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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Teori Kinerja 

Menurut Sinambela PL (2011: 136), mengemukakan bahwa kinerja pegawai 

didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian 

tertentu. Kinerja pegawai sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Untuk itu diperlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 

ditetapkan secara bersama-sama yang dijadikan sebagai acuan.  

 

Jika berdasarkan etimologi, kinerja berasal dari kata performance. Performance 

berasal dari kata “to perform” yang mempunyai beberapa masukan yang relevan 

dengan kinerja disini, yakni: (1) melakukan, (2) memenuhi atau menjalankan 

sesuatu, (3) melaksanakan suatu tanggung jawab, dan (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan seseorang. Dari masukan tersebut dapat diartikan bahwa kinerja 

adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan tersebut sesuai 

dengan tanggungjawabnya sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa kinerja lebih ditekankan pada 

proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan penyempurnaan-
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penyempurnaan sehingga pencapaian hasil pekerjaan atau kinerja dapat 

dioptimalkan. 

 

Kinerja individu didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan 

sesuatu dengan keahlian tertentu. Kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap 

pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah 

ditetapkan bersama. Kedua konsep di atas menunjukkan bahwa kinerja seseorang 

sangatlah perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh 

kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui hal itu 

diperlukan penentuan kriteria pencapaiannya yang ditetapkan secara bersama-

sama. 

 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Rumusan 

di atas menjelaskan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau 

lembaga dalam melaksanakan pekerjaannya. Dari definisi di atas, terdapat 

setidaknya empat elemen, yaitu: (1) hasil kerja yang dicapai secara individual atau 

secara institusi, yang berarti bahwa kinerja tersebut adalah “hasil akhir” yang 

diperoleh secara sendiri-sendiri atau berkelompok, (2) dalam melaksanakan tugas, 

orang atau lembaga diberikan wewenang dan tanggung jawab, yang berarti orang 

atau lembaga diberikan hak dan kekuasaan untuk bertindak sehingga pekerjaannya 

dapat dilakukan dengan baik. Meskipun demikian orang atau lembaga tersebut 

tetap harus dalam kendali, yakni mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada 
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pemberi hak dan wewenang, sehingga dia tidak akan menyalahgunakan hak dan 

wewenangnya tersebut, (3) pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti 

dalam melaksanakan tugas-tugas individu atau lembaga tentu saja harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan (4) pekerjaan tidaklah bertentangan 

dengan moral atau etika, artinya selain mengikuti aturan yang telah ditetapkan, 

tentu saja pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku 

umum.  

 

Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, pimpinan melakukan tugas-

tugasnya dibantu oleh pimpinan yang lain bersama dengan pegawai mereka. 

Keberhasilan pimpinan melaksanakan tugasnya akan dipengaruhi oleh kinerja 

individu, jika kinerja individu baik akan mempengaruhi kinerja pimpinan dan 

kinerja organisasi. Untuk mengetahui kinerja organisasi perlu dilakukan 

pengukuran. 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rivai (2005: 14) yang menyatakan kinerja 

adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran maupun kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.  

 

Terdapat dua aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mencapai kinerja 

kelompok yaitu: pertama, hubungan antara keterpaduan dengan kinerja kelompok; 

kedua, perbedaan-perbedaan antara pemecahan masalah dengan pengambilan 

keputusan secara individu dan kelompok. Oleh sebab itu keberhasilan atau 

kegagalan pegawai dalam memenuhi tujuan-tujuan organisasi ditentukan oleh 
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sebaik mana mereka memimpin kelompok secara terpadu. Dalam mengelola 

kelompok, kedua aspek tersebut perlu diperhatikan oleh pimpinan. 

 

Suatu organisasi atau dalam masyarakat, para individu menyumbangkan 

kinerjanya kepada kelompok, selanjutnya kelompok akan menyumbangkan 

kinerjanya kepada organisasi atau masyarakat. Organisasi yang efektif selalu 

menciptakan manajemen sinergi yang positif, yang menghasilkan satu 

keseluruhan menjadi lebih besar dari jumlah seluruh komponen bagiannya. 

 

Kinerja merupakan ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi 

tanggungjawabnya dengan menetapkan standar tertentu. Untuk meningkatkan 

kinerja yang optimum perlu ditetapkan standar yang jelas, yang dapat menjadi 

acuan bagi seluruh pegawai. Kinerja pegawai akan tercipta jika pegawai dapat 

melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik.        

 

2.1.2 Faktor Pengaruh Kinerja Guru 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, baik yang berasal dari 

dalam diri maupun yang berasal dari luar. Ada 3 (tiga) macam faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang yaitu: 

2.1.2.1 Faktor individual, yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat-sifat ke-

pribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, 

pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya, disiplin pribadi dan 

variabel-variabel personal lainnya. 

2.1.2.2 Faktor situasional, yaitu faktor sosial dan organisasi, meliputi: 

kebijaksanaan organisasi, gaya kepemimpinan, jenis latihan dan 

pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 
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2.1.2.3 Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, desain dan kondisi alat-

alat kerja, penataan ruang kerja dan lingkungan kerja (seperti penyinaran, 

kebisingan dan ventilasi). 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2003: 117) yang menyatakan 

faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja atau produktivitas dalam 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah faktor kepemimpinan dan pe-

ngawasan kepala sekolah, di luar faktor pendidikan, teknologi, tata nilai, iklim 

kerja, derajat kesehatan dan tingkat upah minimal. 

 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2001: 67) bahwa faktor-faktor yang mem-

pengaruhi kinerja antara lain: (1) sikap mental (motivasi kerja, disiplin dan etika 

atau budaya kerja), (2) pendidikan, (3) keterampilan, (4) manajemen ke-

pemimpinan, (5) tingkat penghasilan, (6) gaji dan kesehatan, (7) jaminan sosial 

atau kesejahteraan, (8) iklim kerja, (9) sarana prasarana yang memadai, (10) 

teknologi dan (11) kesempatan untuk berprestasi. 

 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap sebagai 

orang yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang me-

rupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberadaan guru dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor 

eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhlisin (2008: 30) yang menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru, antara lain: 

1. Kepribadian dan dedikasi 

2. Pengembangan profesi 
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3. Kemampuan mengajar 

4. Komunikasi 

5. Hubungan dengan masyarakat 

6. Kedisiplinan 

7. Kesejahteraan 

8. Iklim kerja 

  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Harsono (2006), mengungkapkan adanya 

pengaruh kemampuan manajerial, kemampuan motivatorial dan gaya ke-

pemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Negeri 2 Wonogiri. 

Menurutnya gaya kepemimpinan kepala sekolah yang terwujud dalam bentuk 

hubungan antara kepala sekolah dengan guru akan mempengaruhi kinerja guru. 

Kepala sekolah yang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai 

dengan situasi mendukung kinerja guru menjadi lebih baik, sebaliknya kepala 

sekolah yang kurang mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

situasi kurang dapat meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan kinerja 

guru. 

 

2.1.3 Penilaian Kinerja Guru 

Tugas manajer (kepala sekolah) terhadap guru salah satunya adalah melakukan 

penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini mutlak dilaksanakan untuk mengetahui 

kinerja yang telah dicapai oleh guru, apakah kinerja yang dicapai setiap guru baik, 

sedang atau kurang. Penilaian ini penting bagi setiap guru dan berguna bagi 

sekolah dalam menetapkan kegiatannya.  

 

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru, Georgia 

Department of Education telah mengembangkan teacher performance assesment 
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instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) menjabarkan 

alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana pembelajaran (teaching 

plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran (classroom procedure) dan (3) 

hubungan antar pribadi (interpersonal skill). 

 

Selanjutnya Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) juga menetapkan indikator 

penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di 

kelas yaitu: 

2.1.3.1 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/komponen 

yang ada dalam silabus terdiri dari: (1) Identitas Silabus, (2) Standar 

Kompetensi (SK), (3) Kompetensi Dasar (KD), (4) Materi Pembelajaran, 

(5) Kegiatan Pembelajaran, (6) Indikator, (7) Alokasi Waktu dan (8) 

Sumber Pembelajaran. 

 

Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah 

RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, 

ditandai oleh adanya komponen-komponen: (a) Identitas RPP, (b) Standar 

Kompetensi (SK), (c) Kompetensi Dasar, (d) Indikator, (e) Tujuan 
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Pembelajaran, (f) Materi Pembelajaran, (g) Metode Pembelajaran, (h) 

Langkah-langkah Kegiatan, (i) Sumber Pembelajaran, (j) Penilaian.  

 

2.1.3.2 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 pembelajaran. 

Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang 

secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru, yang 

meliputi kegiatan: 

a. Pengelolaan Kelas 

         Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna 

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah 

tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan 

guru dalam memupuk kerja sama dan disiplin siswa dapat diketahui 

melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan 

keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses 

pembelajaran dan melakukan pengaturan termpat duduk siswa. 

Kemampuan lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan 

ruang/setting tempat duduk siswa yang dilakukan pergantian, 

tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada 

siswa. 

b. Penggunaan Media dan Sumber Belajar  

 Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu  

dikuasai guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan 
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media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran), 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, 

sehingga dapat mendorong proses pembelajaran.  

 

Sedangkan yang dimaksud dengan 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/sumber-sumber lain yang relevan guna 

meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan perluasan dan 

pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses pembelajaran. 

 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya 

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media 

audio dan media audio visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih 

ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada di sekitar 

sekolahnya. Dalam kenyataan di lapangan, guru dapat memanfaatkan 

media yang sudah ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan 

sebagainya, atau guru dapat mendesain media untuk kepentingan 

pembelajaran (by design) seperti membuat media foto, film,  

pembelajaran berbasis komputer dan sebagainya. 

c. Penggunaan Metode Pembelajaran 

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran.  

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Setiap 
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metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dilihat dari 

berbagai sudut, namun yang penting bagi guru, metode manapun yang 

digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai.  

 

Karena siswa memiliki interest yang sangat heterogen, idealnya 

seorang guru harus menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan 

penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode 

ceramah dipadukan dengan tanya jawab dan penugasan atau metode 

diskusi dengan pemberian tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjembatani kebutuhan siswa dan menghindari terjadinya 

kejenuhan yang dialami siswa. 

  

2.1.3.3 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 

evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan hasil 

evaluasi. 

 

Kemampuan guru pada kegiatan evaluasi/ 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. Bentuk tes yang banyak dipergunakan 

guru adalah ragam benar/ salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi 

dan jawaban singkat.  
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Tes lisan adalah soal tes yang diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan 

langsung dijawab oleh siswa secara lisan. Tes ini umumnya ditujukan 

untuk mengulang atau mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Tes perbuatan adalah tes 

yang dilakukan guru kepada siswa. Dalam hal ini siswa diminta 

melakukan atau memperagakan sesuatu perbuatan sesuai dengan materi 

yang telah diajarkan seperti pada mata pelajaran kesenian, keterampilan, 

olahraga, komputer dan sebagainya.  

 

Indikasi kemampuan guru dalam penyusunan alat-alat tes ini dapat 

digambarkan dari frekuensi penggunaan bentuk alat-alat tes secara variatif, 

karena alat-alat tes yang telah disusun pada dasarnya digunakan sebagai 

alat penilaian hasil belajar. 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 

oleh sebagian kecil siswa, guru tidak perlu memperbaiki program 

pembelajaran, melainkan cukup memberikan kegiatan remedial bagi 

siswa-siswa yang bersangkutan. 

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

sebagian besar siswa, maka diperlukan perbaikan terhadap program 

pembelajaran, khususnya berkaitan dengan bagian-bagian yang sulit 

dipahami.  
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Mengacu pada kedua hal tersebut, maka frekuensi kegiatan pengembangan 

pembelajaran dapat dijadikan indikasi kemampuan guru dalam pengolahan 

dan penggunaan hasil belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: 

a. Kegiatan remedial, yaitu penambahan jam pelajaran, mengadakan tes  

dan menyediakan waktu khusus untuk bimbingan siswa. 

b. Kegiatan perbaikan program pembelajaran, baik dalam program 

semesteran maupun program satuan pelajaran atau rencana 

pelaksanaan pembelajaran, yaitu menyangkut perbaikan berbagai 

aspek yang perlu diganti atau disempurnakan.    

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2009 mengisyaratkan bahwa untuk kenaikan pangkat dan 

golongan guru perlu dilakukan Penilaian Kinerja Guru. Penilaian Kinerja Guru 

(PKG) adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka 

pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya. Dalam Penilaian Kinerja Guru 

(PKG), Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang 

dilakukan. 

 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) terhadap Guru dilakukan minimal satu kali dalam 

setahun. Penilaian Kinerja Guru (PKG) untuk kenaikan pangkat Guru yang akan 

dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun, 

yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Penilaian Kinerja Guru (PKG) menggunakan instrumen yang didasarkan kepada: 

14 kompetensi bagi guru kelas dan/ atau mata pelajaran; 17 kompetensi bagi guru 
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BK/ konselor, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi 

sekolah/ madrasah (Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan sebagainya). 

 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 

16 Tahun 2009 pasal 15 tentang Penilaian Kinerja Guru, yaitu: 

(1) Penilaian kinerja Guru dari sub unsur pembelajaran atau pembimbingan dan 

tugas tambahan dan/ atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek 

kualitas, kuantitas, waktu dan biaya.   

(2) Penilaian kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

nilai dan sebutan sebagai berikut: 

a. Nilai 91 sampai dengan 100 disebut amat baik; 

b. Nilai 76 sampai dengan 90 disebut baik; 

c. Nilai 61 sampai dengan 75 disebut cukup; 

d. Nilai 51 sampai dengan 60 disebut sedang; dan 

e. Nilai sampai dengan 50 disebut kurang. 

(3) Nilai kinerja Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversikan ke 

dalam angka kredit yang harus dicapai, sebagai berikut: 

a. Sebutan amat baik diberikan angka kredit sebesar 125 % dari jumlah 

angka kredit yang harus dicapai setiap tahun. 

b. Sebutan baik diberikan angka kredit sebesar 100 % dari jumlah angka 

kredit yang harus dicapai setiap tahun. 

c. Sebutan cukup diberikan angka kredit sebesar 75 % dari jumlah angka 

kredit yang harus dicapai setiap tahun. 

d. Sebutan sedang diberikan angka kredit sebesar 50 % dari jumlah angka 

kredit yang harus dicapai setiap tahun. 
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e. Sebutan kurang diberikan angka kredit sebesar 25 % dari jumlah angka 

kredit yang harus dicapai setiap tahun. 

(4) Jumlah angka kredit yang harus dicapai setiap tahun sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) adalah jumlah angka kredit kumulatif minimal dikurangi jumlah 

angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan dan unsur penunjang 

yang dipersyaratkan untuk setiap jenjang jabatan/ pangkat dan dibagi 4 

(empat). 

(5) Penilaian kinerja Guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional. 

 

2.2 Disiplin Kerja 

2.2.1   Teori Disiplin Kerja 

Lazimnya kata “discipline” menunjukkan suatu ide hukuman, akan tetapi itu 

bukan artinya (arti disiplin) yang sebenarnya. Disiplin berasal dari kata Latin: 

disciplina, yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta 

pengembangan tabiat. Sekarang ini kata disiplin telah berkembang mengikuti 

kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga banyak pengertian disiplin yang berbeda 

antara ahli yang satu dengan yang lainnya. 

 

Keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan ditentukan 

oleh komitmen orang-orang yang berada didalamnya terhadap waktu, pekerjaan 

dan aturan-aturan yang berlaku. Orang yang konsekuen terhadap komitmen yang 

telah dibuat berarti berdisiplin. Disiplin adalah conform to norms yaitu senantiasa 

mentaati norma-norma yang berlaku. 
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Disiplin yang terbaik adalah yang didasari oleh kesadaran dari dalam diri sendiri 

atau tanpa paksaan dari siapapun. Disiplin itu dapat berupa disiplin waktu, disiplin 

kerja dan disiplin dalam mentaati peraturan-peraturan yang berlaku 

dilingkungannya. Disiplin merupakan sikap hidup dan perilaku yang men-

cerminkan tanggungjawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar.  

 

Disiplin merupakan sesuatu kepatuhan terhadap aturan-aturan, norma-norma 

hukum, tata tertib dan sebagainya. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan 

dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Disiplin 

sebagai sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan 

organisasi, baik tertulis maupun tidak. Disiplin merupakan suatu tuntutan bagi 

berlangsungnya kehidupan bersama yang teratur, tertib, yang merupakan syarat 

mutlak bagi berlangsungnya suatu kemajuan dan perkembangan. Disiplin tidak 

akan timbul dengan sendirinya, disiplin harus dididik dan ditanamkan sejak dini.  

 

Disiplin harus dilaksanakan dengan kesadaran. Disiplin dipandang sebagai suatu 

ketentuan yang menghambat seseorang dalam menuntut haknya harus dibarengi 

dengan suatu kewajiban yang berupa tanggungjawab, terhadap tuntutannya 

tersebut. Dengan kata lain, melalui disiplin kerja maka kinerja akan dapat dicapai. 

 

Disiplin kerja merupakan dua kata yang memiliki pengertian sendiri-sendiri. Oleh 

karenanya untuk mengupasnya secara mendalam perlu mencermati pemahaman 

kedua kata dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Handoko (2001: 208) 

yang menyatakan disiplin adalah kesediaan seseorang yang timbul dengan 

kesadaran sendiri untuk mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku dalam 

organisasi. Disiplin adalah setiap perseorangan dan juga kelompok yang men-
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jamin adanya kepatuhan terhadap “perintah” dan berinisiatif untuk melakukan 

suatu tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada “perintah”.  

 

Memperhatikan konsep-konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

disiplin adalah kepatuhan pada aturan atau perintah yang ditetapkan oleh 

organisasi. Selanjutnya, disiplin adalah sebuah proses yang digunakan untuk 

menghadapi permasalahan kinerja; proses ini melibatkan manajer dalam 

mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada 

para pegawai. Bila permasalahan kinerja tidak diperbaiki, manajer juga terlibat 

dalam mengidentifikasikan, mengkomunikasikan, dan menerapkan konsekuensi-

nya. Pada tahap awal, proses disiplin mirip bahkan serupa dengan proses 

manajemen kinerja. Pada tahap ini masalah-masalah diidentifikasikan dan manajer 

serta pegawai bekerjasama untuk memecahkannya. Akan tetapi bila kerja sama 

tidak menyelesaikan masalah, sang manajer bertanggungjawab untuk memecah-

kan masalah dengan menggunakan alat-alat lain, yang mungkin termasuk tindakan 

sepihak seperti memberlakukan “konsekuensi” (Bacal, 2002: 164).   

 

Sementara itu, kata “kerja” sebagai kata dasar umumnya melekat pada kata 

“pekerjaan”. Yang dimaksud dengan kerja dalam hal ini adalah suatu aktifitas 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh nilai positif dari aktivitas tersebut. 

Pada hakikatnya kerja adalah disamping untuk memenuhi kebutuhan hidup, juga 

mempunyai nilai terhadap lingkungan kerja/perusahaan dan masyarakat luas. Kata 

“pekerjaan” mempunyai berbagai tafsiran yang demi kejelasan dan ketepatan 

memerlukan definisi yang teliti. Tetapi untuk mendapatkan definisi yang tepat, 

ada istilah-istilah tambahan tertentu harus ditegaskan secara formal.  
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Suatu pekerjaan, terdapat berbagai tugas yang menjelaskan usaha apa dan 

bagaimana manusia melakukan usaha tersebut untuk pencapaian tujuan tertentu. 

Jika ada cukup tugas terkumpul untuk membenarkan dipekerjakannya seseorang, 

maka terciptalah suatu posisi atau jabatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa suatu jabatan adalah sekumpulan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab 

yang memerlukan jasa-jasa seseorang. Oleh karena itu, jumlah posisi dalam suatu 

organisasi sama dengan jumlah orang yang dipekerjakan organisasi itu. 

 

Apabila terdapat berbagai jabatan yang sejenis dimana jabatan tersebut me-

merlukan tugas-tugas yang sama atau yang sangat serupa karena pelaksanaannya, 

pada dasarnya akan melahirkan pekerjaan (job). Pekerjaan didefinisikan sebagai 

suatu kelompok jabatan yang identik dalam hal tugas-tugas utama. Suatu 

pekerjaan dapat dianggap sebagai suatu kelompok jabatan yang cenderung serupa 

yang dapat dievaluasi dan dianalisis hasil-hasil pencapaiannya. Serangkaian 

pekerjaan tersebut terdiri dari beberapa pekerjaan dengan tugas-tugas yang serupa 

namun berbeda dalam tingkat, yaitu sekelompok pekerjaan dengan tugas-tugas 

serupa yang diurutkan tingkatannya sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Suatu 

rangkaian pekerjaan dapat dianggap sebagai sekelompok pekerjaan yang 

diurutkan sesuai dengan garis promosinya yang paling wajar. Suatu kelompok 

pekerjaan pada umumnya mencakup beberapa rangkaian pekerjaan dalam mata 

pencaharian, profesi atau kegiatan yang berhubungan atau berkaitan. 

 

Merujuk pada pemahaman tersebut, maka yang dimaksud dengan disiplin kerja 

adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun terus-menerus dan 

bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan 
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yang sudah ditetapkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hasibuan (2003:  

213) yang menyatakan pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi 

tingkat kedisiplinan karyawan suatu organisasi diantaranya ialah (1) 

melaksanakan tata tertib, (2) mentaati kebijakan, (3) mematuhi norma yang 

berlaku, (4) dan mawas diri.  

 

Seseorang akan bersedia mematuhi semua peraturan serta melaksanakan tugas-

tugasnya, baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Oleh karena itu, ke-

disiplinan diartikan jika karyawan selalu datang dan pulang tepat pada waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua 

peraturan perusahaan, organisasi, dan norma-norma sosial yang berlaku. Ada 

empat aspek kehidupan dalam disiplin kerja yang merupakan suatu bentuk 

ketaatan dan proses pengendalian yang berhubungan erat dengan rasionalitas, 

yang karenanya lebih berhubungan dengan kesadaran dan tidak emosional yakni: 

1. Disiplin adalah sikap mental tertentu untuk memenuhi dan mengikuti aturan. 

2. Disiplin dilandasi dengan pengetahuan tentang aturan perilaku bagi 

kehidupan manusia yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

3. Disiplin menyangkut sikap gerakan yang teratur dan sikap tingkah laku yang 

menunjukkan kesungguhan yang diharapkan timbul dari dalam hati 

untuk secara sadar mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya 

maupun yang diucapkannya. 

4. Disiplin tercermin dalam perpaduan antara sikap mental dan nilai sosial 

baik dalam kehidupan organisasi maupun dalam masyarakat. 
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2.2.2 Jenis Disiplin Kerja  

Disiplin kerja yang berlaku bagi guru dan Pegawai Negeri Sipil lainya 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 

dinyatakan bahwa “Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan 

mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin”. 

Sedangkan  pendapat lain mengemukakan bahwa “Tujuan disiplin adalah agar 

kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif dalam suasana tenang, tenteram 

dan setiap karyawan dalam organisasi sekolah merasa puas karena terpenuhi 

kebutuhannya”. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

tujuan disiplin yang dimaksud untuk mendidik para guru dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya agar tercapai situasi yang tenteram dalam proses belajar mengajar. 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2001: 129) yang menyatakan 

bahwa terdapat dua jenis bentuk disiplin kerja, yaitu disiplin preventif dan disiplin 

korektif. Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan pegawai 

untuk mengikuti dan mematuhi pedoman dan aturan kerja yang ditetapkan oleh 

organisasi. Dalam hal ini disiplin preventif bertujuan untuk menggerakkan dan 

mengarahkan agar pegawai bekerja dan berdisiplin. Cara preventif dimaksudkan 

agar pegawai dapat memelihara dirinya terhadap peraturan-peraturan organisasi. 

  

Pimpinan organisasi bertanggungjawab untuk membangun iklim oganisasi yang 

mengarah pada penerapan disiplin yang preventif. Di sisi lain para pegawai juga 

wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan semua pedoman, peraturan 

bahkan Standar Operasi Prosedur yang ditetapkan dalam organisasi. Oleh 

karenanya disiplin preventif merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan 
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kebutuhan kerja untuk semua bagian sistem yang ada dalam organisasi. Jika 

sistem dalam organisasi baik, akan lebih mudah menegakkan disiplin kerja. 

Misalnya dalam suatu Perguruan Tinggi ditetapkan sistem pencatat kehadiran 

dengan menggunakan mesin handkey. Penggunaan mesin pencatatan kehadiran 

tersebut disosialisasikan dengan baik, sehingga dalam tataran pelaksanaannya 

meskipun hanya terlambat satu menit saja, mesin akan melaporkan keterlambatan 

pegawai yang indisipliner tersebut. Kebijakan tersebut dapat diterima pegawai 

meskipun dengan berat hati karena yang bekerja adalah sistem dan yang 

dilengkapi perangkat elektronik. Untuk efektifnya disiplin preventif ini, manajer 

perlu memperhatikan, menurut Simamora (2000: 750): 

1. Penyelerasan pegawai dengan pekerjaannya melalui seleksi, pengujian dan 

prosedur-prosedur penempatan yang efektif. 

2. Mengorientasikan pegawai secara benar kepada pekerjaan, dan memberikan 

pelatihan yang diperlukan. 

3. Menjelaskan perilaku pegawai yang tepat. 

4. Memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada para pegawai 

tentang kinerja. 

5. Mengkondisikan para pegawai dapat mengutarakan masalah-masalah mereka 

kepada manajemen melalui teknik-teknik seperti kebijakan pintu terbuka dan 

pertemuan-pertemuan kelompok antara manajemen dengan pegawai. 

 

Sedangkan disiplin korektif adalah suatu upaya penggerakan pegawai dalam 

menyatukan suatu peraturan dan mengarahkannya agar tetap mematuhi berbagai 

peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada organisasi. Dalam disiplin 

korektif, pegawai yang melanggar disiplin akan diberikan sanksi yang bertujuan 
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agar pegawai tersebut dapat memperbaiki diri dan mematuhi aturan yang 

ditetapkan. 

 

Selain kedua konsep tersebut, menurut Bacal (2002: 167) ada disiplin progresif. 

Disiplin ini merupakan proses dimana sang manajer menggunakan paksaan dan 

tekanan seminimal mungkin untuk memecahkan masalah kinerja, tetapi ia akan 

menerapkan konsekuensi bila upaya pemecahan masalah yang lebih kooperatif 

tidak mendapatkan hasil. Jadi, proses ini dimulai secara halus dan bersifat 

suportif. Kemudian, bila masalah itu terus ada, kita gunakan sedikit lebih banyak 

lagi kekuasaan manajerial. Pada tingkat yang paling ekstrem, disiplin progresif 

dapat berakibat pada pemecatan pegawai. Ini merupakan penggunaan kekuasaan 

manajerial yang paling dahsyat. Akan tetapi, kita harus selalu mencari terlebih 

dahulu solusi-solusi yang kooperatif sifatnya, dan juga kerja sama, karena 

tindakan sepihak cenderung menyebabkan kerugian pada semua orang.  

 

Kita dapat membagi langkah-langkah disiplin progresif ke dalam tiga tahapan. 

Tahap pertama serupa dengan proses manajemen kinerja yang telah kita paparkan. 

Yang kedua melibatkan tindakan mengkomunikasikan dan menjatuhkan 

konsekuensi-konsekuensi yang ringan sifatnya. Yang ketiga menggunakan 

kekuasaan manajemen sepihak yang amat besar (Sinambela, 2011: 238-240).   

 

2.2.3 Cara Mengukur Disiplin Kerja 

Banyak ide, konsep dan teori yang dikemukakan oleh para ahli guna mengukur 

disiplin kerja guru. Semua dapat diterapkan dengan melihat faktor kondisional dan 

situasional sekolah serta faktor kondisional dan situasional guru itu sendiri. 
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Pengukuran terhadap disiplin kerja guru ini dapat juga dilakukan dengan 

menerapkan langkah-langkah pengawasan. Langkah-langkah pengawasan yang 

dapat diterapkan dalam rangka mengukur disiplin kerja guru tersebut adalah: 

merumuskan standar, mengadakan pengukuran, membandingkan hasil 

pengukuran dengan standar, mengadakan perbaikan jika terdapat kekurangan atau 

ketidakdisiplinan (maswanispd.blogspot.com).  

Langkah-langkah pengawasan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Merumuskan Standar 

Standar tingkah laku disiplin haruslah dirumuskan oleh pembina. Demikian 

juga standar disiplin kerja guru, haruslah dirumuskan terlebih dahulu oleh 

kepala sekolah. Dalam merumuskan standar tersebut, sangat baik manakala 

kepala sekolah juga menurutsertakan guru. Dengan keikutsertaan demikian 

maka guru akan merasa memiliki terhadap ketentuan-ketentuan yang 

dikenakan pada dirinya. Ada kesepakatan mengenai perilaku disiplin tersebut 

antara kepala sekolah dan guru. 

 

Dalam merumuskan standar disiplin tersebut, hendaknya ditentukan sekaligus 

batas-batas perilaku menyimpang dan perilaku yang tidak menyimpang. 

Adanya batas-batas yang tegas demikian, akan memudahkan guru untuk 

memantau perilakunya sendiri. Jangan sampai, guru tersebut melanggar 

disiplinnya karena tidak tahu bahwa itu adalah suatu pelanggaran. 

 

Misalnya saja kehadiran guru dalam mengajar, dalam hadir di sekolah, dalam 

menandatangani presentasi, haruslah diberi batasan tegas seberapa batas 

toleransi minimalnya. Jangan sampai hal demikian ini terjadi interpretasi 
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yang berbeda antara kepala sekolah dengan guru. Kesepakatan mengenai 

batas-batas disiplin, kurang disiplin dan tidak disiplin haruslah dibangun 

antara guru dan pembina. 

 

2. Mengadakan Pengukuran 

Langkah kedua pengawasan terhadap disiplin kerja guru adalah mengadakan 

pengukuran, yang dimaksud pengukuran adalah melihat secara nyata perilaku  

disiplin guru. Alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur haruslah tepat, 

yang lazim dipergunakan alat ukur tersebut berupa tes dan non tes. 

Dalam pengukuran disiplin kerja, perlu diingat hal-hal sebagai berikut: 

a. Ketelitian 

 Pastikan bahwa penilai telah memiliki faktor yang akurat serta harus dapat 

memastikan bahwa evaluasinya didukung oleh informasi yang obyektif. 

b. Berfokus pada prilaku dan hasil, bukan pada sikap 

 Hal ini akan memudahkan dalam mengevaluasi disiplin kerja secara   

obyektif. 

c. Bersikap adil 

d. Bersikap rasional 

 Bahwa berarti selain penilai tersebut harus adil, juga harus menggunakan 

waktu seefisien mungkin. 

 

3. Membandingkan Hasil Pengukuran dengan Standar 

Hasil pengukuran disiplin kerja guru ini kemudian dibandingkan dengan 

standar. Jika ternyata berdasarkan pengukuran, guru mempunyai perilaku 

disiplin yang sama atau lebih tinggi dan yang distandarkan, maka dapat 
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dilakukan daur ulang dengan menetapkan standar baru yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, jika perilaku disiplin guru berdasarkan pengukuran yang telah 

dilakukan kurang dan standar, maka dilakukanlah langkah berikutnya. 

 

4. Mengadakan Perbaikan 

Perbaikan terhadap disiplin guru terutama dilakukan jika ternyata 

perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar yang telah ditetapkan 

ditemukan minus. Kewajiban kepala sekolah adalah meningkatkan disiplin 

berdasarkan kekurang-kekurangan yang ada. Dalam mengadakan perbaikan 

ini, kepala sekolah juga harus mengidentifikasi faktor penyebab, mengapa 

disiplin tersebut kurang dari yang distandarkan. Di antara faktor-faktor 

penyebab tersebut, perlu dicari penyebab terdominan. Dengan demikian, 

dapat dicarikan alternatif-alternatif perbaikan yang terdapat dalam 

peningkatan disiplin. 

 

Di samping dapat menggunakan teori pengawasan, pengukuran terhadap disiplin 

kerja guru dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek psikologis para 

guru. Hal demikian meningkatkan moral kerja guru. Yang dimaksud dengan 

moral kerja adalah reaksi seseorang terhadap pekerjaannya 

(maswanispd.blogspot.com). 

 

Pengukuran terhadap disiplin kerja guru dapat juga dilakukan secara kontinyu 

berdasarkan kode etik jabatan guru (maswanispd.blogspot.com). Kode etik 

merupakan terjemahan dari ethical code, adalah norma-norma yang mengatur 

tingkah laku seseorang yang berada dalam suatu profesi tertentu. Atau, rumusan 

http://www.maswanispdyahoocoid.blogspot.com/
http://www.maswanispdyahoocoid.blogspot.com/
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mengenai baik buruk, boleh tidak-boleh, terpuji dan tidak terpuji, yang harus 

dipedomani oleh seseorang dalam suatu profesi. 

 

Kode etik berasal dari kata kode dan etik. Kode bisa berarti simbol dan tanda, 

sedangkan etik bila ditelusuri berasal dari bahasa latin ethica dan bahasa Yunani 

ethos. Dalam kedua bahasa tersebut, etik berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-

kaidah dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik. Kode etik guru adalah 

norma-norma yang mengatur tingkah laku guru, dan oleh karena itu haruslah 

ditaati oleh guru. Ia diciptakan oleh dan untuk guru. Penciptaan kode etik guru 

tersebut, dilakukan tidak saja oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan 

melainkan juga oleh organisasi guru, yang di negara kita dikenal dengan 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). 

 

Kode etik dipandang tidak tepat jika berupa peraturan yang dititikberatkan kepada 

sangsinya bagi mereka yang melanggar; melainkan tanpa sangsi apapun justru 

ditaati oleh anggotanya. Kode etik adalah persetujuan bersama yang timbul dari 

diri anggota. Oleh karena kode etik adalah norma-norma yang harus ditaati oleh 

seseorang yang bermaksud diikatnya, maka tujuan kode etik guru adalah: 

1.   Agar guru mempunyai rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman 

dalam bertingkah laku sehari hari sebagai pendidik. 

2.  Agar guru-guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya, apakah 

sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum. 

3.  Agar guru-guru dapat menjaga (mengambil langkah preventif), jangan sampai 

tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang profesional 

yang bertugas utama sebagai pendidik. 
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4.  Agar guru selekasnya dapat kembali (mengambil langkah kuratif), jika 

ternyata apa yang mereka lakukan selama ini bertentangan atau tidak sesuai 

dengan norma-norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik 

guru. 

5.  Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau paling tidak, tidak 

bertentangan dengan profesi yang disandangnya, ialah sebagai seorang 

pendidik. Lebih lanjut, dapat diteladani oleh anak didiknya dan oleh 

masyarakat umum. 

 

2.2.4 Peran Guru 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pada Bab II pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan 

nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ber-

tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. Untuk mewujudkan tujuan dan mengembangkan fungsi dari 

pendidikan nasional tersebut maka guru merupakan ujung tombak dalam me-

wujudkannya.  

 

Para pakar pendidikan di Barat telah melakukan penelitian tentang peran guru 

yang harus dilakoni. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh 
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Pullias dan Young (2001: 241). Adapun peran-peran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

2.2.4.1 Guru sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas tertentu, yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri dan disiplin. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) 

berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak 

untuk memperoleh pengalaman-pengalaman lebih lanjut seperti 

penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua dan orang dewasa 

yang lain, moralitas tanggungjawab kemasyarakatan, pengetahuan dan 

keterampilan dasar, persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga, 

pemilihan jabatan, dan hal-hal yang bersifat personal dan spiritual. Oleh 

karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan pemeliharaan anak. Guru 

sebagai penanggungjawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap 

aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak tidak menyimpang dengan 

norma-norma yang ada. 

 

2.2.4.2 Guru sebagai Pengajar 

Peranan guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti motivasi, 

kematangan, hubungan peserta didik dengan guru, kemampuan verbal, 

tingkat kebebasan, rasa aman dan keterampilan guru dalam berkomunikasi. 

Jika faktor-faktor di atas dipenuhi, maka melalui pembelajaran peserta 
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didik dapat belajar dengan baik. Guru harus berusaha membuat sesuatu 

menjadi jelas bagi peserta didik dan terampil dalam memecahkan masalah. 

 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam 

pembelajaran, yaitu: Membuat ilustrasi, Mendefinisikan, Menganalisis, 

Mensintesis, Bertanya, Merespon, Mendengarkan, Menciptakan 

kepercayaan, Memberikan pandangan yang bervariasi, Menyediakan 

media untuk mengkaji materi standar, Menyesuaikan metode 

pembelajaran, Memberikan nada perasaan. 

 

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, guru-guru harus 

senantiasa berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan semangat 

yang telah dimilikinya ketika mempelajari materi standar. 

 

2.2.4.3 Guru sebagai Pembimbing 

Guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing perjalanan, yang berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya bertanggungjawab atas kelancaran 

perjalanan itu. Dalam hal ini, istilah perjalanan tidak hanya menyangkut 

fisik tetapi juga perjalanan mental, emosional, kreatifitas, moral dan 

spiritual yang lebih dalam dan kompleks. 

 

Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi 

untuk melaksanakan empat hal berikut. 

a. Guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi 

yang hendak dicapai.  
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b. Guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, 

dan yang paling penting bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan 

belajar itu tidak hanya secara jasmaniah, tetapi mereka harus terlibat 

secara psikologis. 

c. Guru harus memaknai kegiatan belajar. 

d. Guru harus melaksanakan penilaian. 

 

2.2.4.4 Guru sebagai Pemimpin 

Guru diharapkan mempunyai kepribadian dan ilmu pengetahuan. Guru 

menjadi pemimpin bagi peserta didiknya. Ia akan menjadi imam. 

 

2.2.4.5 Guru sebagai Pengelola Pembelajaran 

Guru harus mampu menguasai berbagai metode pembelajaran. Selain itu, 

guru juga dituntut untuk selalu menambah pengetahuan dan keterampilan 

agar supaya pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak 

ketinggalan jaman.  

 

2.2.4.6 Guru sebagai Model dan Teladan 

Guru merupakan model atau teladan bagi para peserta didik dan semua 

orang yang menganggap dia sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang 

besar untuk menganggap bahwa peran ini tidak mudah untuk ditentang, 

apalagi ditolak. Sebagai teladan, tentu saja pribadi dan apa yang dilakukan 

guru akan mendapat sorotan peserta didik serta orang di sekitar 

lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru : Sikap dasar, Bicara dan 

gaya bicara, Kebiasaan bekerja, Sikap melalui pengalaman dan kesalahan, 
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Pakaian, Hubungan kemanusiaan, Proses berfikir, Perilaku neurotis, 

Selera, Keputusan, Kesehatan, Gaya hidup secara umum. Perilaku guru 

sangat mempengaruhi peserta didik, tetapi peserta didik harus berani 

mengembangkan gaya hidup pribadinya sendiri. 

 

Guru yang baik adalah yang menyadari kesenjangan antara apa yang 

diinginkan dengan apa yang ada pada dirinya, kemudian menyadari 

kesalahan ketika memang bersalah. Kesalahan harus diikuti dengan sikap 

merasa dan berusaha untuk tidak mengulanginya. 

 

2.2.4.7 Guru sebagai Anggota Masyarakat 

Peranan guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang 

guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang 

yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada 

bidang-bidang yang dikuasainya. Guru perlu juga memiliki kemampuan 

untuk berbaur dengan masyarakat melalui kemampuannya, antara lain 

melalui kegiatan olah raga, keagamaan dan kepemudaan. Keluwesan 

bergaul harus dimiliki, sebab kalau tidak pergaulannya akan menjadi kaku 

dan berakibat yang bersangkutan kurang bisa diterima oleh masyarakat. 

 

2.2.4.8 Guru sebagai Administrator  

Seorang guru tidak hanya sebagai pendidik dan pengajar, tetapi juga 

sebagai administrator pada bidang pendidikan dan pengajaran. Guru akan 

dihadapkan pada berbagai tugas administrasi di sekolah. Oleh karena itu 

seorang guru dituntut bekerja secara administrasi teratur. Segala pe-

laksanaan dalam kaitannya proses belajar mengajar perlu 
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diadministrasikan secara baik. Sebab administrasi yang dikerjakan seperti 

membuat rencana mengajar, mencatat hasil belajar dan sebagainya 

merupakan dokumen yang berharga, bahwa ia telah melaksanakan 

tugasnya dengan baik. 

 

2.2.4.9 Guru sebagai Penasehat 

Guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik juga bagi orang tua, 

meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat dan 

dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. 

 

Peserta didik senantiasa berhadapan dengan kebutuhan untuk membuat 

keputusan dan dalam prosesnya akan lari kepada gurunya. Agar guru dapat 

menyadari perannya sebagai orang kepercayaan dan penasihat secara lebih 

mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan 

mental. 

 

2.2.4.10 Guru sebagai Pembaharu (Innovator) 

Guru menerjemahkan pengalaman yang telah lalu ke dalam kehidupan 

yang bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, terdapat jurang yang 

dalam dan luas antara generasi yang satu dengan yang lain, demikian 

halnya pengalaman orang tua memiliki arti lebih banyak daripada nenek 

kita. Seorang peserta didik yang belajar sekarang, secara psikologis 

berada jauh dari pengalaman manusia yang harus dipahami, dicerna dan 

diwujudkan dalam pendidikan.  

Tugas guru adalah menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang 

berharga ini kedalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh 
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peserta didik. Sebagai jembatan antara generasi tua dan genearasi muda, 

yang juga penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang 

terdidik. 

 

2.2.4.11 Guru sebagai Pendorong Kreativitas 

Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran dan 

guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses 

kreatifitas tersebut. Kreatifitas merupakan sesuatu yang bersifat universal 

dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas 

ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya 

tidak ada dan tidak dilakukan oleh seseorang atau adanya kecenderungan 

untuk menciptakan sesuatu.  

 

Akibat dari fungsi ini, guru senantiasa berusaha untuk menemukan cara 

yang lebih baik dalam melayani peserta didik, sehingga peserta didik 

akan menilaianya bahwa ia memang kreatif dan tidak melakukan sesuatu 

secara rutin saja. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan di-

kerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan 

sebelumnya. 

 

2.2.4.12 Guru sebagai Emansipator 

Dengan kecerdikannya, guru mampu memahami potensi peserta didik, 

menghormati setiap insan dan menyadari bahwa kebanyakan insan me-

rupakan “budak” stagnansi kebudayaan. Guru mengetahui bahwa 

pengalaman, pengakuan dan dorongan seringkali membebaskan peserta 

didik dari “self- image” yang tidak menyenangkan, kebodohan dan dari 
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perasaan tertolak dan rendah diri. Guru telah melaksanakan peran sebagai 

emansipator ketika peserta didik yang dicampakkan secara moril dan 

mengalami berbagai kesulitan dibangkitkan kembali menjadi pribadi 

yang percaya diri. 

  

2.2.4.13 Guru sebagai Evaluator 

Evaluasi atau penilaian merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta 

variabel lain yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks 

yang hampir tidak mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi 

penilaian. Teknik apapun yang dipilih, dalam penilaian harus dilakukan 

dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan dan tindak lanjut. 

 

2.2.4.14 Guru sebagai Kulminator 

Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari 

awal hingga akhir (kulminasi). Dengan rancangannya peserta didik akan 

melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap 

peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Disini peran 

kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. 

 

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba 

tahu. Serta mampu mentransferkan kebisaan dan pengetahuan pada 

muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi 

anak didik. 
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Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang 

begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon 

guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus 

menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru. Dia harus menyadari 

bahwa di masyarakat harus ada yang menjalani peran guru. Bila tidak, 

maka suatu masyarakat tidak akan terbangun dengan utuh. Penuh 

ketimpangan dan akhirnya masyarakat tersebut bergerak menuju 

kehancuran. 

 

2.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.3.1 Pengertian Kepemimpinan 

Menurut William H. Newman dalam Mulyasa (2003: 262) kepemimpinan adalah 

kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi 

perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. Satu hal yang perlu diingat 

bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tata krama 

birokrasi. Kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang 

menunjukkan kemampuannya mempengaruhi perilaku orang lain ke arah 

tercapainya suatu tujuan tertentu. 

 

Bahasan mengenai pemimpin dan kepemimpinan pada umumnya menjelaskan 

bagaimana untuk menjadi pemimpin yang baik, gaya dan sifat yang sesuai dengan 

kepemimpinan serta syarat-syarat apa yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin 

yang baik. Meskipun demikian masih tetap sulit untuk menerapkan seluruhnya, 

sehingga dalam prakteknya hanya beberapa pemimpin saja yang dapat 

melaksanakan kepemimpinannya dengan baik dan dapat membawa para 
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pengikutnya kepada  keadaan yang diinginkan. Kepemimpinan dapat 

dikategorikan sebagai ilmu sosial terapan (applied social sciences). Hal ini 

didasarkan kepada pemikiran bahwa kepemimpinan dengan prinsip-prinsipnya 

mempunyai manfaat langsung dan  tidak langsung terhadap upaya mewujudkan 

kesejahteraan umat manusia.  

 

Gaya kepemimpinan, mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah 

laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. 

Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Davis dan Newstrom (2001: 38). Keduanya menyatakan bahwa 

pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu 

oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. 

 

Menurut Hersey dan Blanchard dalam Mulyasa (2003: 25) pimpinan adalah 

seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan 

unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. 

Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam 

bidangnya, dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti 

keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Sedangkan bawahan adalah 

seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan 

atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah atau tugas yang telah 

disepakati bersama guna mencapai tujuan. Dalam suatu organisasi, bawahan 

mempunyai peranan yang sangat strategis, karena sukses tidaknya seseorang 
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pimpinan bergantung kepada para pengikutnya ini. Oleh sebab itu, seorang 

pemimpin dituntut untuk memilih bawahan dengan secermat mungkin. 

 

Situasi menurut Hersey dan Blanchard dalam Mulyasa (2003: 28) adalah suatu 

keadaan yang kondusif, dimana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu 

mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam 

rangka mencapai tujuan bersama. Dalam satu situasi misalnya, tindakan pimpinan 

pada beberapa tahun yang lalu tentunya tidak sama dengan yang dilakukan pada 

saat sekarang, karena memang situasinya telah berlainan.  

 

Beberapa teori tentang kepemimpinan di atas dapat diberikan gambaran bahwa 

ada beberapa unsur yang mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang. Ketiga 

unsur tersebut adalah yaitu pemimpin, bawahan yang dipimpin dan situasi 

merupakan unsur yang saling terkait satu dengan lainnya, dan akan menentukan 

tingkat keberhasilan kepemimpinan. 

 

2.3.2 Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah 

laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. 

Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. 

Pengertian gaya kepemimpinan yang demikian ini sesuai dengan pendapat yang 

disampaikan oleh Davis dan Newstrom (2001: 40). Keduanya menyatakan bahwa 

pola tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu 

oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. 
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Menurut Thoha (2003: 265), gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi 

keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku pengikut-

pengikutnya. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan cara yang 

dipergunakan pemimpin di dalam mempengaruhi para pengikutnya. Pada saat 

bagaimanapun jika seorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya kegiatan semacam itu telah 

melibatkan seseorang ke dalam aktivitas kepemimpinan. Jika kepemimpinan 

tersebut terjadi dalam suatu organisasi tertentu, dan ia merasa perlu 

mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang mampu meningkatkan 

produktivitasnya, maka ia perlu memikirkan gaya kepemimpinan. 

 

2.3.3 Teori Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah inti manajemen, demikian pendapat para ahli tentang 

kedudukan sentral kepemimpinan dalam manajemen. Pendapat ini sebenarnya 

mendukung pendapat masyarakat tradisional yang menganggap bahwa seorang 

pemimpin itu adalah dewa. Bagaimana sebenarnya seseorang itu dapat menjadi 

seorang pemimpin? Beberapa teori berusaha menjawab tentang kemungkinan 

seseorang disebut sebagai pemimpin. 

 

Dari berbagai penelitian lahirlah teori-teori kepemimpinan, yang masing-masing 

teori itu mengutamakan sudut pandang atau pendekatannya sesuai dengan tujuan 

penelitiannya dan latar belakang profesi mereka masing-masing. Rivai dan Murni 

(2009: 286) mengemukakan bahwa diantara teori kepemimpinan itu adalah 

sebagai berikut: 
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2.3.3.1 Teori Sifat 

Teori sifat ini berpendapat bahwa seorang pemimpin itu dikenal melalui 

sifat-sifat pribadinya. Seorang pemimpin pada umumnya akan ditentukan 

oleh sifat-sifat jasmaniah dan rohaniahnya. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk mengetahui kaitan antara keberhasilan seorang pemimpin dengan 

sifat-sifatnya.    

 

2.3.3.2 Teori Perilaku 

Teori ini menekankan kepada analisis perilaku pemimpin, 

mengidentifikasi elemen kepemimpinan yang dapat dikaji, dipelajari dan 

dilaksanakan. Pada umumnya kepemimpinan itu dapat dipandang sebagai 

suatu proses, melalui orang lain yang dipengaruhi oleh pemimpin tersebut 

mencapai tujuan organisasi. 

 

Elemen kepemimpinan yang dimaksud di atas adalah: (1) perilaku; (2) 

perilaku pengikut; (3) situasi lingkungan. Meskipun ada kemungkinan 

jarak yang cukup lebar mengenai perilaku pemimpin, namun ada dua 

polarisasi pemikiran pemimpin dapat memutuskan apa yang dikerjakan 

dan apa yang dikatakan kepada pengikutnya, bagaimana melaksanakannya 

atau pemimpin mengizinkan pengikutnya melaksanakan secara bebas 

dalam batas-batas yang ditetapkannya. Dari kedua asumsi dasar ini dapat 

terjadi beberapa kombinasi perilaku kepemimpinan, yaitu antara perilaku 

yang berorientasi kepada tugas dan perilaku yang berorientasi kepada 

orang (Rivai dan Murni, 2009: 286).   
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2.3.3.3 Teori Tiga Dimensi 

Teori ini mengemukakan bahwa perilaku kepemimpinan itu memiliki tiga 

pola dasar berikut: berorientasi kepada tugas, berorientasi kepada 

hubungan kerja, berorientasi kepada hasil atau efektivitas. Berdasarkan 

ketiga pola tersebut menghasilkan gaya-gaya kepemimpinan, yaitu 

birokrat, kompromi, minoritas, otokrat, developer, eksekutif. 

 

2.3.3.4 Teori Kepemimpinan Situasional    

Teori ini berpendapat bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif 

adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat. Gaya 

kepemimpinan seseorang cenderung mengikuti situasi, artinya seorang 

pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya ditentukan oleh situasi 

tertentu. Situasi yang dimaksud adalah lingkungan kepemimpinan termasuk 

didalamnya pengaruh nilai-nilai hidup, nilai-nilai budaya situasi kerja dan 

tingkat kematangan bawahan. Pemimpin dengan memperhatikan tingkat 

kepemimpinan bawahan, dapat menentukan gaya kepemimpinan sesuai 

dengan situasi yang dibutuhkan.   

 

2.3.4 Kepemimpinan Kepala Sekolah  

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.  
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, terdapat beberapa 

dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yaitu 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. 

2.3.4.1 Kepribadian 

 Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/ madrasah. 

 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. 

 Memiliki keinginan yang kuat dalam  pengembangan diri sebagai 

kepala sekolah/ madrasah. 

 Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

 Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai kepala sekolah/ madrasah. 

 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

2.3.4.2 Manajerial 

 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

 Mengembangkan organisasi sekolah/ madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

 Memimpin sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/ madrasah secara optimal. 

 Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/ madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif. 
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 Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

 Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal. 

 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

 Mengelola hubungan sekolah/ madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ 

madrasah. 

 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 

dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

 Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 

 Mengelola keuangan sekolah/ madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

 Mengelola ketatausahaan sekolah/ madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah. 

 Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. 

 Mengelola sistem informasi sekolah/ madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/ madrasah. 
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 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta 

merencanakan tindak lanjutnya. 

2.3.4.3 Kewirausahaan 

 Menciptakan inovasi bagi pengembangan sekolah/ madrasah. 

 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/ madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif. 

 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/ madrasah. 

 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah/ madrasah. 

 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/ 

jasa sekolah/ madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

2.3.4.4 Supervisi 

 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

 Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

2.3.4.5 Sosial 

 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/ madrasah. 

 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

 Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 
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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 efektivitas kepemimpinan kepala sekolah 

dikemukakan oleh Usman (2009: 290), menurutnya ciri-ciri kepemimpinan 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, orangtua, dan 

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

milik bersama, (d) kepemimpinan yang percaya berdasarkan data yang dapat 

dipercaya, (e) kepemimpinan yang dimulai dengan introspeksi 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 
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merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah, yang akan 

menentukan bagaimana tujuan-tujuan sekolah dan pendidikan pada umumnya 

direalisasikan. 

 

Diantara 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 perannya secara efektif dalam memimpin sekolah.  

 

2.3.5 Cara Mengukur Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Condon & Clifford (2012: 2) mengemukakan dimensi pengukuran kepemimpinan 

kepala sekolah dengan penekanan pada profesi dan kepemimpinannya yang 

mengacu pada Standar Kebijakan Kepemimpinan dalam Pendidikan, yaitu: 

1. Visi yang kuat untuk pembelajaran peserta didik 

2. Pengembangan budaya sekolah dan program pembelajaran 

3. Manajemen sekolah yang efektif 

4. Kerja sama dengan warga sekolah 

5. Integritas kepribadian dan etika pemimpin 

6. Pemahaman dan respon lingkungan eksternal  

 

Mengacu pada Multidimensional Principal Performance Rubric dari Cates-

Williams (2011), terdapat 6 (enam) domain yang menekankan pada pengukuran 

dalam kepemimpinan dan kinerja kepala sekolah, yaitu: (1) Shared Vision of 

Learning, (2) School Culture and Instructional Program; (3) Safe, Efficient, 
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Effective Learning Environment; (4) Community; (5) Integrity, Fairness, Ethics; 

dan (6) Political, Social, Economic, Legal and Cultural Context.   

 

Berikut diuraikan masing-masing pengukuran dalam kepemimpinan kepala 

sekolah: 

2.3.5.1 Shared Vision of Learning berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam mendorong keberhasilan setiap siswa dengan memfasilitasi 

pengembangan, artikulasi, pelaksanaan, dan pengelolaan visi pembelajaran 

yang digunakan bersama dan didukung oleh semua warga sekolah. Di 

dalamnya, terdapat dua aspek, yaitu: 

a.  Kolaborasi (collaboration), yaitu melakukan kolaborasi dalam visi 

bersama-sama dengan warga sekolah untuk mengembangkan dan 

mengimplementasikan visi dan misi bersama dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pembelajaran. 

b.  Keberlanjutan (sustainability), yaitu fokus pada keberlanjutan dan 

makna di luar saat ini, mengkontekstualisasikan keberhasilan saat ini 

dan perbaikan sebagai warisan masa depan. 

 

2.3.5.2 School Culture and Instructional Program berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam mendorong keberhasilan setiap siswa 

dengan memberikan nasihat, memelihara dan mempertahankan budaya 

sekolah dan program pengajaran yang kondusif untuk belajar siswa dan 

pertumbuhan profesional guru. Di dalamnya terdapat empat aspek, yaitu: 
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a.  Budaya Sekolah (school culture), yaitu berupa sikap, pengetahuan, 

perilaku dan keyakinan yang menjadi ciri lingkungan sekolah dan 

diterapkan oleh warga sekolah. 

b.  Program pembelajaran (instructional program) yaitu perencanaan dan 

penyelenggaraan kurikulum yang berkualitas sehingga menghasilkan 

kejelasan prestasi belajar peserta didik. 

c.  Pengembangan Kapasitas (capacity building), yaitu mengembangkan 

potensi dan mengembangkan keahlian internal yang ada untuk 

meningkatkan pembelajaran dan praktiknya. 

d.  Proses Perencanaan Strategis (Strategic Planning Process), yang 

berkaitan dengan implementasi dan monitoring dari perencanaan 

strategis sekolah, untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan dalam 

mendukung peningkatan berkelanjutan (continuous improvement). 

 

2.3.5.3 Safe, Efficient, Effective Learning Environment berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan keberhasilan setiap 

siswa dengan memberdayakan seluruh operasi, sumber daya dalam suatu 

lingkungan yang nyaman, efisien dan efektif. Di dalamnya terdapat aspek 

sebagai berikut: 

a.    Pengelolaan SDM (guru dan staf TU). 

b.  Pengelolaan sumber daya lainnya (finansial, fasilitas, teknologi 

belajar). 

c.  Kesejahteraan SDM dan kenyamanan belajar siswa. 

d.  Fokus pada proses pembelajaran (interaksi guru dan siswa di kelas 

maupun di luar kelas). 



58 
 

 

2.3.5.4 Community berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan keberhasilan sekolah melalui kerja sama dengan guru, 

siswa, orang tua siswa, komite/ majelis sekolah, dalam merespon terhadap 

berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan 

sumber daya dari masyarakat. Dengan demikian di dalamnya terkandung 

kinerja kepala sekolah dalam melakukan: 

a.    Kerja sama dengan warga sekolah 

b.  Merespon berbagai kepentingan 

c.  Kemitraan dengan masyarakat. 

 

2.3.5.5 Integrity, Fairness, Ethics berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah 

dalam meningkatkan keberhasilan sekolah dengan penuh integritas, 

berkeadilan, dan beretika. Di dalamnya terkandung aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a.  Menjadi teladan, sehingga dapat melibatkan warga sekolah dalam 

berperilaku etis. 

b.  Memberi peluang kepada warga sekolah dalam menjaga nilai-nilai 

demokrasi, persamaan dan perbedaan. 

c. Mengintegrasikan kebutuhan warga sekolah dengan inisiatif 

peningkatan, tindakan, dan keputusan yang adil. 

 

2.3.5.6 Political, Social, Economic, Legal and Cultural Context berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan keberhasilan sekolah 

dengan memahami, merespon dan mempengaruhi konteks politik, sosial, 
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ekonomi, hukum dan budaya. Didalamnya terkandung aspek-aspek: 

a.    Melakukan perubahan terus menerus dalam meningkatkan kualitas  

        pembelajaran. 

b.  Mengantisipasi perubahan 

c.  Berupaya mempengaruhi pihak lain untuk kepentingan kualitas 

pembelajaran. 

 

2.3.6 Tugas dan Peran Kepala Sekolah  

Kepemimpinan kepala sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan 

sekolahnya karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan sekolah. Untuk itu 

seorang kepala sekolah dituntut harus memiliki tingkat kinerja yang tinggi. 

Perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006) menyebutkan 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: (1) educator, (2) 

manager, (3) administrator, (4) supervisor, (5) leader, (6) innovator, dan (7) 

motivator.  

  

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) 

membimbing 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 
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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) mengadakan 

prediksi masa depan sekolah, misalnya tentang kualitas yang diinginkan 

masyarakat, (b) melakukan inovasi dengan mengambil inisiatif dan kegiatan-

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

kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang inovatif tersebut, (d) 

menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun perencanaan 

operasional, (e) menemukan sumber-sumber pendidikan dan menyediakan 

fasilitas pendidikan, (f) melakukan pengendalian atau kontrol terhadap pe-

laksanaan 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) hubungan sekolah 

dan masyarakat. 

 

Tugas dan peran kepala sekolah sebagai supervisor meliputi kegiatan: (a) me-

nyusun 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) ke-
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mampuan mengambil keputusan, (d) kemampuan berkomunikasi, dan (e) me-

mahami kondisi anak buah atau bawahannya. 

 

Tugas dan peran kepala sekolah sebagai innovator dalam lembaga pendidikan 

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

baharuan sekolah, dan (b) melakukan pembaharuan di sekolah.  

 

Sebagai motivator di sekolah, 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. 

 

Memperhatikan teori-teori di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya 

kepala sekolah yang berhasil dalam memimpin sekolah adalah kepala sekolah 

yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, 

serta mampu melaksanakan perannya secara efektif dalam memimpin sekolah. 

 

Menurut Usman (2009: 290), ciri-ciri kepemimpinan 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, orangtua, dan komite 

sekolah, (c) kepemimpinan yang menciptakan visi yang realistis sebagai milik 

bersama, (d) kepemimpinan yang percaya berdasarkan data yang dapat dipercaya, 

(e) kepemimpinan yang dimulai dengan introspeksi dan refleksi terhadap diri 

sendiri dahulu, (f) kepemimpinan yang memberdayakan dirinya dan stafnya serta 

mau berbagi informasi, (g) kepemimpinan yang melibatkan semua sumber daya 



62 
 

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. 

 

Diantara 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. 

  

Kepemimpinan kepala sekolah besar sekali pengaruhnya terhadap kemajuan 

sekolahnya karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan sekolah. Untuk itu 

seorang kepala sekolah dituntut harus memiliki tingkat kinerja yang tinggi. 

Perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006) menyebutkan 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: (1) educator, (2) 

manager, (3) administrator, (4) supervisor, (5) leader, (6) innovator, dan (7) 

motivator.  
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2.4 Penelitian yang Relevan 

2.4.1 Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar (2011) 

Berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja 

Guru Terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan 

Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara”. Tujuan dari penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh: 1) gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru, 2) motivasi kerja guru terhadap kinerja guru, serta 

3) gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru secara simultan 

terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Kotabumi 

Kota Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 

menggunakan metode ex post facto. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya: (1) 

pengaruh positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru dengan koefisiensi determinasi sebesar 30,8%; (2) pengaruh 

positif dan signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dengan 

koefisiensi determinasi sebesar 30,1%; (3) pengaruh positif dan signifikan antara 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

dengan koefisiensi determinasi sebesar 63,3%. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru, penelitian ini juga menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional 

random sampling sama seperti penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang 

penulis lakukan tidak meneliti tentang motivasi kerja guru melainkan pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja guru itu sendiri.         
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2.4.2 Penelitian yang dilakukan oleh Tuti Rospasari (2011) 

Berjudul “Hubungan Antara Sikap Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, Motivasi Kerja Guru dan Kompetensi Paedagogik Dengan Kinerja Guru 

SMA di Lampung Utara”.  Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis hubungan: 1) kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja 

guru, 2) motivasi kerja guru dengan kinerja guru, 3) kompetensi paedagogik 

dengan kinerja guru,  serta 4) kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru 

dan kompetensi paedagogik secara simultan dengan kinerja guru SMA di 

Lampung Utara. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode ex 

post facto. Penelitian ini dengan menggunakan cara Proportional Random 

Sampling bahwa: (1) terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru sebesar 71,5; (2) terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara motivasi kerja guru dengan kinerja guru 

sebesar 78,3; (3) terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi 

paedagogik dengan kinerja guru sebesar 68,7; (4) terdapat hubungan positif dan 

signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru dan 

kompetensi paedagogik dengan kinerja guru sebesar 88,1. Persamaan penelitian 

ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan 

proportional random sampling sama seperti penelitian yang penulis lakukan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis 

tidak meneliti hubungan antara motivasi kerja guru dan kompetensi paedagogik 

dengan kinerja guru serta penelitian ini lebih kompleks dibandingkan dengan 

penelitian yang penulis lakukan karena menggunakan tiga variabel bebas (variabel 



65 
 

X), yaitu sikap guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja guru 

dan kompetensi paedagogik. 

 

2.4.3 Penelitian yang dilakukan oleh Sutopo Slamet (2007) 

Berjudul “Analisis Kepemimpinan, Kecerdasan Emosi, Kedisiplinan dan 

Kompetensi Terhadap Kinerja Guru SMPN 8 Purworejo”. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh: 1) kepemimpinan 

terhadap kinerja guru, 2) kecerdasan emosi terhadap kinerja guru, 3) kedisiplinan 

terhadap kinerja guru, 4) kompetensi terhadap kinerja guru, serta 5) 

kepemimpinan, kecerdasan emosi, kedisiplinan dan kompetensi secara simultan 

terhadap kinerja guru SMPN 8 Purworejo. Jenis penelitian ini kuantitatif dengan 

menggunakan metode ex post facto. Penelitian ini dengan menggunakan cara 

Proportional Random Sampling bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara kepemimpinan terhadap kinerja guru sebesar 78,5; (2) terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara kecerdasan emosi terhadap kinerja guru 

sebesar 70,1; (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kedisiplinan 

terhadap kinerja guru sebesar 86,7;  (4) terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara kompetensi terhadap kinerja guru sebesar 72,3; (5) terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara kepemimpinan, kecerdasan emosi, kedisiplinan dan 

kompetensi terhadap kinerja guru sebesar 89,9. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti tentang kinerja guru sebagai 

variabel terikat (variabel Y), penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian 

kuantitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan proportional random 

sampling sama seperti penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis tidak meneliti pengaruh 
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antara kecerdasan emosi dan kompetensi terhadap kinerja guru, penelitian juga 

dilakukan di dalam konteks lingkungan yang berbeda dan penelitian ini lebih 

kompleks dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan karena 

menggunakan empat variabel bebas (variabel X), yaitu kepemimpinan, kecerdasan 

emosi, kedisiplinan dan kompetensi. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

2.4.1 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Sikap konsekuen harus diawali dari diri guru itu sendiri. Sikap itu dapat 

ditunjukkan dengan cara berperilaku tidak melanggar peraturan yang telah 

ditetapkan. Hal ini merupakan bentuk disiplin diri terhadap pekerjaan, waktu 

maupun tata tertib yang berlaku.  

 

Disiplin kerja pada dasarnya adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk 

melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, 

kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan/atau ketertiban. Oleh karena itu disiplin 

kerja melekat pada diri seseorang sehingga sikap, perbuatan dan pekerjaan yang 

dilakukan tidak lagi dirasakan sebagai beban. Bahkan, bila tidak berdisiplin kerja, 

ia akan merasa bersalah dan merasa ada kekurangan pada dirinya. Sikap dan 

perilaku ini terbentuk dari kebiasaan, proses pendidikan dalam keluarga, 

pengalaman, lingkungan dan keteladanan. Disiplin mempunyai tiga aspek yaitu: 

sikap mental (mental attitude), yang merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil 

dari latihan, pengendalian pikiran dan watak; pemahaman yang baik mengenai 

sistem aturan perilaku, norma, kriteria dan standar, sehingga menumbuhkan 

kesadaran sebagai syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan; sikap dan kelakuan 
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yang menunjukkan kesungguhan hati, untuk mentaati segala hal secara cermat dan 

tertib. 

 

Disiplin kerja sangat diperlukan bagi guru untuk menjaga kelancaran dan 

ketertiban pekerjaan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Suatu pekerjaan 

yang dilaksanakan tanpa disiplin kerja, mustahil dapat berhasil dengan baik atau 

dengan kata lain produktivitas pekerjaan atau kinerja yang dihasilkan sangat 

rendah. 

 

2.4.2 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang ada di sekolah dan mempunyai 

peranan sangat besar dalam upaya memajukan pendidikan di sekolah. 

Berkembangnya semangat kerja, kerjasama yang harmonis antara semua unsur 

yang ada di sekolah, minat terhadap perkembangan dan kemajuan pendidikan, 

suasana kerja yang menyenangkan serta perkembangan mutu profesionalisme 

guru dan meningkatnya mutu lulusan banyak ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah. Oleh karena itu seorang kepala sekolah di dalam 

melaksanakan tugasnya harus dapat memahami karakteristik bawahannya, dengan 

harapan guru dan karyawan di sekolah merasa mendapat perhatian sehingga 

termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan optimal. Jika guru memiliki 

anggapan bahwa kepemimpinan kepala sekolahnya baik, maka diharapkan guru 

akan melaksanakan tugasnya dengan senang hati tanpa merasa ada tekanan dari 

atasan. Kondisi seperti inilah yang diharapkan akan mampu menciptakan 

terlaksananya proses pembelajaran dengan baik. Apabila guru mampu mengelola 
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proses pembelajaran di sekolah dengan baik berarti guru telah dapat melaksanakan 

kinerjanya dengan baik. 

 

2.4.3 Pengaruh  Disiplin Kerja dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Kinerja Guru 

 

Berdasarkan uraian di atas, yaitu bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor; disiplin kerja dan kepemimpinan kepala sekolah diduga 

berpengaruh terhadap kinerja guru baik secara sendiri-sendiri ataupun secara 

bersama dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya atau dengan 

kata lain semakin tinggi disiplin kerja guru dan semakin baik gaya kepemimpinan 

bebasnya disajikan pada konstelasi kerangka berpikir dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Model teoritis konstelasi pengaruh disiplin kerja (X1), 

kepemimpinan kepala sekolah (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

 

       X1      = Disiplin Kerja 

X2 = Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Y = Kinerja Guru 

X1 – Y = Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru 

X2 – Y = Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap   

    kinerja guru 

 (X1, X2) -Y = Disiplin kerja dan kepemimpinan kepala sekolah  

    berpengaruh terhadap kinerja guru. 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul, menurut Arikunto (2006: 

43). Berdasarkan kerangka berpikir yang telah ditetapkan, maka dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

2.5.1 Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap kinerja 

guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten 

Lampung Utara. 

2.5.2 Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kotabumi 

Kota Kabupaten Lampung Utara. 

2.5.3 Terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja dan kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru Sekolah Menengah Pertama di 

Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara.    

 


