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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Kinerja Guru 

 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan oleh kesiapan 

guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui proses pembelajaraan. 

Posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh kinerjanya. Secara sederhana, arti kinerja (performance) 

dapat diartikan sebagai unjuk kerja, prestasi kerja, pelaksanaan kerja, atau 

hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok (organisasi) dalam 

waktu tertentu.  

 

Suprihanto (2001: 7) menyatakan bahwa kinerja dapat didefinisikan sebagai 

hasil kerja seseorang selama periode tertentu yang akhirnya secara nyata 

dapat tercermin keluaran yang dihasilkan. Pendapat yang hampir sama 

dikemukakan Hasibuan (2001: 94), yang menjelaskan bahwa kinerja 

merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Lebih lanjut, Mangkunegara 

dalam Suyono (2012: 21) menjelaskan bahwa kinerja merupakan hasil kerja 
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secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa agar potensi siswa berkembang 

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 bertanggung jawab. Guru yang efektif adalah 

guru yang mampu melaksanakan tujuh tugas utama guru dan berhasil 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, seperti pada satuan pendidikan 

dasar yaitu; 

1. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, kesehatan jiwa, 

serta kebersihan lingkungan. 

2. Menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang ditandai 

dengan kepatuhan menjalankan ajaran agama. 

3. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri 

dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya. 

4. Peningkatan pemahaman potensi diri,  kesadaran sosial yang berkarakter 

yang ditunjukkan dengan indikator (1) mengenal potensi kekurangan dan 

kelebihan diri (2) menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan 

golongan. (3) bekerja sama dalam kelompok, tolong, menolong, dan 

menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya (4) 

mematuhi aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya. (5) 

berkomunikasi dengan jelas dan santun. 
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5. Belajar dan berinovasi meliputi (1) menggunakan informasi tentang 

lingkungan sekitar secara logis, kritis,  dan kreatif. (2) menunjukkan 

kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan kompetitif. (3) menunjukkan 

rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya (4) 

menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam 

kehidupan sehari-hari (5) menunjukkan kemampuan mengenali gejala 

alam dan sosial di lingkungan sekitar (6) memanfaatkan lingkungan secara 

produktif dan bertanggung jawab (7) menunjukkan kegemaran membaca 

dan menulis (8) menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, 

membaca, menulis, dan berhitung. 

6. Melakukan kegiatan seni dan budaya lokal. 

7. Berwawasan kebangsaan yang ditunjukkan dengan (1) menunjukkan 

kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan (2) menunjukkan kecintaan 

dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia. 

 

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan 

bahwa kompetensi seorang guru dapat dilihat dari instrument penilaian 

kinerja guru yang terdiri dari: 

1. Kompetensi pedagogik; meliputi penguasaan karakteristik siswa, 

penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, 

pengembangan potensi siswa, komunikasi dengan siswa, serta penilaian 

dan evaluasi. 
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2. Kompetensi kepribadian; tercermin dalam bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional, menunjukkan pribadi  

yang dewasa dan teladan, etos kerja yang tinggi serta rasa bangga 

menjadi guru. 

3. Kompetensi sosial; tercermin dalam hal bersikap inklusif, bertindak 

obyektif, serta tidak diskriminatif, serta komunikasi dengan sesama guru, 

tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang 

terjalin dengan baik. 

4. Kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, 

dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, 

serta mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. 

 

Kinerja guru juga dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam 

menggerakkan dan memotivasi siswa untuk belajar.  Kinerja merupakan 

penampilan karya atau kemampuan seseorang dalam melaksanankan tugas 

dalam bentuk kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Dengan 

kemampuan yang dimiliki dalam penguasaan bidang pekerjaannnya, 

memiliki minat untuk melakukannya, adanya kejelasan peran dan motivasi 

pekerjaan yang baik, maka orang tersebut memiliki landasan yang kuat untuk 

berprestasi yang lebih baik. 
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2.1.1. Guru Profesional 

 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan megevaluasi siswa pada 

pendidikan anak usia dini  jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dalam menjalankan tugas guru memiliki cara 

penyampaian dan kepribadian yang berbeda. Apabila guru telah menemukan 

prinsip dan tabiatnya, profil yang dimiliki tidak bisa disamakan dengan profil 

guru yang lain. Dalam mengajar guru yang profesional mampu 

menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan dan menggunakan cara 

tertentu sebagai pengetahuan tersebut yang dapat dimiliki orang lain.  

 

Guru harus memiliki keahlian tertentu dan distandarkan secara kode 

keprofesian. Bila ia tak punya keahlian menjadi guru maka tidak dapat 

disebut sebagai guru. Oleh karenanya tidak semua orang bisa menjadi guru, 

apa lagi guru profesional. Ada sepuluh ciri guru professional yaitu: 

1. Selalu punya energy untuk siswanya. 

Seorang guru yang baik menatuh perhatian pada siswa di setiap 

percakapan atau diskusi dengan mereka. Selain itu ia juga punya 

kemampuan mendengar dengan seksama. 

2. Punya tujuan yang jelas untuk pelajaran. 

Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap 

pelajaran dan bekerja untuk memenuhi tujuan tertentu dalam setiap kelas. 
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3. Punya ketrampilan mendisiplinkan yang efektif. 

Seorang guru yang baik memiliki keterampilan disiplin yang efektif 

sehingga bisa mempromosikan perubahan perilaku positif di dalam kelas. 

4. Punya ketrampilan manajeman kelas yang baik. 

Seorang guru yang baik memiliki ketrampilan manajemen kelas yang 

baik dan dapat memastikan perilaku siswa yang baik, saat siswa belajar 

dan bekerja sama secara efektif, membiasakan menanamkan rasa hormat 

kepada seluruh komponen didalam kelas. 

5. Bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua. 

Seorang guru yang baik menjaga komunikasi terbuka dengan orang tua 

dan membuat mereka selalu update informasi tentang apa yang sedang 

terjadi di dalam kelas dalam hal kurikulum, disiplin, dan isu lainnya. 

6. Punya harapan yang tinggi pada siswanya. 

Seorang guru yang baik memiliki harapan yang tinggi ke siswa dan 

mendorong semua siswa dikelasnya untuk selalu bekerja dan 

mengerahkan potensi terbaik mereka. 

7. Pengetahuan tentang kurikulum. 

Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan mendalam tentang 

kurikulum sekolah dan standar-standar lainnya. Mereka dengan sekuat 

tenaga memastikan pengajaran mereka memenuhi standar-standar itu. 

8. Pengetahuan tentang subjek yang diajarkan. 

Seorang guru yang baik memiliki pengetahuan yang luar biasa dan 

antusiasme untuk subyek yang mereka ajarkan. Mereka siap untuk 

menjawab pertanyaan dan menyimpan bahan menarik bagi para siswa, 
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bahkan bekerja sama dengan bidang studi lain demi pembelajaran yang 

kolaboratif. 

9. Selalu memberikan yang terbaik untuk siswa dalam proses pengajaran. 

Seorang guru yang baik bergairah mengajar dan bekerja dengan anak-

anak. Mereka gembira bisa mempengaruhi siswa dalam kehidupan 

mereka dan memahami dampak atau pengaruh yang mereka miliki dalam 

kehidupan siswanya, sekarang dan nanti ketika siswanya sudah beranjak 

dewasa. 

10. Punya hubungan yang berkualitas dengan siswa. 

Seorang guru yang baik mengembangkan hubungan yang kuat dan saling 

hormat menghormati dengan siswa dan membangun hubungan yang 

dapat dipercaya. 

 

2.2. Kepemimpinan 

 

2.2.1. Pengertian Kepemimpinan 

Setiap organisasi apapun jenisnya, pasti memiliki dan memerlukan 

seorang pemimpin yang harus menjalankan kegiatan kepemimpinan 

bagi keseluruhan organisasi sebagai satu kesatuan. Kepemimpinan 

merupakan proses yang harus ada dan perlu diadakan dalam kehidupan 

manusia sebagai makhluk sosial. Hidup bermasyarakat memerlukan 

pemimpin dan kepemimpinan.  
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Dalam suatu organisasi peranan pemimpin sangat dominan dimana 

peranan tersebut dapat mempengaruhi moral kepuasan kerja, 

keamanan, kualitas kehidupan kerja dan terutama tingkat prestasi suatu 

organisasi. Kepemimpinan merupakan proses dinamis yang 

dilaksanakan melalui hubungan timbal balik antara pemimpin dan 

yang dipimpin. Hubungan tersebut berlangsung dan berkembang 

melalui transaksi antar pribadi yang saling mendorong dalam mencapai 

tujuan bersama.  

 

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok 

yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata 

pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau 

mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. 

Dalam mempengaruhi orang, pemimpin dapat melakukannya melalui 

proses pemotivasian yang dapat menggerakkan seseorang untuk 

melakukan sesuatu sesuai dengan yang ingin dilakukan oleh 

pemimpin. Kemampuan mempengaruhi orang lain mengindikasikan 

adanya suatu komunikasi dan interaksi antara pemimpin dengan yang 

dipimpin. Oleh karena itu, kepemimpinan menjadi hal yang penting 

terutama dalam konteks organisasi, sebab kualitas pengaruh yang 

diterima anggota organisasi akan berdampak pada kinerja anggota 

yang pada akhirnya berdampak pula pada kinerja organisasi.  
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Wahjosumidjo (2002: 349) mengemukakan bahwa dalam praktek 

organisasi, kata “memimpin” mengandung konotasi menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan 

teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan dan sebagainya. 

Unsur penting kepemimpinan adalah pengaruh yang dimiliki 

seseorang, dan pada gilirannya akibat pengaruh itu bagi orang yang 

hendak dipengaruhi.  

 

Kepemimpinan menurut J.M. Piffner dalam Herpratiwi (2009: 3) 

adalah seni mengkoordinasikan dan memberi arah kepada individu 

atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan 

kepempimpinan adalah kemampuan mengambil inisiatif dalam situasi 

sosial untuk menciptakan bentuk dan prosedur baru, merancang dan 

mengatur pembuatan sehingga dengan begitu akan membangkitkan 

kerjasama ke arah terciptanya tujuan.  

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun 

spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, 

sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap 

orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. 

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian 

memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi 

pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan 

alasan-alasannya. Wirawan (2002: 135) menjelaskan bahwa 

“mempengaruhi” adalah proses dimana orang yang mempengaruhi 
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berusaha merubah sikap, perilaku, nilai-nilai, norma-norma, 

kepercayaan, pikiran, dan tujuan orang yang dipengaruhi secara 

sistematis. Disamping itu, seorang pemimpin adalah seseorang yang 

aktif membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan 

percobaan dan memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-

sama.  

 

Menurut Moedjiarto (2002: 79), sekolah sebagai suatu organisasi 

memilliki tujuan yaitu mencapai suatu keunggulan. Sekolah yang  

unggul pasti dipimpin oleh kepala sekolah yang mempunyai potensi 

unggul sehingga dapat membawa sekolahnya menempati posisi terbaik 

di antara sekolah yang lainnya. 

 

Kepemimpinan berlangsung di dalam sebuah organisasi yang dalam 

arti statis merupakan wadah dalam bentuk suatu struktur organisasi. Di 

dalam struktur itu terdapat unit-unit kerja sebagai hasil kegiatan 

pengorganisasian berupa pembidangan dan pembagian pekerjaan 

dengan menggelompokkan pekerjaan sejenis ke dalam satu unit kerja. 

Sekolah sebagai suatu organisasi, tidak hanya memerlukan seorang 

manajer untuk mengelola sumber daya sekolah yang lebih banyak 

berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan 

administrative lainnya, melainkan  juga memerlukan pemimpin yang 

mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua 

komponen individu yang terkait dengan sekolah. Seorang pemimpin 
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akan dikenal dari kemampuannya dalam merumuskan visi yang 

menjadi impian bersama dari suatu organisasi atau lembaga. 

Ketajaman, keutuhan, dan keserhanaan visi ini akan membuat 

sosoknya semakin kuat. Pemimpin sejati juga tidak ragu untuk selalu 

mencurahkan waktu, skill, dan tenaganya demi mewujudkan visi 

lembaga yang dipimpinnya, sehingga ia mampu mengelola lembaga 

pendidikannya dengan baik. Sekolah merupakan bentuk organisasi 

moral yang kesuksesannya tidak hanya ditentukan oleh kepala sekolah 

melainkan juga oleh tenaga kependidikan lainnya dan proses sekolah 

itu sendiri.  

 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemimpin dalam tataran 

institusi organisasi sekolah yang akan menentukan bagaimana kinerja 

organisasi secara keseluruhan, sedangkan guru adalah pemimpin dalam 

tataran teknis pembelajaan yang akan menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran guna menghasilkan output pembelajaran/pendidikan  

yang bermutu. 

 

Menurut Wahjosumidjo (2002: 110), kepala sekolah yang dikehendaki 

adalah sseseorang yang memiliki karakter atau ciri-ciri baik yang 

mencakup (1) kepribadian, (2) keahlian dasar, (3) pengalaman dan 

pengetahuan profesional, (4) diklat dan ketrampilan professional, dan 

(5) pengetahuan administrasi dan pengawasan kompetensi kepala 

sekolah. 
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Menurut Komariah (2008: 3) kepala sekolah adalah guru yang diberi 

tugas untuk mengelola sekolah, membuat kebijakan, mengatur tata 

tertib dan operasional sekolah sehingga tida terjadi kesemrawutan atau 

diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin sekaligus manajer 

sekolah.  Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin seharusnya dalam 

praktek sehari-hari selalu berusaha memperhatikan dan 

mempraktekkan fungsi kepemimpinan di dalam kehidupan sekolah, 

yaitu (1) Kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap 

orang-orang yang menjadi bawahannya, sehingga tidak terjadi 

diskriminasi, sebaliknya dapat diciptakan semangat kebersamaan di 

antara mereka yaitu guru, staf, dan siswa; (2) Sugesti atau saran sangat 

diperlukan oleh para bawahan dalam melaksanakan tugas.  Para guru, 

staf, dan siswa hendaknya selalu mendapatkan saran anjuran dari 

kepala sekolah sehingga dengan saran tersebut selalu dapat 

memelihara bahkan meningkatkan semangat, rela berkorban, rasa 

kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing; (3) Dalam 

mencapai tujuan setiap organisasi memerlukan dukungan, dana, 

sarana, dan sebagainya.  Kepala sekolah bertanggung jawab untuk 

memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan oleh para 

guru, staf, dan siswa, baik berupa dana, peralatan, waktu, bahkan 

suasana yang mendukung; (4) Kepala sekolah berperan sebagai 

katalisator, dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan 

semangat para guru, staf, dan siswa dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan; (5) Kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat 
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menciptakan rasa aman di lingkungan sekolah; (6) Kepala sekolah 

pada hakekatnya adalah sumber semangat bagi para guru, staf, dan 

siswa.  Oleh sebab itu, kepala sekolah harus selalu membangkitkan 

semangat para guru, staf, dan siswa; (7) Setiap orang dalam kehidupan 

organisasi baik secara pribadi maupun kelompok, kebutuhannya 

diperhatikan dan dipenuhi.  Penghargaan dan pengakuan ini dapat 

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kenaikan pangkat, fasilitas, 

kesempatan mengikuti pendidikan dan sebagainya. 

 

2.2.2. Pendekatan Studi Kepemimpinan 

Studi kepemimpinan yang terdiri dari berbagai macam pendekatan 

pada hakikatnya merupakan usaha untuk menjawab atau memberikan 

pemecahan persoalan yang terkandung di dalam permasalahan 

kepemimpinan. Wahjosumidjo (2002: 19) mengatakan bahwa hampir 

seluruh penelitian kepemimpinan dapat dikelompokkan ke dalam 

empat macam pendekatan yaitu pendekatan pengaruh kewibawaan, 

sifat, perilaku, dan situasional. Berikut ini adalah uraian ke empat 

macam pendekatan tersebut: 

1. Pendekatan Pengaruh Kewibawaan (Power Influence 

Approach) 

Menurut pendekatan ini, keberhasilan pemimpin dipandang dari 

segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaan yang ada pada 

para pemimpin, dan dengan cara yang bagaimana para pemimpin 

menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahan. Pendekatan 
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ini menekankan proses saling mempengaruhi, sifat timbal balik dan 

pentingnya pertukaran hubungan kerjasama antara para pemimpin 

dengan bawahan. French dan Raven dalam Wahjosumidjo (2002: 

21) mengatakan bahwa: 

“Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengelompokan sumber dari 

mana kewibawaan tersebut berasal, yaitu: (1) Legitimate power: 

bawahan melakukan sesuatu karena pemimpin memiliki kekuasaan 

untuk meminta bawahan dan bawahan mempunyai kewajiban 

untuk menuruti atau mematuhinya, (2) Coersive power: bawahan 

mengerjakan sesuatu agar dapat terhindar dari hukuman yang 

dimiliki oleh pemimpin, (3) Reward power: bawahan mengerjakan 

sesuatu agar memperoleh penghargaan yang dimiliki oleh 

pemimpin, (4) Referent power: bawahan melakukan sesuatu karena 

bawahan merasa kagum atau membutuhkan untuk menerima restu 

pemimpin, dan mau berperilaku pula seperti pemimpin, dan (5) 

Expert power: bawahan mengerjakan sesuatu karena bawahan 

percaya pemimpin memiliki pengetahuan khusus dan keahlian 

serta mengetahui apa yang diperlukan”. 

 

Berdasarkan pendekatan pengaruh kewibawaan, seorang kepala 

sekolah dimungkinkan untuk menggunakan pengaruh yang 

dimilikinya dalam membina, memberdayakan, dan memberi 

teladan terhadap guru sebagai bawahan. Legitimate dan coersirve 

power memungkinkan kepala sekolah dapat melakukan pembinaan 

terhadap guru, sebab dengan kekuasaan dalam memerintah dan 

memberi hukuman, pembinaan terhadap guru akan lebih mudah 

dilakukan. Sementara itu dengan reward power memungkinkan 

kepala sekolah memberdayakan guru secara optimal, sebab 

penghargaan yang layak dari kepala sekolah merupakan motivasi 

berharga bagi guru untuk menampilkan prestasi terbaiknya. 

Selanjutnya dengan referent dan expert power, keahlian dan 

perilaku kepala sekolah yang diimplementasikan dalam bentuk 
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rutinitas kerja, diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja 

para guru. 

2. Pendekatan Sifat (The Trait Approach) 

Pendekatan ini menekankan pada kualitas pemimpin. Keberhasilan 

pemimpin ditandai oleh daya kecakapan luar biasa yang dimiliki 

oleh pemimpin, seperti tidak kenal lelah, intuisi yang tajam, 

wawasan masa depan yang luas, dan kecakapan meyakinkan yang 

sangat menarik. Pendekatan ini memandang bahwa pemimpin 

mempunyai beberapa sifat kepribadian sebagai pemimpin yang 

dibawanya sejak lahir (Uno, 2008: 56).  

Berdasarkan pendekatan sifat, keberhasilan seorang pemimpin 

tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, melainkan 

ditentukan pula oleh ketrampilan (skill) pribadi pemimpin. 

3. Pendekatan Perilaku (The Behavior Approach) 

Uno (2008: 56) menjelaskan bahwa pendekatan perilaku 

memandang bahwa untuk menjadi pemimpin, diperlukan latihan 

kepemimpinan terutama terkait dengan: 1) fungsi kepemimpinan, 

2) gaya kepemimpinan. Pendekatan ini ditentukan oleh sikap dan 

gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin dalam 

kegiatannya sehari-hari dalam hal cara memberi perintah, membagi 

tugas dan wewenang, cara berkomunikasi, cara mendorong 

semangat kerja bawahan, cara memberi bimbingan dan 

pengawasan, cara membina disiplin kerja bawahan, dan cara 

mengambil keputusan. 
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Pendekatan perilaku ini mempergunakan acuan sifat pribadi dan 

kewibawaan. Kemampuan perilaku secara konsepsional telah 

berkembang kedalam berbagai macam cara dan berbagai macam 

tingkatan abstraksi. 

4. Pendekatan Situasional (Situational Approach) 

Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi 

pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk 

mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini, dan membantu 

pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang 

didasarkan kepada kombinasi dari kemungkinan yang bersifat 

kepribadian dan situasional (Wahjosumidjo, 2002: 29). 

Pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi merupakan 

suatu teori yang berusaha mencari jalan tengah antara pandangan 

yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen 

yang bersifat universal, dan pandangan yang berpendapat bahwa 

tiap organisasi adalah unik dan memiliki situasi yang berbeda-beda 

sehingga harus dihadapi dengan gaya kepemimpinan tertentu.  

Pendekatan situasional dalam kepemimpinan mengatakan bahwa 

kepemimpinan ditentukan tidak oleh sifat kepribadian individu-

individu, melainkan oleh persyaratan situasi sosial. 

Pendekatan situasional menekankan pada pentingnya faktor-faktor 

kontekstual seperti sifat pekerjaan yang dilaksanakan oleh unit 

pimpinan, sifat iklim eksternal, dan karakteristik para pengikut.  
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2.2.3 Fungsi Kepemimpinan 

Untuk tercapainya suatu tujuan kepemimpinan, maka seorang 

pemimpin harus melakukan berbagai fungsi kepemimpinan. Menurut 

Wahjosumidjo (2002: 40) fungsi-fungsi kepemimpinan yaitu: 

membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan, 

mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, dengan berbagai cara 

mempengaruhi orang lain, menciptakan perubahan secara efektif di 

dalam penampilan kelompok, dan menggerakkan orang lain, sehingga 

secara sadar orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki. 

 

Pendapat lain dikemukakan oleh Uno ( 2007: 56), yang menyatakan 

bahwa konsep kepemimpinan yang efektif yaitu : 1) kepemimpinan 

adalah bagian dari manajemen yang mengandalkan hubungan 

interpersonal, 2) kepemimpinan tidak mesti menjadi tanggung jawab 

individu, dan 3) kepemimpinan dapat menjadi instrumen untuk 

memperbaiki organisasi. 

 

2.2.4. Syarat-syarat Pemimpin 

Kunci keberhasilan suatu sekolah pada hakikatnya terletak pada 

efisiensi dan efektivitas penampilan pemimpinnya, dalam hal ini kepala 

sekolah. Kepala sekolah dituntut memiliki persyaratan kualitas 

kepemimpinan yang kuat, sebab keberhasilan sekolah hanya dapat 

dicapai melalui kepemimpinan kepala sekolah yang berkualitas.  Kepala 

sekolah yang berkualitas yaitu kepala sekolah yang memiliki 
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kemampuan dasar, kualifikasi pribadi, serta pengetahuan dan 

ketrampilan profesional. Keahlian atau kemampuan dasar, yaitu 

sekelompok kemampuan yang harus dimiliki oleh tingkat pemimpin 

apapun, yang mencakup:  

1. Technical skills, yaitu yaitu: kecakapan spesifik tentang proses, 

prosedur atau teknik-teknik, atau merupakan kecakapan khusus 

dalam menganalisis hal-hal khusus dan penggunaan fasilitas, 

peralatan, serta teknik pengetahuan yang spesifik;.  

2. Human skill, yaitu: kecakapan pemimpin untuk bekerja secara 

afektif sebagai anggota kelompok dan untuk menciptakan usaha 

kerjasama di iklim kelompok yang dipimpinnya;   

3. Conceptual skills, yaitu kemampuan seorang pemimpin melihat 

organisasi sebagai satu keseluruhan. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

seorang pemimpin itu harus memiliki beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan anggota-anggotanya. Dengan kelebihan-kelebihan tersebut dia 

bisa berwibawa dan dipatuhi oleh bawahannya dan yang paling lebih 

utama adalah kelebihan moral dan akhlak. 

 

2.2.5. Tipe-tipe Kepemimpinan Pendidikan 

Konsep seorang pemimpin pendidikan tentang kepemimpinan dari 

kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap memimpin, 

tingkah laku, dan sifat kegiatan pemimpin yang dikembangkan dalam 
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lembaga pendidikannya akan mempengaruhi situasi kerja, semangat 

kerja guru, sifat hubungan kemanusiaan di antara sesamanya dan akan 

mempengaruhi kuallitas hasil kerja yang mungkin dapat dicapai oleh 

lembaga pendidikan yang dipimpinnya. 

 

Menurut Wahab (2008: 134) berdasarkan konsep, sifat, sikap dan cara-

cara pemimpin tersebut melakukan dan mengembangkan kegiatan 

kepemimpinan dalam iklim kerja yang dipimpinnya, maka 

kepemimpinan pendidikan dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe, 

yaitu: tipe otoriter, tipe laissez-faire, tipe demokratis, dan tipe pseudo 

demokrasi. 

1. Tipe Otoriter 

Pemimpin yang otoriter tidak menghendaki rapat atau 

musyawarah. Berkumpul atau rapat hanyalah berarti untuk 

menyampaikan instruksi-instruksi. Setiap perbedaan di antara 

anggota kelompoknya diartikan sebagai kelicikan, pembangkangan 

atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang 

telah diberikan. Inisiatif dan daya pikir anggota semua dibatasi, 

sehingga tidak diberikan kesempatan untuk mengeluarkan 

pendapatnya. 

2. Tipe Laissez-faire 

Dalam tipe kepemimpinan ini pembagian tugas dan kerja sama 

diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau 

saran-saran dari pemimpin. Tingkat keberhasilan organisasi atau 
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lembaga semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi 

beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari 

pemimpin. Struktur organisasinya tidak jelas dan kabur, segala 

kegiatan dilakukan tanpa rencana dan tanpa pengawasan dari 

pimpinan. 

3. Tipe Demokratis 

Pemimpin yang demokratis selalu berusaha menstimulasi anggota-

anggotanya agar bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya ia selalu berpangkal 

pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan 

mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya. 

Pemimpin selalu berusaha memupuk rasa kekeluargaan dan 

persatuan. Ia selalu berusaha membangun semangat anggota 

kelompoknya dalam menjalankan dan mengembangkan daya 

kerjanya. Di samping itu, ia juga memberikan kesempatan kepada 

anggota kelompoknya agar mempunyai kecakapan memimpin 

dengan jalan mendelegasikan sebagian kekuasaan dan 

tanggungjawabnya. 

4. Tipe Pseudo-demokratis. 

Pemimpin tipe ini hanya tampaknya saja bersikap demokratis 

padahal sebenarnya bersikap otokratis, menganut demokrasi semu 

dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam 

bentuk yang halus dan yang yakin dilaksanakan tanpa disadari 

bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis. 
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2.2.6. Kepemimpian Kepala Sekolah dalam Organisasi Belajar 

Konsep organisai belajar muncul dalam konteks perubahan lingkungan 

dan daya saing, dimana organisasi membutuhkan kompetensi dan 

kepemimpinan untuk mentransformasikan pengetahuan kepada seluruh 

anggota organisasi. Dengan dukungan lingkungan organisasi belajar 

yang kondusif diharapkan dapat diciptakan orang-orang yang 

berpengetahuan  (knowledge people) dengan kompetensi yang dapat 

diandalkan. Selain itu dukungan kepemimpinan yang memberdayakan  

(empowerment), artinya memberikan pendelegasian dan dukungan 

positif kepada setiap anggota organisasi dalam aktivitas pembelajaran 

dan memperbaiki kinerja. 

 

Menurut Gary Yukl (2010: 133) seorang pemimpin  yang partisipatif 

akan selalu melibatkan dan mendorong usaha-usaha para stafnya serta 

memudahkan partisipasi orang lain dalam membuat keputusan. 

Partisipasi memiliki banyak bentuk, dimulai dari melakukan revisi 

keputusan tentative setelah menerima protes, meminta saran sebelum 

membuat keputusan, meminta seseorang atau kelompok untuk bersama-

sama membuat suatu keputusan, mengizinkan orang lain untuk 

membuat suatu keputusan yang tergantung pada keputusan final dari 

pemimpin. 
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Sweeney dan McFarlin (2003: 3) mengemukakan bahwa Learning 

Organization  is  a film that makes values continous learning and is 

consistenly looking to adapt and change with its environment. 

Organisasi belajar merupakan sebuah proses yang dapat membuat nilai-

nilai pembelajaran secara berkesinambungan dan selalu beradaptasi 

serta berubah dengan lingkungannya secara konsisten.  

 

Menurut Marquad (2002: 247) Learning Organization: A company that 

learns effectively and collectively and continually transforms itself for 

better management and use of knowledge, empower people within and 

outside of the organization to learn as they work; utilize technology to 

maximize learning and production. Marquat mengungkapkan bahwa 

organisasi belajar merupakan suatu perusahaan/organisasi yang selalu 

belajar secara efektif dan bersama terus mentransformasikan dirinya 

untuk manajemen yang lebih baik dan menggunakan pengetahuan, 

memberdayakan masyarakat di dalam maupun di luar organisasi untuk 

selalu belajar saat mereka bekerja; memanfaatkan teknologi untuk 

memaksimalkan pembelajaran dan produksi. 

Karakteristik organisasi belajar memiliki piranti yang berbeda dengan 

organisasi tradisional. Karakterisitik tersebut dapat dilihat pada Tabel 

2.1. berikut. 
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Tabel 2.1. Karakteristik Organisasi Belajar. 

Karakteristik Organisasi Tradisional Organisasi Belajar 

1. Siapa yang belajar? Para manajer/karyawan 

yang ditunjuk 

Seluruh manajer/karyawan 

dari semua unit kerja 

2. Siapa yang 

mengajar? 

Pelatih atau narasumber 

dari luar 

Atasan langsung, pelatih 

dan nara sumber 

3. Siapa yang 

bertanggungjawab? 

Departemen Diklat Setiap manajer/karyawan 

4. Piranti belajar  yang 

digunakan? 

Kursus, magang, pelatihan 

formal, bimbingan, rencana 

pelatihan 

Kursus, magang, rencana 

belajar, tim, mitra kerja, 

ukuran kinerja, refleksi 

pribadi. 

5. Kapan belajar? Ketika dibutuhkan, saat 

orientasi atau sesuai 

kebutuhan. 

Sepanjang hayat, untuk 

jangka panjang 

6. Kompetensi apa 

yang dipelajari? 

Teknik Teknis dan manajerial, 

hubungan pribadi, 

bagaimana belajar 

7. Dimana belajarnya? Ruang kelas, tempat kerja Ruangan rapat, saat 

melakukan pekerjaan, 

dimana saja 

8. Kapan waktunya? Untuk saat  ini sesuai 

kebutuhan 

Untuk masa yang akan 

dating 

9. Motivasi? Ekstrinsik dan terpaksa Instrinsik dan semangat 

Sumber: Braham dalam Prawiradilaga dan Siregar (2004: 140) 

 

Optimalisasi kepemimpinan kepala sekolah dalam organisasi belajar 

merupakan salah satu faktor yang amat penting dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

dalam mengoptimalkan peran kepemimpinan kepala sekolah yaitu 

dengan meningkatkan kinerja guru.  

 

Senge (2002: 190), mengemukakan ada lima disiplin dalam organisasi 

belajar yaitu: 
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1. Berpikir sistem (system thinking) 

Suatu usaha manusia merupakan sistem karena senantiasa 

merupakan bagian dari jalinan tindakan atau peristiwa yang saling 

berhubungan, meskipun hubungan itu tidak selalu nampak. Suatu 

organisasi harus mampu melihat pola perubahan secara 

keseluruhan dengan cara berpikir bahwa segala usaha manusia 

saling berkaitan, saling mempengaruhi  dan membentuk sinergi. 

2. Penguasaan pribadi (Personal Mastery). 

Setiap orang harus mempunyai komitmen untuk belajar sepanjang 

hayat dan sebagai organisasi perlu mengembangkan potensinya 

secara maksimal. Penguasaan pribadi ini merupakan suatu disiplin 

yang antara lain menunjukkan kemampuan untuk senantiasa 

mengklasifikasi dan mendalami visi pribadi, memfokuskan energi, 

mengembangkan kesabaran, dan memandang realitas  secara 

objektif. Suatu organisasi dapat menunjukkan kemampuan untuk 

senantiasa mengklasifikasi kesabaran dan memandang realitas 

secara objektif. Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang 

memasuki suatu organisasi dengan penuh semangat, tetapi setelah 

merasa “mapan” dalam organisasi itu lalu kehilangan semangatnya. 

Oleh karena itu, disiplin ini sangat penting artinya bahkan menjadi 

landasan untuk organisasi belajar. 

3. Pola mental (mental models). 

Setiap orang mempunyai pola mental tentang bagaimana 

memandang dunia sekitarnya dan bertindak atas dasar asumsi atau 
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generalisasi dari apa yang dilihatnya itu. Setiap orang berfikir 

reflektif dan senantiasa memperbaiki gambaran internalnya 

mengenai dunia sekitarnya, dan atas dasar ini bertindak dan 

mengambil keputusan yang sesuai. 

4. Visi bersama (shared vision). 

Organisasi yang berhasil berusaha mempersatukan orang-orang 

berdasarkan identitas yang sama dan perasaan senasib. Visi 

bersama ini bukan sekedar rumusan keinginan suatu organisasi 

melainkan sesuatu yang merupakan keinginan bersama. Visi 

bersama adalah komitmen bersama dan tekad dari semua orang 

dalam organisasi bukan sekedar kepatuhan terhadap pimpinan. 

5. Belajar beregu (team learning) 

Belajar beregu diawali dengan dialog yang memungkinkan regu 

menemukan jati dirinya. Dengan dialog berlangsung kegiatan 

belajar untuk memahami pola interaksi dan peran masing-masing 

anggota dalam regu. Belajar beregu merupakan unsur penting, 

karena merupakan unit belajar utama dalam organisasi. 

 

Kondisi kepemimpinan yang ada saat ini di sekolah Bodhisattva belum 

mencerminkan organisasi belajar yang membelajarkan organisasi 

didalamnya. Kepemimpinan cenderung berlangsung menggunakan tipe 

kepemimpinan otoriter, pemimpin yang memegang kendali penuh atas 

semua pengelolaan pendidikan di Sekolah Bodhisattva, sehingga 

menyebabkan potensi sekolah kurang maksimal. Kemudian bahwa 
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pemimpin seharusnya berfikir sistem, mempunyai penguasaan pribadi, 

mempunyai pola mental, mempunyai visi bersama serta selalu belajar 

beregu belum di terapkan. Hal ini lah yang membuat rendahnya 

motivasi guru dan berdampak pada kinerja guru. 

 

2.3. Iklim Kerja 

 

Sekolah sebagai suatu organisasi, terdiri atas beberapa unsur yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Interaksi unsur-unsur yang ada akan 

mempengaruhi iklim organisasi. Iklim kerja yang kondusif merupakan bagian 

yang teramat penting dalam pelaksanaan dan kegiatan tugas dan tanggung 

jawab dari setiap orang. Iklim sekolah dikatakan kondusif apabila suasana 

lingkungan sekolah dalam keadaan tenang, tidak mencekam bagi 

pengembangan pembelajaran dimana suasana setiap personal terlibat di 

dalam kegiatan pembelajaran (guru, kepala sekolah, murid dan pegawai tata 

usaha) hatinya tentram, dapat saling berhubungan satu sama lain dalam 

suasana kekeluargaan dengan bebas dan tanpa rasa takut, serta setiap personal 

terpenuhi kebutuhan pribadinya.  

 

Iklim kerja merupakan serangkaian keadaan lingkungan kerja yang dirasakan 

secara langsung atau tidak langsung oleh para pekerja yang merupakan salah 

satu kekuatan yang mempengaruhi perilaku pekerja. Banyak pengertian iklim 

kerja yang dikemukakan para ahli, diantaranya adalah: 
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Wirawan (2007: 122): 

Iklim kerja adalah persepsi anggota organisasi (secara individual dan 

kelompok) dan mereka yang secara tetap berhubungan dengan 

organisasi (misalnya pemasok, konsumen, konsultan dan kontraktor) 

mengenai apa yang ada atau terjadi di lingkungan internal organisasi 

secara rutin, yang mempengaruhi sikap dan perilaku organisasi dan 

kinerja anggota organisasi yang kemudian menentukan kinerja 

organisasi.  

 

Litwin dalam Komariah (2008: 45) menyatakan bahwa iklim organisasi 

adalah suatu set dari sifat-sifat yang dapat diukur dan suatu lingkungan 

organisasi yang didasarkan pada konsepsi secara kolektif dari orang-orang 

yang hidup dan bekerja dari lingkungan organisasi tersebut.  

 

Albizar dalam Karoma (2007: 83) menyatakan, iklim organisasi suasana yang 

terjadi dalam organisasi yang diciptakan oleh pola hubungan antar pribadi 

dalam organisasi bersumber dari jenis kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjurnya Karoma pun 

menjelaskan bahwa komponen-komponen yang ada dalam organisasi 

meliputi komponen manusia dan komponen bukan manusia. Koordinasi 

antara komponen-komponen dalam organisasi perlu dilakukan untuk 

memperoleh iklim yang sehat. Hubungan antara komponen-komponen 

manusia meliputi hubungan kepala sekolah dengan guru-guru, hubungan 

sesama guru, dan hubungan guru dengan murid.  

 

Kepala sekolah hendaklah berusaha melibatkan guru-guru dalam menentukan 

kebijakaan sekolah. Usaha melibatkan guru-guru dapat dilakukan dengan 

memberikan tugas dan tanggung jawab kepada guru-guru mengenai kegiatan-
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kegiatan yang dilakukan. Di samping itu, kepala sekolah harus dapat 

menghargai usaha-usaha yang telah dicapai oleh guru-guru, serta membantu 

mereka memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan guru-guru 

dapat meningkatkan antusias mereka dalam melaksanakan pekerjaan di 

sekolah. Sifat antusias ini didorong oleh kesadaran untuk ikut bertanggung 

jawab atas keberhasilan sekolah mencapai tujuan yang diharapkan serta 

mendorong mereka untuk bekerja aktif dan korektif.  

 

Kewajiban sekolah adalah menciptakan lingkungan internal sebagai 

lingkungan yang menyenangkan, serasi, dan bertanggung jawab. Di 

dalamnya terkandung harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efektif 

keteraturan dan disiplin kurikulum yang terorganisasi, sistem reward bagi 

siswa dan guru serta tuntutan belajar yang tinggi. 

 

Kondisi iklim kerja harus diciptakan sedemikian rupa sehingga guru merasa 

nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya. Lingkungan atau iklim yang 

kondusif akan mendorong pekerja untuk lebih berprestasi sesuai dengna 

minat dan kemampuannya. Iklim kerja yang menyenangkan menjadi kunci 

pendorong bagi para guru untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. 

 

Johns dalam Ganiru (2008: 37) mengemukakan bahwa iklim kerja ditentukan 

oleh hubungan sosial orang-orang yang ada dalam lingkungan pekerjaan dan 

sistem ganjaran yang digunakan untuk memotivasi para pekerja/guru. 

Hubungan sosial disini merupakan pengertian yang mencakup komunikasi 
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baik secara vertikal maupun horizontal, kerjasama dan kejelasan tugas yang 

diemban masing-masing guru.  

 

Iklim kerja merupakan produk akhir dari perilaku sekelompok orang yang 

ada dalam lingkungan pekerjaan tersebut, yang meliputi pimpinan puncak, 

pimpinan tingkat menengah, para pengawas, pimpinan tingkat rendah, serta 

karyawan. Iklim kerja dapat mempengaruhi kinerja setiap orang yang ada 

dalam lingkungan pekerjaan tersebut. Ada empat unsur utama yang berperan 

dalam pembentukan iklim kerja yaitu: (1) pengambilan keputusan praktis, (2) 

arus komunikasi, (3) motivasi dan (4) perhatian terhadap pekerja. Unsur-

unsur yang membentuk iklim kerja tersebut ada bagian yang dapat diamati 

dan ada pula bagian yang tidak dapat diamati. Bagian yang dapat diamati 

adalah: (1) sikap, (2) perasaan, (3) nilai-nilai, (4) norma-norma, (5) 

sportivitas, dan (6) kepuasan kerja.  

 

Steers dalam Ganiru (2008: 38) mengemukakan bahwa iklim kerja menjadi 

dasar bagi para pekerja untuk menafsirkan dan memahami keadaan sekitar 

mereka. Beberapa indikator dalam iklim kerja yaitu: (1) struktur tugas, (2) 

hubungan imbalan-hukuman, (3) sentralisasi keputusan, (4) tekanan pada 

prestasi, (5) tekanan pada pelatihan dan pengembangan, (6) keamana kerja, 

(7) keterbukaan, (8) status dan semangat, (9) pengakuan dan umpan balik, 

serta (10) kompetensi dan keluwesan kerja secara umum.  
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Berdasarkan paparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa iklim kerja 

adalah suasana lingkungan pekerjaan yang dilihat, dipikirkan, dan dirasakan 

oleh seseorang yang tercipta dari hubungan antara pribadi, baik secara 

vertical, maupun secara horizontal yang tergambar dari: (1) pengambilan 

keputusan, (2) struktur tugas, (3) pemberian motivasi, (4) arus komunikasi, 

dan (5) perhatian terhadap pekerja.  

 

Bila iklim kerja cukup nyaman dan komunikasi antar anggota tim berjalan 

lancar, maka bisa dipastikan performa yang dihasilkan pun tentu akan 

maksimal. Namun sebaliknya, apabila iklim kerja dipenuhi dengan 

kekacauan dan diwarnai persaingan yang tidak sehat antar anggota 

organisasi, maka yang tercipta adalah kejenuhan dari para anggota organisasi 

yang pada akhirnya akan menurunkan motivasi kerja mereka setiap harinya. 

Untuk menciptakan iklim kerja yang produktif memang tidak mudah. Butuh 

kontribusi langsung dari masing-masing anggota organisasi, agar suasana 

kerja yang nyaman dan menyenangkan bisa tercipta dengan sendirinya.  

Penciptaan iklim kerja yang kodusif merupakan tanggung jawab pimpinan 

puncak, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Setiap kebijakan yang diambil 

oleh kepala sekolah akan berpengaruh terhadap iklim kerja. Iklim kerja dapat 

tercipta karena adanya hubungan yang harmonis antara para pekerja dan 

besar kecilnya atau volume kerja akan dapat mempengaruhi iklim kerja 

tersebut. Oleh karena itu kepala sekolah dengan dukungan seluruh guru dan 

karyawan berupaya menciptakan iklim kerja yang kondusif agar kinerja dan 

produktivitas para guru dan karyawan dapat lebih ditingkatkan.  
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2.4. Motivasi Kerja 

 

Uno (2008 : 1) mengemukakan bahwa motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakan seseorang bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya.   

 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan 

yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi 

dapat diinterprestasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan 

atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motivasi pun 

dapat diartikan sebagai suatu kekuatan (energi) seseorang yang dapat 

menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan suatu 

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (intrinstik) 

maupun dari luar individu   (ekstrinstik). 

Beberapa teori yang dapat diangkat tentang motivasi dalam kajian ini antara 

lain adalah: 

1. Teori Motivasi Klasik, teori ini dikemukakan F.W. Taylor. 

Konsep dasar yang dikemukakan dalam teori klasik ini adalah bahwa 

seseorang akan bekerja dengan baik apabila orang tersebut berkeyakinan 

akan memperoleh imbalan yang langsung berkaitan dengan kerjanya. 

Teori di atas menunjukkan bahwa motivasi berkaitan dengan upah tenaga 

kerja artinya bahwa besar kecilnya dorong (motif) seseorang dalam 

melakukan pekerjaan sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya imbalan yang 
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secara langsung akan diterima. Semakin besar upah/imbalan langsung 

yang akan diterima oleh pekerja maka akan semakin besar dorong atau 

motivasi seseorang tersebut dalam melakukan pekerjaan. 

2. Teori Motivasi Kebutuhan, teori ini dikemukakan oleh Abraham H. 

Maslow. 

Dasar teori ini, mengatakan bahwa manusia termotivasi untuk berperilaku 

atau melakukan kegiatan karena adanya berbagai kebutuhan hidup. 

Abraham Maslow memandang bahwa manusia termotivasi karena lima 

kebutuhan yang tersusun sebagai sebuah hierarki. Manusia akan 

termotivasi untuk memenuhi kebutuhan apa saja yang paling kuat baginya 

pada suatu saat tertentu. Kuatnya suatu kebutuhan tergantung dari situasi 

yang sedang berjalan dan pengalaman individu itu, mulai dari kebutuhan 

fisik yang paling mendasar harus dipenuhi untuk memuaskan kebutuhan 

pada tingkat yang lebih tinggi. Hirarki kebutuhan tersebut umumnya 

dipenuhi secara sistematis, artinya bahwa kebutuhan yang sudah 

dipenuhinya akan ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkatan 

berikutnya yang berada pada tingkatan lain. 

Konsep hieraki kebutuhan yang dikemukakan oleh A. Maslow adalah 

sebagai berikut : 

a. Kebutuhan fisiologis (phisiological needs), seperti makan, minum, 

istirahat, sex. 

b. Kebutuhan keamanan dan rasa aman (safety and security needs), 

seperti kondisi kerja yang aman, tabungan, uang pesangon, jaminan 

pensiun, asuransi. 
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c. Kebutuhan harga diri (esteem needs), tercermin dalam status atau 

kedudukan, kepercayaan diri, pengakuan, reputasi dan prestasi, 

apresiasi, kehormatan diri, penghargaan 

d. Kebutuhan sosial (social needs), tercermin dalam persahabatan, 

perasaan memiliki dan diterima dalam kelompok, kekeluargaan dan 

sosial. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri pemenuhan diri (self actualization needs), 

tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi 

yang terdapat dalam dirinya. 

3. Teori Prestasi, teori ini dikemukakan oleh David C. McClelland.  

Teori ini mengatakan seseorang dianggap mempunyai motivasi prestasi 

yang tinggi, apabila dia mempunyai keinginan untuk berprestasi lebih baik 

dari pada yang lain dalam banyak situasi. Mc.Clelland menjelaskan bahwa 

prestasi kita dalam bekerja ditentukan oleh tiga kebutuhan yang ada dalam 

diri kita, yaitu: 

a. Kebutuhan untuk berprestasi (The need for achievement/n-ach). 

Kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, bergulat untuk 

sukses. Ciri-ciri inidividu yang menunjukkan orientasi tinggi antara 

lain bersedia menerima resiko yang relatif tinggi, keinginan untuk 

mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka, keinginan 

mendapatkan tanggung jawab pemecahan masalah. n-ACH adalah 

motivasi untuk berprestasi , karena itu karyawan akan berusaha 

mencapai prestasi tertingginya, pencapaian tujuan tersebut bersifat 



47 
 

realistis tetapi menantang, dan kemajuan dalam pekerjaan. Orang yang 

memiliki n-ach tinggi biasanya selalu ingin menghadapi tantangan 

baru dan mencari tingkat kebebasan yang tinggi. 

Sebab-sebab seseorang memiliki n-ach yang tinggi di antaranya adalah 

pujian dan imbalan akan kesuksesan yang dicapai, perasaan positif 

yang timbul dari prestasi, dan keinginan untuk menghadapi tantangan. 

b. Kebutuhan affiliasi (The need for affiliation/n-affil). 

Kebutuhan akan Afiliasi adalah hasrat untuk berhubungan antar 

pribadi yang ramah dan akrab. Individu merefleksikan keinginan untuk 

mempunyai hubungan yang erat, kooperatif dan penuh sikap 

persahabatan dengan pihak lain. Individu yang mempunyai kebutuhan 

afiliasi yang tinggi umumnya berhasil dalam pekerjaan yang 

memerlukan interaksi sosial yang tinggi.  

c. Kebutuhan kekuasaan (The need for power/n-pow). 

Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang 

lain berperilaku dalam suatu cara dimana orang-orang itu tanpa 

dipaksa tidak akan berperilaku demikian atau suatu bentuk ekspresi 

dari individu untuk mengendalikan dan mempengaruhi orang lain. 

McClelland menyatakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan sangat 

berhubungan dengan kebutuhan untuk mencapai suatu posisi 

kepemimpinan. n-pow adalah motivasi terhadap kekuasaan. Karyawan 

memiliki motivasi untuk berpengaruh terhadap lingkungannya, 

memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki ide-ide untuk 

menang.  

http://www.targetpositif.com/
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Guru sebagai ujung tombak dari proses pembelajaran harus memiliki 

motivasi untuk berprestasi yang tinggi sebagai ukuran prestasi atau 

keberhasilan diri. Motivasi seorang guru dipengaruhi oleh factor-faktor: (1) 

internal (persepsi diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, keinginan, 

kebutuhan, prestasi kerja) dan (2) eksternal (jenis dan sifat pekerjaan, 

organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pekerjaan dan sistem imbalan) 

Motivasi di dalam penelitian ini adalah dorongan dari diri individu guru, 

seperti : (1) pengembangan diri, (2) prestasi dan, (3) rasional dalam 

bertindak. Apabila guru memiliki motivasi yang tinggi, ia akan disiplin, 

semangat kerja dalam menjalankan tugasnya serta selalu berusaha untuk 

meningkatkan prestasi. 

 

2.5. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karoma (2007) tentang hubungan latar 

belakang pendidikan formal guru, pengalaman penataran guru, pembinaan 

guru, dan iklim sekolah dengan kinerja guru sekolah dasar negeri 

menunjukkan bahwa kinerja guru dapat ditingkatkan melalui latar 

belakang pendidikan formal guru, pengalaman guru, pembinaan guru dan 

iklim sekolah. Implikasinya adalah dengan meningkatkan kinerja guru 

serta meningkatkan kemampuan mengajarnya melalui program terpadu 

peningkatan pendidikan, pembinaan guru, serta iklim sekolah yang 

kondusif dan sehat. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Marsitho (2011) tentang hubungan 

kompetensi profesional, motivasi kerja, dan persepsi guru  terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru mata pelajaran 

pendidikan kewarganegaraan SMP di kota Bandar Lampung menunjukkan 

bahwa apabila ingin meningkatkan kinerja guru PKn maka harus pula 

meningkatkan kompetensi professional, motivasi, dan memperhatikan 

upaya peningkatan pembentukan persepsi positif guru terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah. Implikasinya adalah untuk meningkatkan 

kinerja guru mata pelajaran PKn SMP di Bandar Lampung perlu 

dilaksanakan upaya meningkatkan kompetensi professional guru, 

membangkitkan motivasi kerja dan meningkatkan persepsi positif guru 

terhadap kepemimpinan kepala sekolah.   

3. Jurnal yang berjudul Principal Leadership and School Performance: An 

Integration of Transformational and Instructional Leadership (2003) yang 

ditulis oleh Helen M. Marks dan Susan M. Printy. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemimpinan yang transformasi adalah kondisi 

yang diperlukan tetapi tidak cukup kepemimpinan instruksional saja. 

Ketika transformasi dan kepemimpinan instruksional berdampingan dalam 

bentuk kepemimpinan yang terpadu, pengaruh pada kinerja sekolah diukur 

oleh kualitas pedagogik dan pencapaian siswa adalah substansial. 

4. Jurnal yang berjudul Teaching Practices, Teachers’ Beliefs and Attitudes 

(2009) yang ditulis oleh Talis. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

kerjasama guru yang baik merupakan hal penting dalam perubahan dan 

pengembangan kualitas sekolah. Talis mengungkapkan bahwa guru yang 

http://eaq.sagepub.com/search?author1=Helen+M.+Marks&sortspec=date&submit=Submit
http://eaq.sagepub.com/search?author1=Susan+M.+Printy&sortspec=date&submit=Submit
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saling bertukar ide dan informasi serta selalu bekerjasama hubungan 

antara guru dan siswanya lebih positif. Hubungan positif antara guru dan 

siswa tidak hanya merupakan prediktor yang signifikan dari prestasi siswa, 

akan tetapi  terkait erat dengan kepuasan kerja masing-masing guru. Hasil 

penelitian ini menekankan peran evaluasi positif guru dari lingkungan 

sekolah yang efektif. 

 

2.6. Kerangka Berpikir 

 

Hubungan antar variabel dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Hubungan Antar Variabel 

 

Keterangan : 

X1 : Kepemimpinan kepala sekolah 

X2 : Iklim kerja 

X3 : Motivasi kerja 

Y : Kinerja guru 

rX1Y : Hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru  

   di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

rX2Y : Hubungan antara iklim kerja dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva 

Bandar Lampung. 

rX1Y 

rX123Y 

rX3Y 

rX2Y 

Kepemimpinan kepala sekolah (X1) 

Iklim kerja (X2) 

Motivasi kerja (X3) 

Kinerja guru (Y) 
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rX3Y : Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru di Sekolah 

  Bodhisattva Bandar Lampung. 

rX1,2,3Y: Hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah, iklim kerja, dan  

   motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja guru di Sekolah   

   Bodhisattva Bandar Lampung. 

 

2.6.1. Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah Dengan  

Kinerja Guru. 

 

Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat kuat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber 

daya pendidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah dituntut 

mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang 

memadai agar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk 

meningkatkan mutu sekolah. 

 

Sekolah merupakan suatu sistem kegiatan pembelajaran, sehingga 

kepemimpinan kepala sekolah harus mengarah kepada kepemimpinan 

untuk orang-orang belajar (organisasi belajar). Kepala sekolah 

memegang peranan dalam memberdayakan semua komponen yang ada 

di sekolah, salah satunya adalah guru. Guru sangat menentukan mutu 

pendidikan di sekolah sehingga seorang guru dituntut untuk bekerja 

secara profesional sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. 

 

Semegah apapun dan secanggih apapun sarana dan prasarana yang 

dimiliki oleh suatu sekolah kalau tidak ditangani oleh kepala sekolah 

beserta dengan aparat birokrasi sekolah yang bersangkutan, maka itu 
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akan sia-sia. Oleh sebab itu, kemajuan dan perkembangan suatu 

sekolah sangat ditentukan atensi dan kompetensi yang dimiliki oleh 

kepala sekolah, sehingga kiprah kepala sekolah di dalam menjalankan 

visi,misi dan strategi sekolah dapat terwujud. Hal yang harus melekat 

erat pada seorang kepala sekolah adalah mampu melihat pola 

perubahan secara keseluruhan, mampu menunjukkan kemampuan dan 

senantiasa belajar, mampu bertindak dan mengambil keputusan sesuai 

dengan perubahan yang terjadi, memiliki komitmen dan tekad bersama 

dengan anggotanya serta selalu bekerja sama dengan anggotanya. 

 

Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah 

pun harus dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, mampu 

membina hubungan yang baik dengan semua warga sekolah sehingga 

kinerja semua warga sekolah terutama guru dapat meningkat. Dengan 

kepemimpinan yang baik dari seorang kepala sekolah, diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi pribadi dan sosial guru dimana hal 

tersebut merupakan suatu kerangka kecerdasan emosional yang dapat 

mempengaruhi dan peningkatan kinerja seorang guru sehingga dapat 

menghasilkan output yang maksimal.   

 

2.6.2. Hubungan Antara Iklim Kerja Dengan Kinerja Guru 

 

Iklim kerja di sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam 

menciptakan kinerja anggota organisasi. Iklim kerja di sekolah 
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mempunyai pengaruh langsung terhadap semua warga sekolah terutama 

guru didalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja guru. Suatu kondisi iklim kerja dikatakan baik 

apabila seluruh warga sekolah dapat melaksanakan kegiatan secara 

optimal, sehat, aman, dan nyaman. Oleh karena itu penentuan dan 

penciptaan iklim kerja yang baik akan sangat menentukan keberhasilan 

pencapaian tujuan sekolah. Sebaliknya apabila iklim kerja yang tidak baik 

akan dapat menurunkan motivasi serta semangat kerja dan akhirnya dapat 

menurunkan kinerja guru.  

 

2.6.3. Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru 

 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru mulai dari 

merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pembelajaran tentunya memerlukan suatu pemikiran 

yang khusus dan kreativitas dari guru tersebut. Pemikiran dan 

kreativitas tersebut akan muncul bilamana guru tersebut memiliki 

motivasi yang tinggi.  

 

Guru sebagai ujung tombak dari proses pembelajaran harus memiliki 

motivasi untuk berprestasi yang tinggi sebagai ukuran prestasi atau 

keberhasilan diri. Apabila guru memiliki motivasi yang tinggi, ia akan 

disiplin, semangat kerja dalam menjalankan tugasnya serta selalu 

berusaha untuk meningkatkan prestasi.  
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2.6.4. Hubungan Antara Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Kerja, 

Dan Motivasi Kerja Dengan Kinerja Guru. 

 

Kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dipengaruhi 

oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peranan 

yang sangat kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan 

menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah 

terutama guru. Seorang kepala sekolah adalah  seseorang yang 

memiliki visioner, punya pandangan dan wawasan, intelektual, dan 

bertanggungjawab. 

 

Iklim kerja di sekolah sangat mempengaruhi kinerja seorang guru. Jika 

iklim kerja di sekolah kondusif, menyenangkan, dan tentram maka 

dapat dipastikan bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan 

dengan baik serta memberikan hasil yang terbaik pula. Kinerja guru 

pun akan sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja guru. Seorang guru 

dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan rasa tanggung jawab 

dan menyenangkan jika guru tersebut memiliki motivasi yang tinggi 

sehingga pada akhirnya guru tersebut dapat mencapai prestasi kerja 

yang maksimal. 
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2.7. Hipotesis.  

 

Berdasarkan deskripsi dan kerangka pikir di atas, maka diajukan hipotesis 

sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif, erat, dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar 

Lampung. 

2.  Terdapat hubungan positif, erat, dan signifikan antara iklim kerja dengan 

kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

3. Terdapat hubungan positif, erat, dan signifikan antara motivasi kerja 

dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 

4. Terdapat hubungan positif, erat, dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah, iklim kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama 

dengan kinerja guru di Sekolah Bodhisattva Bandar Lampung. 


