  

yang selama  ini  dianggap  tidak  mungkin  dilakukan.   

Dalam  upaya  pengenalan  secara mendalam  tentang  model  kepemimpinan 

transformasional  ini, Burns dalam  Danim (2006:225) mengemukakan  adanya  

model  kepemimpinan transaksional  dimana  kepemimpinan  ini memotivasi  

pengikut  dengan  minat pribadinya.  Kepemimpinan  transaksional  juga  melibatkan  

nilai – nilai.  Akan  tetapi, hal  itu  sebatas  relevan  bagi  proses  pertukaran  (exchang 

eprocess),  tidak  langsung menyentuh substansi perubahan  yang dikehendaki.  

Pemimpin  bukan  saja  yang  memungkinkan  terjadinya  pertukaran  dengan 

kemauan  para  pengikutnya  atau  pimpinan  transaksional,  apalagi  bagi  para 

pengikutnya  yang  baru  belajar  berdemokrasi,  tetapi  dalam  proses  selanjutnya  

perlu pemimpin yang dapat  mengangkat  dan  mengarahkan  pengikutnya  ke arah  

yang benar, moralitas, dan motivasi  yang lebih tinggi.  

Menurut Tiptono  dan  Syakhroza  (1999:16)  adalah  kepemimpin  

transformasional  bisa  berhasil  mengubah  status  quo  dalam  organisasinya dengan 

cara  mempraktekkan  perilaku  yang  sesuai pada  tahapan  proses  transformasi, 

apabila  cara  lama  tidak  lagi  sesuai,  maka  sang pemimpin  akan  menyusun  visi  

baru mengenai  masa  depan  dengan  fokus  strategik dan  motivasional.  Visi  

tersebut dinyatakan  dengan  tegas  tujuan  lembaga sekaligus  berfungsi  sebagai  

sumber inspirasi.   

Sementara  menurut  Yukl (2001:306)  “kepemimpinan  transformasional 

dianggap  efektif  dalam situasi atau  budaya  apapun”. Teori ini tidak menyebutkan  
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suatu  kondisi  dimana  kepemimpinan  transformasional  autentik  tidak relevan  atau  

efektif  namun  relevansi  universal  tidak  berarti  bahwa  kepemimpinan 

transformasional  sama  efektifnya  dalam  semua  situasi  atau  sama–sama  mungkin 

terjadi.  Dalam  organisasi  seorang  pimpinan  disebut  menerapkan  kaidah 

kepemimpinan  transformasional jika  mampu mengubah energi menjadi sumberdaya.  

Sumberdaya  yang  dimaksud  adalah  berupa  sumber  daya  manusia,  fasilitas,  dana, 

dan  faktor  –  faktor  eksternal  organisasi  seperti  masyarakat  dan  dunia  usaha  dan 

industri.  

Berkaitan  dengan  kepemimpinan  transformasional  ini,  Leithwood                

dkk dalam  Danim  (2006:29)  menjelaskan  “Transformasional  leadership  is  seen  

to  be sensitive  to  organization  building,  develoving  shared  vision,  distribusing  

leadership and  building  school  culture  necessary  to  current  restructuring  efforts  

in  schools”,  Kutipan  ini  menjelaskan  bahwa  kepemimpinan  transformasional  

menggiring sumber  daya manusia  yang  dipimpin ke arah  tumbuhnya sensitivitas  

pembinaan  dan pengembangan organisasi, pengembangan visi bersama,  

pendistribusian kewenangan pimpinan,  dan pembangunan kultur organisasi yang  

menjadi  keharusan  dalam  skema restrukturisasi  organisasi. Berdasarkan  analisa 

yang dilakukan Lovie,  Kroek  dan  Sivasubramaniam ( dalam   Yukl 2000:307)  

menemukan  tiga  perilaku kepemimpinan  transformasional yaitu: karisma,  

pertimbangan  individual,  dan stimuli intelektual. 

 

2.2.1.1  Karisma  

Karisma artinya  suatu perilaku individu  yang memberikan  inspirasi,   

dukungan, dan  penerimaan  bagi  bawahan.  Menurut   Saefullah  (2005:273) 

kepemimpinan  karismatik  (charismatic  leadership)  adalah  “kepemimpinan  yang 
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mengasumsikan  bahwa  karisma  karakteristik  individu  yang  dimiliki  oleh  

pemimpin yang  dapat  membedakannya  dengan  pemimpin  yang  lain, terutama  

dalam  hal  inplikasi  terhadap  inspirasi,  penerimaan,  dan  dukungan   para  

bawahan. 

Selanjutnya seorang  pemimpin  karismatik haruslah memiliki kriteria sebagai  

seorang yang tinggi tingkat  kepercayaan  dirinya,  kuat  keyakinan  dan idealismenya  

serta  mampu mempengaruhi  orang  lain.  Selain  itu  dirinya  haruslah  mampu  

berkomunikasi  secara persuasive dan memotivasi para bawahannya. Selanjutnya  

Dubrin  (2005:44)  karisma  adalah  personal-personal  dan daya  tarik pribadi  yang  

dipakai  untuk  memimpin  orang  lain.  Menurut  Dubrin  dimensi perilakunya  

adalah:  optimisme,  jujur,  ekspresi  wajah  yang  hidup,  pujian  beralasan, tampilan 

gagah dan bertindak tegas, tindakan dan gerakan mempunyai tujuan.  

Balitbang (2003:17): model  kepemimpinan  transformasional,  karisma  

diartikan  sebagai  pola perilaku yang  mencerminkan  kewibawaan dan keteladanan. 

Melalui  karisma  transformasionalnya,  seorang  pimpinan  unit  kerja  akan  mampu 

menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dan  saling  mempercayai  diantara  dirinya  dan  

para bawahannya.  Karisma  seorang  pimpinan  unit  kerja  juga  akan  menyebabkan  

para bawahan  menerimanya  sebagai  model  yang ingin  ditirunya  setiap  saat  dan  

pada gilirann ya  akan  memberikan  wawasan serta  kesadaran  misi  dan  

membangkitkan kebanggaan serta menumbuhkan rasa hormat dan  kepercayaan  pada 

bawahan. Hal ini dikarenakan  seorang  pimpinan  yang  memiliki  karisma  akan  

lebih  mudah  dalam mengajak dan mempengaruhi para  pegawai  untuk  secara  

bersama–sama   mengembangkan dan memajukan unit kerja.  

Berdasarkan  uraian  di  atas  aspek–aspek  perilaku,  bahwa  karisma  adalah: 

1)  Keteladanan;  seorang  pemimpin  yang  menjadi  panutan  ia  harus  mempunyai  
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sikap setia  kepada  organisasi,  kesetiaan  kepada  bawahan,  dedikasi  pada  tugas,  

disiplin kerja,  landasan  moral  dan  etika  yang  digunakan,  kejujuran,  perhatian  

pada kepentingan  dan  berbagai  nilai  –  nilai  yang  bersifat  positif.  Selain  itu  

keteladanan seorang  kepala  sekolah tidak  hanya tercermin  dalam  kehidupan  

organisasional,  akan tetapi  juga  dalam  kehidupan  pribadinya  seperti:  kehidupan  

keluarganya  yang harmonis,  gaya  hidup  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dengan  

memperhitungkan keadaan  lingkungan,  dan  kepekaan  terhadap  kondisi  sosial  

sekitarnya.  Menurut Siagian (1993:105).  2)  Berlaku  jujur;  pemimpin  karismatik  

adalah  orang  –  orang yang  jujur  dan  terbukan  pada  orang  lain,  tidak  kaku,  

biasanya  terus  terang  dalam  memberikan  penilaian  atas  sesuatu  dan  situasi.  

Kebenaran  itu  kadang  pahit,  tetapi tidak  melemahkan  para  pemimpin  yang  

karismatik. (Dubrin,  2005:49).  Orang  karismatik  adalah   orang  yang  jujur  

tentang  aspek   sehingga  dapat  mengetahui  diamana mereka sesungguhnya berada. 

3)  Kewibawaan; menurut Fiedler  dan Chamers  (dalam Wahjosumidjo 2001:20) 23 

bahwa keberhasilan  seorang pemimpin dari segi sumber dan terjadinya  sejumlah 

kewibawaan  yang  ada  pada  para  pemimpin,  dan  dengan  cara yang  bagaimana  

para  pemimpin  menggunakan  kewibawaan  tersebut  kepada bawahannya.  

Selanjutnya  menurut  Wahjosumidjo  (2000:133)  mengatakan kewibawaan  (power)  

merupakan  keunggulan, kelebihan  atau pengaruh yang dimiliki oleh  pimpinan  unit  

kerja.  

Kewibawaan  pimpinan  dapat  mempengaruhi  orang  lain, menggerakan,  

memberdayakan  segala  sumber  daya  institusi  kerja  untuk  mencapai tujuan 

institusi sesuai  dengan keinginan pimpinan.  
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2.2.1.2  Pertimbangan Individual  

  Model  kepemimpinan  transformasional  pertimbangan  individual diartikan  

sebagai  perilaku  yang  mencerminkan  suatu  kepekaan  terhadap  keaneka ragaman, 

keunikan minat, bakat serta mengembangkan diri. Menurut  Wahjosumidjo (2001:24)  

pertimbangan individu  (konsiderasi) adalah  menunjukkan  perilaku  yang  

bersahabat,  saling  adanya  kepercayaan,  saling menghormati,  dan  hubungan  yang  

sangat  hangat  di  dalam  kerja  sama  antara pemimpin dengan  anggota  kelompok.  

Seorang  pemimpin transformasional  akan memperhatikan  faktor-faktor  individu  

sebagaimana  mereka  tidak  boleh disamaratakan  karena  adanya: perbedaan,  

kepentingan,  latar belakang sosial,  budaya, dan  pengembangan  diri  yang  berbeda  

satu  dengan  yang  lain.  Artinya,  seorang pemimpin  akan  memberikan  perhatian  

untuk  membina,  membimbing,  dan  melatih setiap orang sesuai dengan karakteristik 

individu  yang dipimpinnya. 

Selanjutnya  menurut  Bass  dan  Avolio  (dalam  Balitbang  2003:29) 

mengatakan model  kepemimpinan  ini  mau  mendengarkan  dengan  penuh  

perhatian masukan-masukan bawahan  (pengikut)  serta  secara  khusus  mau 

memperhatikan  kebutuhan bawahan (pengikut) akan pengembangan karier. 

Berdasarkan uraian di atas, kerangka perilakunya adalah : 1)  Toleransi; 

pengertian toleransi adalah adanya penyimpangan- penyimpangan yang  

diperbolehkan.  Manusia  tidak  luput  dari  segala  kekurangan-kekurangan, namun 

demikian kekurangan tersebut ada norma yang membatasi sesuai dengan  aturan  

dalam  organisasi. 2)  Adil;  artinya  tidak boleh membeda– bedakan  para  guru  dan  

karyawan yang  ada  dalam  sekolah. Hal ini  akan  menimbulkan  persaingan  yang  

sehat  diantara  guru dan  karyawan dalam  upaya meningkatkan  kinerja.  
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3)  Pemberdayaan.   Artinya  tanpa  ragu-ragu  kepada  guru dengan  satu keyakinan  

tugas  tersebut  akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemberian kepercayaan dengan  

sendirinya  akan menanamkan  dan  meningkatkan rasa percaya  diri  para  guru.  4)  

Demokratif;  inti  demokratif  adalah  keterbukaan  dan keinginan memposisikan  

pekerjaan  dari,  oleh,  dan  untuk bersama.   

Menurut  Oteng Sutisna  (dalam  Sudarwan  Danim,  2006:213)  

kepemimpinan  demokratis adalah  suatu gaya kepemimpinan  dimana pemimpin 

memainkan peranan  permisif. Istilah permisif diartikan adalah mengijinkan.  

Sedangkan  menurut Balitbang (2003:3)  pemimpin  unit  memberikan  kebebasan  

berpendapat  dan  bertindak selama  dalam kerangka  kebijakan  sekolah  dan  

menciptakan iklim  dimana  sekat-sekat  perbedaan dikondisikan  sedemikian  rupa, 

sehingga  menjadi luwes  dan  fleksibel. 5) Partisifatif;  partisifatif artinya melibatkan 

bawahan dalam pengambilan keputusan. Pimpinan unit kerja  meminta  komentar,  

pendapat,  dan  saran-saran  dari  para  staff  terhadap  apa yang  akan  dilaksanakan. 

Dengan demikian  para  staff  merasa ikut bertanggung  jawab atas  keputusan  

yang   diambil  oleh  pimpinan. 6)  Penghargaan;  sesuatu  yang diharapkan untuk 

diperoleh dinamakan penghargaan atau rewards. Secara garis besar penghargaan  

dapat  terbagi  menjadi  dua  yaitu : penghargaan  instrinsik  (intrinsic rewards) dan 

penghargaan ekstrinsik (extrinsic rewards).  

Sule dan  Saefullah  (2005:248)  mengatakan   penghargaan  instrinsik  adalah 

sesuatu  yang  dirasakan  oleh  dirinya  ketika  melakukan  sesuatu.  Sesuatu  yang 

dirasakan  ini  dapat   berupa kepuasan  dalam  melakukan  tugas, perasaan  plong  

karena telah menuntaskan  tugas  hal  ini  berdampak  terhadap  adanya  peningkatan 

kepercayaan  diri.  Sedangkan  penghargaan  ekstrinsik  adalah  sesuatu  yang  

diterima oleh  seseorang  dari  lingkun gan  tempat  dia  bekerja  di  mana  sesuatu  
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yang diperolehnya  sesuai  dengan  harapannya.  Penghargaan  ini dapat  berupa  

penghargaan dari pimpinan dan adanya promosi.  

 

2.2.1.3  Stimuli Intelektual   

Kepemimpinan  transformasional  stimuli  intelektual  diartikan  sebagai pola  

perilaku  yang  mencerminkan  cita  rasa  intelektual,  dinamis,  analisis,  keluasan 

wawasan,  dan  keterbukaan  Balitbang. ( 2003:39). Sementara menurut  Bass  dan 

Silin (dalam  Harsiwi 2003)  melalui  kepemimpinan  transformasional    sebagai   

pemimpin akan melakukan situmulasi–stimulasi intelektual. 

Berdasarkan  uraian  di atas  kerangka  perilakunya  adalah :1) Inovatif;  

pimpinan  unit  mengajak  para  staff  untuk  melakukan  sesuatu  yang  baru  atau 

menemukan  sesuatu  yang  dalam  pengembangan  institusi  ke arah  perubahan  

sesuai dengan yang ditetapkan.  Selain itu pimpinan unit kerja harus menimbulkan  

kepekaan para  staff  terhadap  sesuatu  yang  baru  dan  dapat  diimplementasikan 

berdasarkan  bidang  pekerjaannya.  2)  Kreatif;  mendorong  para  guru  untuk  

mencoba  cara-cara  baru  dalam  berbagai  kegiatan.  Mencoba  dan mencoba  lagi 

adalah merupakan  awal  dari lahirnya kreasi-kreasi baru. Pimpinan unit kerja  

memberi  keteladanan  tentang  prinsip  trial  and  error  adalah  bahagian  dari 

lahirnya inovasi-inovasi kepemimpinan.  

Kepemimpinan  transformasional  akhir–akhir  ini  semakin  banyak  

dibicarakan orang  dan  tipe  kepemimpinan  inilah  yang  menjadi  salah  satu  

variabel  dalam penelitian ini istilah  transformasional  berinduk dari  kata to 

transform,  yang  bermakna mentransformasikan  atau  mengubah  sesuatu  menjadi  

bentuk lain  yang  berbeda. Misalnya  mentransformasikan  visi  menjadi  realita,  

potensi  menjadi  aktual,  panas menjadi energi, dan sebagainya. 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional merupakan perilaku seorang  pemimpin yang mencerminkan suatu 

kepekaan terhadap keaneka ragaman, keunikan minat, bakat serta mengembangkan 

diri. Perilaku pemimpin yakni sebagai berikut ;  a) wibawa,  b) sebagai  teladan,   

c)  jujur,   d) inovatif  dan   e) kreatif. 

 

2.3  Komunikasi Interpersonal 

Komunikasi interpersonal merupakan  komunikasi yang membutuhkan pelaku 

atau personal lebih dari satu orang. Komunikasi Interpersonal juga berlaku secara 

kontekstual tergantung dari keadaan, budaya, dan juga konteks psikologikal. Cara dan 

bentuk interaksi antara individu dapat terlihat  mengikuti keadaan-keadaan tersebut. 

 

 

2.3.1  Pengertian Komunikasi Interpersonal 

Menurut  Devito dalam Uchjana (2003:60) komunikasi interpersonal adalah “ 

the process of sending and receiving massage between two persons or among small 

group of person, with same effect and same immediate feedback (Proses pengiriman 

dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang 

orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Muhammad 

(2004:158) menjelaskan komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi 

diantara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya diantara dua 

orang yang dapat langsung diketahui balikannya. 

Komunikasi  interpersonal bersifat dialogis, dalam arti arus balik antara 

komunikator dengan komunikan terjadi langsung, sehingga pada saat itu juga 

komunikator dapat mengetahui secara langsung tanggapan dari komunikan, dan 

secara pasti akan mengetahui apakah komunikasinya positif, negatif dan berhasil atau 



34 

 

tidak. Komunikator dapat memberi kesempatan kepada komunikan untuk bertanya 

seluas-luasnya.  Komunikasi interpersonal dalam penelitian ini  lebih ditekankan pada 

dimensi psikologis perilaku  komunikasi  interpersonal guru. 

 

2.3.2 Komunikasi Interpersonal yang Efektif 

Menurut Kumar dalam Wiryanto (2005:36) ciri-ciri komunikasi interpersonal 

 tersebut yaitu: (a) keterbukaan (Openess), yaitu kemauan menanggapi dengan senang 

hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi, (b) empati 

(empathy), yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain (c) dukungan 

(supportiveness),  yaitu situasi yang terbuka untuk mendukung  komunikasi 

 berlangsung  efektif, (d) rasa positif (positivenes), seseorang harus memiliki perasaan 

positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan 

menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif, (e) kesetaraan 

atau kesamaan (Equality), yaitu pengakuan secara diam diam bahwa kedua belah 

pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. 

De Vito dalam Sugiyo (2005:4) menjelaskan bahwa ciri-ciri komunikasi 

interpersonal yang efektif adalah:  

a. Keterbukaan (Openess) 

Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh dalam menumbuhkan 

 komunikasi interpersonal yang efektif. Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau 

tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi 

tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di masa kini 

tersebut. 
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Johnson  dalam Supratiknya (1995:14) mengartikan keterbukaan diri yaitu 

membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan 

atau dilakukan, atau perasaan kita terhadap kejadiankejadian yang baru saja kita 

saksikan. Secara psikologis, apabila individu mau membuka diri kepada orang lain, 

maka orang lain yang diajak bicara akan merasa aman dalam melakukan  komunikasi 

 interpersonal yang akhirnya orang lain tersebut akan turut membuka diri. 

Brooks dan Emmert dalam Rahmat ( 2005:136) mengemukakan bahwa 

karakteristik orang yang terbuka adalaht: (a) menilai pesan secara objektif dengan 

menggunakan data dan keajegan logika, (b) membedakan dengan mudah, melihat 

nuansa, (c) mencari informasi dari berbagai sumber, (c) mencari pengertian pesan 

yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaannya. 

 

b. Empati (Empathy) 

Komunikasi interpersonal dapat berlangsung kondusif apabila komunikator 

(pengirim pesan) menunjukkan rasa empati pada komunikan (penerima pesan). 

Menurut Sugiyo (2005:5) empati dapat diartikan sebagai menghayati perasaan orang 

lain atau turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Surya (dalam Sugiyo, 

2005:5) mendefinisikan bahwa empati adalah sebagai suatu kesediaan untuk 

memahami orang lain secara paripurna baik yang nampak maupun yang terkandung, 

khususnya dalam aspek perasaan, pikiran dan keinginan. Individu dapat menempatkan 

diri dalam suasana perasaan, pikiran dan keinginan orang lain sedekat mungkin 

apabila individu tersebut dapat berempati. Apabila empati tersebut tumbuh dalam 

proses komunikasi interpersonal, maka suasana hubungan komunikasi akan dapat 

berkembang dan tumbuh sikap saling pengertian dan penerimaan. 
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Jumarin (2002:97) menyatakan bahwa empati tidak saja berkaitan dengan 

aspek kognitif, tetapi juga mengandung aspek afektif, dan ditunjukkan dalam gerakan, 

cara berkomunikasi (mengandung dimensi kognitif, afektif, perseptual, 

somatic/kinesthetic, apperceptual dan communicative). Menurut Winkel (1991: 175) 

bahwa empathy  menjadikan  konselor mampu mendalami pikiran dan menghayati 

perasaan siswa, seolah-olah konselor pada saat ini menjadi siswa tanpa terbawa-bawa 

sendiri oleh semua itu dan kehilangan kesadaran akan pikiran serta perasaan pada diri 

sendiri. 

 

c. Dukungan (Supportiveness). 

Proses komunikasi interpersonal diperlukan sikap memberi dukungan dari 

pihak komunikator agar komunikan mau berpartisipasi dalam komunikasi. Hal ini 

senada dikemukakan Sugiyo (2005:6) dalam komunikasi interpersonal perlu adanya 

suasana yang mendukung atau memotivasi, lebih-lebih dari komunikator. Rahmat 

(2005:133) mengemukakan bahwa sikap supportif adalah sikap yang mengurangi 

sikap defensif. Orang yang defensif cenderung lebih banyak melindungi diri dari 

ancaman yang ditanggapinya dalam situasi komunikasi dari pada memahami pesan 

orang lain. 

Dukungan merupakan pemberian dorongan atau pengobaran semangat kepada 

orang lain dalam suasana hubungan komunikasi, sehingga dengan adanya dukungan 

dalam situasi tersebut, komunikasi interpersonal akan bertahan lama karena tercipta 

suasana yang mendukung. Jack.R.Gibb dalam Rahmat  (2005: 134) menyebutkan 

beberapa perilaku yang menimbulkan perilaku suportif, yaitu: 

(a) deskripsi, yaitu menyampaikan perasaaan dan persepsi kepada orang lain tanpa 

menilai; tidak memuji atau mengecam, mengevaluasi pada gagasan, bukan pada 
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pribadi orang lain, orang tersebut merasa bahwa kita menghargai diri mereka. 

(b) orientasi masalah, yaitu mengajak untuk bekerja sama mencari pemecahan 

masalah, tidak mendikte orang lain, tetapi secara bersama-sama menetapkan tujuan 

dan memutuskan bagaimana mencapainya, (c) spontanitas, yaitu sikap jujur dan 

dianggap tidak menyelimuti motif yang terpendam, (d) profesionalisme, yaitu 

kesediaan untuk meninjau kembali pendapat diri sendiri, mengakui bahwa manusia 

tidak luput dari kesalahan sehingga wajar kalau pendapat dan keyakinan diri sendiri 

dapat berubah. 

 

d. Rasa Positif (positivenes) 

Rasa positif merupakan kecenderungan seseorang untuk mampu bertindak 

berdasarkan penilaian yang baik tanpa merasa bersalah yang berlebihan, menerima 

diri sebagai orang yang penting dan bernilai bagi orang lain, memiliki keyakinan atas 

kemampuannya untuk mengatasi persoalan, peka terhadap kebutuhan orang lain, pada 

kebiasaan sosial yang telah diterima, dapat memberi dan menerima pujian tanpa pura-

pura memberi dan menerima penghargaan tanpa merasa bersalah. 

Sugiyo (2005:6) mengartikan rasa positif adalah adanya kecenderungan 

bertindak pada diri komunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada diri 

komunikan. Proses komunikasi interpersonal hendaknya antara komunikator dengan 

komunikan saling menunjukkan sikap positif, karena dalam 

hubungan komunikasi tersebut akan muncul suasana menyenangkan, sehingga 

pemutusan hubungan komunikasi tidak dapat terjadi. Rahmat (2005: 105) menyatakan 

bahwa sukses komunikasi interpersonal banyak tergantung pada kualitas pandangan 

dan perasaan diri positif atau negatif. Pandangan dan perasaan tentang diri yang 

positif, akan lahir pola perilaku komunikasi interpersonal  yang positif pula.  
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e. Kesetaraan (Equality) 

Kesetaraan merupakan perasaan sama dengan orang lain, sebagai manusia 

tidak tinggi atau rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan tertentu, 

latar belakang keluarga atau sikap orang lain terhadapnya. Rahmat (2005:135) 

mengemukakan bahwa persamaan atau kesetaraan adalah sikap memperlakukan orang 

lain secara horizontal dan demokratis, tidak menunjukkan diri sendiri lebih tinggi atau 

lebih baik dari orang lain karena status, kekuasaan, kemampuan intelektual kekayaan 

atau kecantikan. Persamaan tidak mempertegas perbedaan, artinya tidak mengggurui, 

tetapi berbincang pada tingkat yang sama, yaitu mengkomunikasikan penghargaan 

dan rasa hormat pada perbedaan pendapat merasa nyaman, yang akhirnya 

proses komunikasi akan berjalan dengan baik dan lancar. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi 

interpersonal adalah  komunikasi yang terjadi antara pimpinan dengan  guru, guru 

dengan siswa, guru dengan  rekan sejawat untuk melakukan pertukaran informasi 

dengan beberapa efek dan umpan balik, dengan indikator: (a) keterbukaan (keinginan 

untuk terbuka antara seseorang yang ingin berkomunikasi dengan orang lain),  (b) 

empati (merasakan perasaan seperti yang dialami oleh orang lain), (c) dukungan, baik 

yang diucapkan maupun tidak diucapkan, (d) kepositifan, mengandung arti yang 

positif terhadap diri orang lain, (e) kesamaan (mengetahui kesamaan pribadi atau 

saling menyadari bahwa kedua belah pihak yang berkomunikasi mempunyai hak yang 

sama walaupun mungkin kedudukannya berbeda). 

 

2.4  Kerangka Pikir 

Uma Sekaran dalam Sugiyono  ( 2009:91)  menyatakan kerangka pikir merupakan 

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 
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telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. 

 

2.4.1 Pengaruh  Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan pada analisa teori dan konsep-konsep yang dikemukakan diatas 

bahwa kepemimpinan transformasional dalam aspek prilakunya 

mengindikasikansikan adanya perubahan dengan melakukan terobosan-terobosan baru 

ke arah perkembangan yang lebih baik. Dalam suatu organisasi munculnya perubahan 

tersebut adalah bersumber dari pemimpin sebagai visi perubahan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memilih dan menerapkan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk mencapai visi sekolah yang telah ditetapkan secara 

bersama. Keteladanan, kebersamaan, dan keberanian untuk melakukan terobosan baru 

merupakan ciri dari kepemimpinan transformasional harus nampak dengan jelas 

didalam diri kepala sekolah diwujudkan secara nyata dengan mengajak semua guru 

dan karyawan bekerja secara maksimal dengan pencapaian tujuan sekolah. 

SMK swasta di Kota Metro sebagai lembaga penyelanggara pendidikan yang 

melayani siswa menjadi kewenangan daerah, dalam perjalanannya selalu menghadapi 

tantangan sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan. 

Kinerja guru dapat  mencapai hasil yang optimal apabila sekolah mampu 

memberdayakan potensi dari guru berdasarkan kompetensi yang dimikinya. Adanya 

penghargaan dan jenjang karir oleh kepala sekolah kepada para guru yang memiliki 

kinerja yang baik akan memberikan dorongan kepada yang lain untuk meningkatkan 

kualitas kerjanya. kharisma, kepekaan individu, dan stimuli intelektual seorang kepala 

sekolah dalam kepemimpinan transformasional memberikan dorongan yang kuat 

kepada para guru untuk peningkatan kinerja guru. Dengan demikian kepemimpinan 
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transformasional sangat dituntut untuk peningkatan kinerja staf, jadi kepemimpinan 

transformasional diduga berpengaruh terhadap kinerja guru. 

 

2.4.2 Pengaruh Komunikasi interpersonal  Terhadap Kinerja Guru 

Era otonomi pendidikan yang tergambar dalam manajemen berbasis sekolah, guru 

memiliki peran yang cukup penting dalam mengupayakan kemajuan proses 

pembelajaran yaitu kinerja guru tersebut. Hasil kerja dapat ditingkatkan diperlukan 

komunikasi interpersonal  yang baik di antara komponen sekolah.  

Komunikasi interpersonal  guru dapat berbentuk bertanya kepada guru 

berpengalaman, sehingga pengetahuan guru menjadi bertambah dan hasil kerjanya 

meningkat. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi. Komunikasi dapat 

dikatakan berhasil apabila ada pentransperan dan pemahaman makna dari satu orang 

ke orang lain. Suatu gagasan betapapun besarnya, tidak akan berguna sebelum 

diteruskan dan dipahami orang lain. Komunikasi dapat melalui pikiran dan bahasa 

tubuh. Guru yang  mempunyai keterampilan berkomunikasi maka kinerja guru juga 

akan meningkat. Komunikasi  membentuk saling pengertian, menumbuhkan 

persahabatan, memelihara kasih sayang dan menyebarkan pengertian. Komunikasi 

yang baik mengakibatkan kinerja yang tinggi, karena masalah yang timbul dapat 

diselesaikan dengan baik dan dapat dipecahkan bersama-sama. Kualitas 

berkomunikasi juga ditentukan adanya analisis tujuan, bernalar, menyangkut hal-hal 

yang diuraikan atau dijelaskan kepada orang lain.  

Kemampuan guru berkomunikasi akan memperlihatkan sifat diri positif, 

terpercaya dan terbuka kepada rekan sekerja atau siswa. Kualitas komunikasi dapat 

juga direalisasikan melalui kualitas suara yang diperdengarkan dengan baik, artinya 

guru yang mempunyai suara jelas, termasuk intonasi dan ekspresi yang baik akan 
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membuat siswa maupun guru mau mendengarkan dan memperhatikan isi pembicaraan 

guru tersebut. Uraian di atas menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal guru 

berpengaruh terhadap kinerja guru khususnya di SMK swasta Metro. 

 

2.4.3 Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Komunikasi Interpersonal  

Terhadap Kinerja Guru 

 

Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada manusianya, sebagaimana telah 

dikatakan bahwa manusia merupakan obyek sentral pengawasan. Sudah menjadi tugas 

seorang atasan sebagai pimpinan suatu organisasi harus mampu menjalankan fungsi 

manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan penggerakan. 

Jika atasan kurang mampu menerapkan fungsi tersebut, maka aka nada beberapa 

pandangan atau tanggapan pada diri atasan. 

Tanggapan atau persepsi guru tersebut diperoleh dari kesan-kesan yang timbul 

sebagai akibat dari gaya kepemimpinan . Jika atasan menurut dirinya mampu 

menerapkan  gaya kepemimpinan, maka guru tersebut akan memiliki persepsi yang 

baik kepada atasan tersebut. Namun jika guru tersebut kurang nenerapkan gaya 

kepemimpinan, maka hal itu akan mempengaruhi juga pada persepsi dirinya pada 

atasan tersebut. Jika tinggi rendahnya persepsi guru terhadap kepemimpinan atasan 

tergantung dari cara pandang guru terhadap gaya kepemimpinan atasan. Hubungan 

dan kerjasama yang baik diantara individu dilakukan melalui komunikasi yang 

efektif, maka kinerja atau prestasi kerja masing-masing juga akan lebih baik. Guru 

sebagai sumber daya manusia di suatu  lembaga sekolah merupakan bagian dalam  

menentukan keberhasilan sekolah, pengembangan sumber daya manusia yang 

meliputi pengembangan individu, pengembangan karier dan pengembangan 

organisasi. Guru sebagai individu  harus mempunyai keterikatan dan  rasa pengabdian 
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terhadap lembaga tempat mengajar.  Demikian diduga terdapat pengaruh positif dan 

signifikan gaya kepemimpinan transformasional dan komunikasi interpersonal  

terhadap kinerja guru. 

 

Diagram Pengaruh  Kepemimpinan Transformasional dan Komunikasi Interpersonal 

terhadap Kinerja Guru : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka piker variable X1, X2 terhadap Y dan pengaruh variable X1, X2 

secara simultan terhadap Y 

 

 

Keterangan: 

 

X1-Y : Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja guru SMK swasta Kota Metro  

 

X2 – Y :    Terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi interpersonal 

terhadap kinerja guru SMK swasta Kota Metro 

 

X1,2-Y : Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan 

transformasional  dan komunikasi interpersonal  terhadap kinerja guru SMK 

swasta Kota metro 
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2.4.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan teori dan kerangka berpikir yang telah disajikan di atas, maka 

hipotesisi penelitian dirumuskan seperti tertera di bawah ini:  

 

2.4.4.1 Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan  

transformasional  terhadap kinerja guru SMK swasta Kota Metro 

2.4.4.2 Terdapat pengaruh positif dan signifikan komunikasi Interpersonal terhadap 

kinerja guru SMK swasta Kota Metro 

2.4.4.3 Terdapat pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan transformasional 

dan komunikasi interpersonal  terhadap kinerja guru SMK swasta Kota Metro 


