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BAB II 

KAJIAN TEORETIS 

 

A. Konsep Teoretis 

1. Konsep dan Teori Etos Kerja Guru 

a. Pengertian Etos Kerja Guru 

“Ethos” berasal dari bahasa yunani yaitu semangat, mentalitas, dan 

karakter. Etos kerja sebagai semangat, pola fikir dan mentalitas yang 

mewujud menjadi seperangkat perilaku kerja yang khas dan berkualitas.
10

 

Etos berasal dari kata Yunani, dapat mempunyai arti sesbagai sesuatu yang 

diyakini, cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai bekerja.
11

 Dari 

kata ini lahirlah apa yang disebut ”ethic” yaitu pedoman, moral, dan 

perilaku, atau dikenal pila etiket yang artinya cara bersopan santun. 

  Karena etika berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang, maka 

hendaknya setiap pribadi muslim harus mengisi etika tersebut dengan 

keislamannya dalam arti yang aktual, sehingga cara dirinya mempersepsi 

sesuatu selalu positif dan sejauh mungkin terus berupaya untuk 

menghindari yang negatif. 

  Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan 

hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Dan dalam Ensiklopedi 

Nasional Indonesia, etos berarti watak dasar suatu masyarakat. Etos lebih 

lanjut diartikan sebagai kesanggupan memecahkan persoalan atau 
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permasalahan yang dihadapinya, misalnya cara pandang terhadap urusan 

dunia, pendidikan, pekerjaan dan yang lain-lain yang digeluti.
12

 

  Sebenarnya kata “etos” bersumber dari pengertian yang sama 

degan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam 

pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada 

kualitas kepribadian pekerja yang tercermin melalui unjuk kerja secara 

utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja 

lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan 

perilaku pekerja kearah terwujud kualitas kerja yang ideal. Kualitas untuk 

kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Sebagai 

suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur lain: (1) 

disiplin kerja, (2) sikap terhadap kerjaan, (3) kebiasaan-kebiasaan terhadap 

bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam 

pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan 

tuntutan dan kesanggupannya.
13

 

  Etika yang juga mempunyai makna nilai kesusilaan, adalah suatu 

pandangan batin yang bersifat mendarah daging. Bukan pandangan yang 

bersifat sosiologis, tetapi benar-benar sebuah keyakinan yang mengakar 

sedalam-dalamnya dalam jiwa kita. Etos berasal dari bahasa Yunani 

(ethos) yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta 

keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh invidu, tetapi 
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juga kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, 

pengaruh budaya, serta sistem nilai yang diyakininya.
14

 

  Adapun kerja menurut W.J.S Purwadarminta yaitu perbuatan 

melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan (diperbuat). Sedangkan 

menurut Toto Tasmara, kerja adalah semua aktifitas yang dilakukan karena 

adanya dorongan untuk mewujudkan sesuatu dan dilakukan karena 

kesengajaan sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk 

menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. 

  Bekerja adalah aktifitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan didalam mencapai 

tujuan tersebut dia berupaya dengan penuh  dan mempunyai tujuan untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan di dalam mencapai 

tujuan tersebut dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk 

mewujudkan prestasi yang optimal. Secara umum sebuah aktifitas dapat 

disebut pekerjaan apabila mengandung tiga aspek, yaitu: 

1) Aktifitas tersebut dilakukan karena ada dorongan dan tanggung jawab 

(motivasi). 

2) Aktifitas tersebut dilakukan dengan kesengajaan, direncanakan, 

karenanya didalam terkandung rasa dan rasio. 

3) Aktifitas tersebut dilakukan karena adanya suatu arah dan tujuan yang 

luhur yang secara dinamis memberikan makna bagi dirinya.
15
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Etos kerja adalah orang yang terampil dalam seni memimpin, 

menata diri dengan arus bawah emosi yang terdapat dalam suatu tim dan 

mampu membaca tindakan-tindakan pada mereka yang berada dalam arus 

tersebut.
16

 Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar 

pada keyakinan fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma 

kerja yang integral.
17

 

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa etos adalah 

semangat kerja, pola fikir, karakter yang mewujudkan seseorang menjadi 

berprilaku yang berkualitas. Kerja adalah segala aktifitas dinamis yang 

mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani guna 

berupaya melahirkan prestasi yang bermanfaat bagi lingkungan. 

Sedangkan etos kerja adalah totalitas atau keseluruhan sikap individu dan 

kelompok serta cara mengekspresikan, memandang, meyakini, dan 

menggambarkan seseorang dalam melaksanakan tugas. 

b. Ciri-ciri Etos Kerja 

Ciri-ciri orang yang mempunyai dan menghayati etos kerja akan 

tampak dalam sikap dan tingkah lakunya yang dilandaskan pada sesuatu 

keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu ibadah dan 

berprestasi itu indah. Secara metaforis, seseorang sangat kecanduan untuk 

beramal saleh. Jiwanya gelisah apabila dirinya tidak segera berbuat 

                                                             
16
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kesalehan. Kecanduan beramal saleh dengan ciri-ciri etos kerja muslim 

yaitu: 
18

 

1) Kecanduan terhadap waktu, yaitu salah satu esensinya dari hakikat 

etos kerja adalah cara seseorang menghayati, memahami, dan 

merasakan betapa berharganya waktu. Waktu merupakan deposito 

paling berharga yang dianugerahkan Allah secara gratis dan merata 

kepada setiap orang. 

2) Memiliki moralitas yang bersih (ikhlas), salah satu kompetensi moral 

yang dimiliki seorang yang berbudaya kerja islami itu adalah nilai 

keikhlasan, karena ikhlas merupakan bentuk cinta , bentuk kasih 

sayang, dan pelayanan tanpa ikatan. 

3) Kecanduan kejujuran, didalam jiwa seseorang yang jujur itu terdapat 

komponen nilai ruhani yang memantulkan berbagai sikap moral yang 

terpuji. 

4) Memiliki komitmen (aqidah, aqad, itiqad), yang dimaksud dengan 

commitment adalah keyakinan yang mengikat (aqad) sedemikian 

kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan 

kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertantu yang diyakini 

(i’tiqad) 

5) Istiqomah, kuat pendirian seorang yang istiqomah tidak mudah 

berbelok arah betapapun godaan untuk mengubah tujuan begitu 

memikatnya, tetap pada niat semula. 

                                                             
18
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6) Kecanduan disiplin, pribadi yang disiplin sangat berhati-hati dalam 

mengelola pekerjaan serta penuh tanggung jawab dalam memenuhi 

kewajibannya, didiplin yang sejati merupakan bentuk kebiasaan sejak 

kita kecil, kemudian prilaku tersebut dipertahankan sampai dipetik 

hasilnya. 

7) Memiliki sikap percaya diri, melahirkan kekuatan, keberanian, dan 

tegas dalam bersikap, berani mengambil keputusan yang sulit 

walaupun harus seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan 

perilaku menuju arah tertentu. 

Menurut Ali Mudlofir sebagai suatu kondisi internal, etos kerja 

mengandung beberapa unsur antara lain: 

1) Disiplin kerja. Dengan disiplin kerja, seseorang pekerja akan selalu 

bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik 

sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. 

2) Sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan, 

karena sikap mendasari arah dan intensitas untuk kerja. 

3) Kebiasaan-kebiasaan untuk bekerja merupakan pola-pola perilaku 

kerja yang ditunjukkan oleh pekerja secara konsisten. Beberapa unsur 

kebiasaan kerja antara lain: kebiasaan mengatur waktu, kebiasaan 

pengembangan diri, disiplin kerja, kebiasaan hubungan antar manusia, 

kebiasaan bekerja keras dan sebagainya.
19

 

                                                             
19
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Sedangkan menurut Bachtiar Hasan dalam Alinda, etos kerja 

memiliki ciri-ciri antara lain: 

1) Memiliki standar kemampuan dalam bidang profesional, yang diakui 

oleh kelompok atau organisasi profesi itu sendiri. 

2) Berdisiplin tinggi (taat kepada aturan dan ukuran kerja yang berlaku 

dalam profesi yang bersangkutan). 

3) Selalu berusaha meningkatkan kualitas dirinya, melalui pengalaman 

kerja dan melalui media pembelajaran lainnya. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Etos Kerja 

Guru yang mempunyai etos kerja yang tinggi akan sangat 

membantu kepala sekolah dalam mencapai tujuan. Sebab mereka adalah 

orang-orang yang mampu mempertahankan kelangsungan hidup sekolah 

dari kepunahan akibat tuntutan zaman. Disamping itu mereka pula yang 

mampu merealisasikan salah satu misi pendidikan yaitu sebagai arena 

pembaharuan terhadap lingkungannya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja guru diantaranya: 

1) Tingkat pendidikan guru yaitu sangat mempengaruhi baik tidaknya 

kinerja guru. Kemampuan seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikannya, karena melalui pendidikan itulah seseorang mengalami 

proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu, selama menjalani 

pendidikannya seseorang menerima banyak masukan baik berupa ilmu 

pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengruhi pola 

berfikir perilkunya. 
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2) Supervisi pengajaran yaitu serangkaian kegiatan membantu guru 

dalam mengembangkan kemampuannya. Kepala sekolah bertugas 

memberikan bimbingan, pengawasan, bantuan, dan penelitian pada 

masalah-masalah yang berhubungan dengan pengembangan 

pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan belajar mengajar. 

3) Kinerja guru yaitu dipengaruhi oleh program penataran yang 

diikutinya. Untuk memiliki kinerja yang baik, guru dituntut untuk 

memiliki kemampuan akademik yang memadai, dan dapat 

mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya kepada para sisiwa untuk 

kemajuan hasil belajar siswa. 

4) Kondisi mental dan fisik yang baik, agar guru sehat akan dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya faktor 

kesehatan harus benar-benar diperhatikan. Begitu pula mental baik 

maka akan mengajar dengan baik pula. 

5) Tingkat pendapatan yaitu dapat mempengaruhi kinerja guru. Agar guru 

benar-benar berkonsentrasi mengajar disuatu sekolah maka harus 

diperhatikan tingkat pendapatannya dan juga jaminan kesejahteraan 

lainnya seperti pemberian intensif.
20

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja guru dalam proses 

pembelajaran: 

1) Faktor personal maupun individual meliputi keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri. 

                                                             
20
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2) Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, 

semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team 

leader. 

3) Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberkan oleh rekan dalam satu tim. 

d. Upaya Dalam Meningkatkan Etos Kerja Guru 

Setiap sekolah tentunya akan selalu berusaha agar stafnya selalu 

mempunyai etos kerja atau semangat kerja yang tinggi. Sebab dengan etos 

kerja yang tinggi proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar, dan 

kepala sekolah tentunya mempunyai berbagai cara untuk membangun etos 

kerja atau semangat kerja para guru antaranya dengan memberi teladan, 

membuat deskripsi tugas yang jelas, melaksanakan sangsi jabatan, dan 

meningkatkan kesejahteraan. 

Berkaitan dengan hal tersebut Toto Tasmara menyebutkan ada 3 

(tiga) hal yang berkaitan dengan indikator etos kerja sebagai seorang guru, 

yaitu: 

1) Aktifitas tersebut dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih 

dahulu. 

2) Aktifitas tersebut dilakukan dengan dorongan tanggung jawab. 

3) Aktifitas itu dilakukan karena adanya tujuan luhur yang secara 

dinamis memberikan makna bagi dirinya.
21
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2. Konsep dan Teori Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Nurjin syam 

mendeskripsikan kepemimpinan adalah Keseluruhan tindakan guna 

mempengaruhi serta menggerakkan orang dalam usaha bersama untuk 

mencapai tujuan, atau proses pemberian bimbingan (pimpinan), tauladan 

dan pemberian jalan yang mudah untuk ( fasilitas) dari pada pekerjaan 

orang-orang terorganisir formal.
22

 

Dari beberapa definisi diatas tampak beberapa hal penting yaitu: 

a. Kepemimpinan dilihat sebagai serangkaian proses atau tindakan 

b. Adanya tujuan yang hendak dicapai 

c. Fungsi kepemimpinan itu adalah untuk mempengaruhi, menggerakkan 

orang lain dalam kegiatan atau usaha bersama 

d. Kegiatan atau proses memimpin untuk antar beberapa pemeberian  

atau bimbingan kegiatan atau usaha yang terorganisasi. 

e. Kegiatan tersebut berlangsung dalam oraganisasi formal 

f. Kepemimipinan juga diterjemahkan kedalam istilah: sifat-sifat perilaku 

pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan 

kerja sama antar peran, kedudukan dari suatu jabatan administrasi.
23
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Berbagai pengertian tentang arti kepemimpinan di atas dapat 

dimbil pengertian yaitu bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki 

kecakapan khusus, sehingga dia memiliki kewibawaan dan kekuasaan 

untuk menggerakkan orang lain, dia harus berpengetahuan yang luas, dan 

bervisi jauh kedepan serta memenuhi syarat-syarat tertentu dan mampu 

mempengaruhi kegiatan-kegiatan anggota dari kelompok. 

b. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan. 

Kepemimpinan pendidikan merupakan perpaduan antara konsep 

kepemimpinan dan pendidikan yang keduanya mempunyai pengertian 

sendiri-sendiri, yang pada akhirnya terpadu dalam bentuk keilmuan yang 

menunjukkkan ciri-ciri khusus dari suatu bentuk kepemimpinan secara 

umum. Kepemimpinan pendidikan juga berarti berbagai sebagai bentuk 

kemampuan dalam proses mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, 

mengkoordinir orang lain yang ada hubungannya dengan ilmu pengajaran 

agar supaya kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efesien dalam 

pencapain tujuan pendidikan dan pengajaran.
24

 

Adapun istilah kepala sekolah berasal dari dua kata kepala dan 

sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah 

diartikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar 

mengajar. Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di 

mana anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya 

pada masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang 
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berfungsi mempersiapkan untuk menghadapi hidup. Sedangkan kepala 

sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
25

 

Dengan demikian, kepala sekolah adalah seorang tenaga 

profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi 

pelajran dan siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, 

pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum 

sebagai kebanggan. Kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga 

pendidikan, didalam kepemimpinannya ada beberapa unsur yang saling 

berkaitan yaitu: unsur manusia, unsur sarana, unsur tujuan. 

Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang 

seorang pemimpin harus harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan 

keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpian. 

Pengetahuan dan keterampilam ini dapat dapat diperoleh dari pengalaman 

belajar secara teori ataupun dari pengalaman didalam praktek selama 

menjadi kepala sekolah. 

c. Gaya Kepemimpinan 

Setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya 

mempunyai cara dan gaya. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, 
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temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang khas, sehingga tingkah 

laku gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain.  

Kegagalan atau keberhasilan yang dipimpin dalam melaksanakan 

tugas-tugas pekerjaannya menunjukkan kegagalan atau keberhasilan 

pemimpin itu sendiri. Raph White dan Ronald Lippit menyatakan bahwa 

gaya kepemimpinan adalah suatu gaya yang digunakan oleh seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan. Adapun gaya kepemimpinan 

tersebut adalah: gaya pemimpin yang otokratis yang didasarkan atas 

kekuatan pada tangan seseorang, gaya kepemimpinan demokratis hanya 

memberi perintah setelah mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan 

bawahan, gaya kepemimpinan laissez-faire tidak pernah mengendalikan 

bawahannya sepenuhnya. Istilah gaya secara kasar adalah sama dengan 

cara yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. “ 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain”.
26

 

Menurut T Hermaya ada beberapa gaya atau style kepemimpinan 

yang banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam 

mempengaruhi perilaku pengikut-pengikutnya, diantaranya: 

1. Gaya  Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan 

demokratis yang pelaksanaanya disebut pemimpin partisipatif 
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(partisipative leadership). “Kepemimpinan partisipatif adalah suatu 

cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari 

setiap warga kelompok.
27

 

Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai 

faktor utama dan terpenting. Setiap orang akan dihargai dan dihormati 

sebagai manusia yang memiliki kemampuan, kemauan, pikiran, minat, 

perhatian dan pendapat yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. 

Oleh karena itu setiap orang harus dimanfaatkan dengan 

mengikutsertakannya dalam semua kegiatan organisasi. Keikut sertaan 

itu disesuaikan dengan yang posisinya yang masing-masing memiliki 

wewenang dan tanggung jawab bagi tercapainya tujuan bersama. 

Tipe kepemimpinan ini dimana pemimpin selalu bersedia 

menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf 

dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata 

sepakat. Sorang pemimpin yang demokratis menyadari bahwa 

organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan 

secara jelas aneka tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan demi 

tercapainya tujuan organisasi.
28

 

Seorang pemimpin yang demokratis melihat bahwa dalam 

perbedaan sebagai kenyataan hidup, harus terjalin kebersamaan. Nilai 

yang dianutnya berangkat dari filsafat hidup yang menjunju ng tinggi 

harkat dan martabat manusia, memperlakukan manusia dengan cara 
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manusiawi. Nilai tersebut tercermin dari sikapnya dalam hubungan 

dengan bawahannya, misalnya dalam pengambilan keputusan sejauh 

mungkin mengajak peran serta bawahan sehingga bawahan akan 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

Dengan demikian dalam pelaksanaan setiap keputusan tidak 

dirasakan sebagai kegiatan yang dipaksakan, justeru sebaliknya semua 

merasa terdorong mensukseskannya sebagai tanggung jawab bersama. 

Setiap anggota kelompok/organisasi merasa perlu aktif bukan untuk 

kepentingan sendiri atau beberapa orang tertentu, tetapi untuk 

kepentingan bersama. Aktivitas dirasakan sebagai kebutuhan dalam 

mewujudkan partisipasi, yang berdampak pada perkembangan dan 

kemajuan kelompok/organisasi secara keseluruhan. Tidak ada perasaan 

tertekan dan takut namun pemimpin selalu dihormati dan disegani 

secara wajar. 

Kepala sekolah yang demokratis menyadari bahwa dirinya 

merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan 

memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk ikut 

berperan aktif dalam membuat perencanaan, keputusan, serta menilai 

kinerjanya. 

Kepala sekolah yang demokratis memerankan diri sebagai 

pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para 

tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat sekolah. 
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Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian 

besar atau hampir seluruh kebijakan dan keputusan-keputusan penting 

berasal dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, 

dimana pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok ambil 

bagian secara aktif di dalam perumusan kebijakan umum, keputusan-

keputusan penting dan program lembaga kerja itu.
29

 

Ciri-ciri dari gaya kepemimpinan demokratis adalah sebagai berikut: 

a. Memberikan bimbingan yang efesien kepada para pengikutnya. 

b. Terdapat koordinasi kerja pada semua bawahannya 

c. Menghargai potensi setiap individu maupun mendengarkan nasihat 

bawahan.
30

 

d. Semua putusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta 

harus ditaati. 

e. Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat tiap-tiap guru 

f. Pemimpin memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. 

g. Pemimpin mendorong guru-guru dalam mengembangkan 

keterampilannya. 

h. Pemimpin bersifat ramah tamah kepada bawahannya. 

i. Pemimpin selalu bersedia menolong bawahannya dengan memberi 

nasihat, anjuran, serta petunjuk yang dibutuhkan. 

                                                             
29

 Dirawat Dkk, ibid,h.58 
30

Didin Kurniadi dan Imam Machali, Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip 

Pengelolaan Pendidikan (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2016, h. 305. 
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j. Kepala sekolah lebih mengutamakan kepentingan guru dari pada 

kepentingan sendiri.
31

 

k. Pemimpin bersedia melimpahkan sebagian wewenang kepada 

bawahan. 

l. Pemimpin pendidikan lebih melibatkan partisipasi guru, siswa, dan 

staff administrasi dalam pengambilan keputusan, baik aturan 

pendidikan ataupun keputusan-keputusan lainnya.
32

 

m. Pemimpin selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. 

n. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan 

kelompoknya,  

o. Pemimpin selalu mempertimbangkan kesanggupan serta 

kemampuan kelompoknya.
33

 

Selanjutnya dalam kepemimpinan yang demokratis, pemimpin 

dalam memberikan penilaian, kritik atau pujian, ia berusaha 

memberikannya atas dasar kenyataan yang seobyektif mungkin. Ia 

berpedoman pada kriteria-kriteria yang didasarkan pada standar hasil 

yang semestinya dapat dicapai menurut ketentuan target program 

umum sekolah yang telah ditetapkan mereka bersama. 
34
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Menurut Kartono kepemimpinan demokratis biasanya 

berlangsung dengan mantap, dengan adanya gejala-gejala sebagai 

berikut: 

1. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan dengan 

lancar, sekalipun pemimimpin tersebut tidak ada dikantor. 

2. Otoritas sepenuhnya didelegasikan kebawahan, dan masing-masing 

orang menyadari tugas serta kewajibannya, sehingga mereka 

merasa senang, puas hati, aman menyandang setiap tugas 

kewajibannya. 

3. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya, dan 

kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok. 

4. Dengan demikian pemimpin demokratis berfungsi untuk 

mempercepat kerjasama, demi pencapaian tujuan organisasi dengan 

cara yang paling cocok dengan situasi dan jiwa kelompok. 

  Secara singkat dapat dinyatakan, kepemimpinan demokratis 

menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para 

pemimpin lainnya. Semuanya yang terlibat aktif dalam penentuan 

sikap, pembuatan rencana-rencana, pembuatan keputusan disiplin kerja 

(yang ditanamkan secara sukarela oleh kelompok-kelompok dalam 

suasana demokratis ). 
35

 

  Kepemimpinan yang demokratis itu seorang pemimpin 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi, bersifat terbuka, bawahan 
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 27 

diberi kesempatan untuk memberi saran dan ide-ide baru, dalam 

pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan 

selalu menghargai potensi setiap individu. 

2. Gaya Otokrasi/otoriter 

Tipe kepemimpinan ini dimana pemimpin menganggap bahwa 

kepemimpinan adalah hak pribadinya sehingga ia tidak perlu 

berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang 

turut campur, kepemimpinan semacam ini sering dianggap berbahaya 

dan banyak mengandung resiko.
36

 Seorang pemimipin otokrasi akan 

menunjukkan sikap menonjolkan keangkuhannya, dan selalu 

mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, 

tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya. 

Jadi gaya otoriter, semua kebijaksanaan ditetapkan pemimpin, 

sedangkan bawahan tinggal melaksanakan tugas. Semua perintah, 

pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa ada konsultasi dan 

musyawarah dengan orang-orang yang dipimpin. Pemimpin juga 

membatasi hubungan dengan stafnya dalam situasi formal dan tidak 

menginginkan hubungannya yang penuh keakraban serta ramah tamah. 

“ kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan 

paksaan yang selalu dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai 

pemain tunggal pada “one an Show”.
37
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Dalam gaya ini, mereka yang dipimpin dibiasakan setia kepada 

perintah dan dengan betul-betul kritis, dimana kesempatan mereka 

yang dipimpin dibawah kekuasaan orang yang memimpin.
38

 

Kepala sekolah yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau 

menerima kritik, dan tidak membuka jalan untuk berinteraksi dengan 

tenaga kependidikan. Ia hanya memberikan interaksi tentang apa yang 

harus dikerjakan serta dalam menanamkan disiplin cenderung 

menggunakan paksaan dan hukuman. 

3. Gaya Laissez-Faire 

Pemimpin sama sekali tidak memberikan control dan koreksi 

terhssadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama 

diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk dan saran-

saran dari pemimpin. 

Pemimpin laizzes-faire merupakan kebalikan dari 

kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, karena ia 

memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk 

mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu.
39

 Jika 

pemimpin otokratis ini mendominasi maka tipe pemimpin laizess-faire 

ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota. 

Pada gaya kepemimpinan laizzes faire ini sang pemimpin 

praktis tidak memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat 

semau sendiri. Dalam rapat sekolah, kepala sekolah menyerahkan 
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segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, baik penentuan 

tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, 

serta sarana dan prasarana yang akan digunakan. Kepala sekolah 

bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsungdengan tenaga kependidikan, 

dan tidak mengambil inisiatif apapun. 

Kepala sekolah dengan gaya laizzes faire biasanya 

memposisikan dirinya sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-

tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia 

menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan 

pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.
40

 

Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan 

pendidikan semacam itu, tidak dapat dihindari timbulnya berbagai 

masalah, misalnya berupa konflik-konflik simpang siur kerja dan 

kesewenang-wenangan oleh karena masing-masing individu 

mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk 

dilaksanakan sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu 

kekuasaan dan adu kekuatan serta persaingan yang kurang sehat 

diantara anggota. Disamping itu karena “pemimpin sama sekali tidak 

berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir serta 

menggerakkan anggotanya.”
41
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4. Gaya Kepemimpinan Situasional 

Studi tentang kepemimpinan situasional mencoba 

mengidentifikasikan karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor 

penentu utama yang membuat seorang pemimpin berhasil 

melaksanakan tugas-tugas organsasi secara efektif dan efesien. 

Menurut model kepemimpinan situasional ini, seseorang bisa dianggap 

sebagai pemimpin atau pengikut tergantung pada situasi atau keadaan 

yang dihadapi. Model ini menekankan bahwa keefektifan 

kepemimpinan seorang tergantung pada pemilihihan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan 

tingkat kematangan jiwa bawahan.
42

 

Tabel II.1 

Kelebihan dan Kelemahan Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Dibandingkan Dengan Gaya Kepemimpinan Yang Lain 

  
No Gaya Kepemimpinan Kelebihan Kelemahan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Lebih memperhatikan 

bawahan umtuk 

mencapai tujuan 

organisasi. 

b. Menekankan dua hal 

yaitu bawahan dan 

tugas. 

c. Para anggota bebas 

bekerja dengan siapa 

aja yang mereka pilih 

dan pembagian tugas 

ditentukn oleh 

kelompok. 

d. Semua keputusan 

diambil melalui 

musyawarah. 

e. Terdapat koordinasi 

kerja pada semua 

bawahan. 

f. Pemimpin 

a. Proses pengambilan 

keputusan akan 

memakan waktu yang 

lebih lama. 

b. Sulitnya mencapai 

kesepakatan. 

c. Bawahan menjadi 

terlalu bebas 

mengeluarkan pendapat 

sehingga kurang ada 

sikap saling 

menghormati satu sama 

lain. 

d. Banyak menimbulkan 

pro dan kontra terhadap 

suatu keputusan yang 

akan diambil. 
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No Gaya Kepemimpinan Kelebihan Kelemahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otokratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez faire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menghormati dan 

menghargai pendapat 

tiap-tiap guru. 

g. Pemimpin 

mempertimbangkan 

kesanggupan serta 

kemampuan 

kelompoknya. 

 

a. keputusan dapat 

diambil secara cepat. 

b. mudah melakukan 

pengawasan. 

c. Semua kebijakan 

ditentukan oleh 

pemimpin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pemimpin akan 

menyerahkan 

keputusan kepada 

keinginan kelompok 

sehingga keputusan 

yang akan dimabil 

menjadi keputusan 

bersama. 

b. Bawahan lebih bebas 

untuk menunjukkan 

persoalan yang 

dinggap penting 

sehingga proses 

penyelesaiannya lebih 

cepat. 

c. Ada kemungkinan 

bawahan dapat 

mengembangkan 

kemampuannya, daya 

kreativitasnya untuk 

memikirkan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. keberhasilan yang 

dicapai adalah karena 

ketakutan bawahan 

terhadap atasannya dan 

bukan atas dasar 

keyakinan bersama. 

b. Disiplin yang terwujud 

selalu dibayang-

bayangi dengan 

ketakutan akan 

hukuman yang keras. 

c. Pemimpin otokratis 

tidak menghendaki 

adanya musyawarah 

d. Inisiatif dan daya pikir 

anggota sangat dibatasi, 

sehingga tidak 

diberikan kesempatan 

untuk mengeluarkan 

pendapat. 

e. Pemimpin kurang 

memperhatikan 

kebutuhan bawahan. 

 

a. Tidak mampu 

melakukan koordinasi 

dan pengawasan yang 

baik. 

b. Tidak mempunyai 

wibawa, sehingga tidak 

ditakuti dan disegani 

oleh bawahan. 

c. Bila bawahan terlalu 

bebas tanpa 

pengawasan, terjadi 

penyimpangan dari 

peraturan yang berlaku 

dari bawahan serta 

mengakibatkan salah 

tindak dan memakan 

banyak waktu bila 

bawahan kurang 

pengalaman. 

 

 



 32 

No Gaya Kepemimpinan Kelebihan Kelemahan 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Situasional  

memecahkan serta 

mengembangkan rasa 

tanggung jawab. 

 

a.  Pemimpin memiliki 

sifat yang tegas dan 

cepat. 

b. Pemimpin 

memberikan 

pengarahan yang jelas  

untuk melaksanakan 

tugas. 

c. Dalam pengambilan 

keputusan, bawahan 

turut terlibat. 

d. Suasana harmonis dan 

nyaman antara 

pemimpin dan 

bawahan. 

e. Pemimpin memiliki 

kendali dalam 

pengawasan tugas, 

sehingga bawahan 

tidsk bisa seenaknya. 

f. Pemimpin bersifat 

terbuka dalam 

pelaksanaan tugas. 

g. Bawahan akan 

memiliki tanggung 

jawab dan dalam 

penyelesaian tugas. 

h. Bawahan akan 

memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi karena 

dipercaya mengambil 

keputusan sendiri. 

i. Bawahan akan 

memiliki daya 

kreativitas tinggi 

dalam pengembangan 

tugas, karena 

pemimpin telah 

memberikan hak 

penuh dalam 

pelaksanaannya. 

 

 

 

 

 

a.  Pemimpin membiarkan 

bawahan untuk 

bertindak sesuka hati 

karena tidak ada 

kontrol. 

b. Mudah terjadi 

kekacauan dan 

bentrokan. 

c. Bawahan cenderung 

bersifat pasif karena 

keputusan diambil 

sepenuhnya oleh 

pemimpin. 

d. Bawahan akan merasa 

terbebani apabila tidak 

bisa melaksnakan tugas 

dengan baik. 

e. Kontrol dalam 

pemecahan masalah 

dilakukan secara 

bergantian sehingga 

bisa menimbulkan 

ketidak cocokan 

pendapat. 
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d. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah 

Terhadap Etos kerja Guru Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru. 

 

Kepala madrasah merupakan sosok pemimpin yang dapat 

menentukan arah perkembangan organisasi madrasah, sehingga gaya 

kepemimpinan seorang kepala madrasah dapat mempengaruhi semua 

orang yang terlibat dalam proses pendidikan di suatu madrasah dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan 

demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi yang 

pelaksanaanya disebut pemimpin partisipatif (partisipative ladership). 

“Kepemimpinan partisipatif adalah suatu cara pemimpin yang 

kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga 

kelompok. 

Gaya kepemimpinan kepala madrasah sangat mempengaruhi 

kondisi kerja. Kebijakan, pengaruh sosial dengan para guru, serta para 

murid, dan juga tindakannya dalam membuat berbagai kebijakan, 

kondisi tersebut memberikan dampak pula terhadap etos kerja para 

guru. Dengan demikian terdapat pengaruh positif gaya kepemimpinan 

demokratis kepala madrasah terhadap etos kerja guru. Hal ini dapat 

dikatakan pula semakin baik gaya kepemimpinan demokratis kepala 

madrasah semakin meningkat pula etos kerja guru. 

 

B. Penelitian Relevan 

1. M. Syukron, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

jurusan Kependidikan Islam pada tahun 2011 meneliti dengan judul 
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Hubungan Komunikasi Internal Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru di 

SMK Nurul Falah Kecamatan Senapelan Pekanbaru. Berdasarkan hasil 

analisa data maka diperoleh koefesien korelasi sebesar 0,618 pada tarif 

signifikan 0,000. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 

komunikasi internal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMK Nurul 

Falah Kecamatan Senapelan Pekanbaru. Adapun bentuk hubungan yang 

terjadi kuat, yang artinya komunikasi yang terjadi di SMK Nurul Falah 

Kecamatan Senapelan Pekanbaru baik, dengan tingkat hubungan sebesar 

38%. 

2. Irham S, mahasiswa Fakultas ekonomi Uin Suska Riau dengan judul 

Hubungan Iklim Sekolah Dengan Kinerja Guru di SMK Yamatu di 

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil analisis data penelitian ini 

menunjukkan bahwa iklim SMK Yamatu di Kecamatan Tualang 

Kabupaten Siak sebesar 65,1% berada pada kategori sedang, karena berada 

pada rentan 56% - 65%, kinerja guru di SMk Yamatu di Kecamatan 

Tualang Kabupaten Siak sebesar 64,3%. 

3. Surya Wardinah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Uin 

Susksa Riau jurusan manajemen tahun 2011 meneliti dengan judul 

Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Prestasi Kerja Guru 

Di SMA negeri 1 Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Berdasarkan hasil 

analisis data ada hubungan kepemimpinan kepala sekolah dengan prestasi 

kerja guru di SMA Negeri 1 Tapung Hulu dan memiliki korelasi positif 
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yang signifikan. Tingkat pengaruh antara dua variabel ini cukup tinggi 

yaitu 0.660. Sedangkan koefesien determinasi (R squere) adalah 0,435 

kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kerja guru adalah 

sebesar 43,5%. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas sama-sama meneliti tentang 

kepemimpinan dan etos kerja guru, tetapi belum ada yang membahas tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan hal tersebut dapat dipahami bahwa penelitian 

yang penulis lakukan belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk menjabarkan 

dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoretis agar tidak terjadi 

kesalah pahaman dan sekaligus untuk memudahkan dalam penelitian. 

1. Etos kerja Guru 

“ethos” berasal dari bahasa Yunani yaitu semangat, mentalitas, 

dan karakter. Etos kerja sebagai semangat, pola fikir dan mentalitas yang 

mewujud menjadi seperangkat perilaku kerja yang khas dan berkualitas. 

Etos kerja adalah semangat kerja yang terlihat dalam cara seseorang 

menyikapi pekerjaan. Dalam arti lain etos kerja merupakan suatu 

pandangan dengan sikap suatu bangsa atau umat terhadap kerja. Dengan 

demikian, yang dimaksud etos kerja dalam penelitian ini adalah 

karakteristik yang khas yang ditunjukkan seorang guru menyangkut 

semangat dalam mengajar, serta sikap dan pandangannya terhadap kerja. 

Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1) Menunjukkan kecanduan terhadap waktu. Hal ini terlihat dari cara 

seseorang menghayati, memahami dan merasakan betapa berharganya 

waktu. 

2) Menunjukkan moralitas yang bersih (ikhlas). Guru memiliki nilai 

keikhlasan, cinta dan pelayanan tanpa ikatan. 

3) Memiliki kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan. Perilaku jujur 

diikuti oleh sikap tanggung jawab atas apa yang diperbuatnya tersebut. 

4) Memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaan. Memiliki 

keyakinan yang mengikat dan tepat waktu. 

5) Menjaga istiqomah dalam melaksanakan pekerjaan. Memiliki teguh 

pendirian, dan memiliki niat yang kuat. 

6) Keinginan menjaga disiplin. Memiliki tanggung jawab yang penuh, 

memiliki sifat yang berhati-hati dan tepat waktu. 

7) Memiliki sikap percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan. Memiliki 

sikap yang berani dan memiliki sikap ketegasan dalam mengambil 

keputusan. 

2. Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Madrasah 

gaya kepemimpinan adalah suatu gaya yang digunakan oleh seorang 

pemimpin untuk mempengaruhi bawahan. Gaya kepemimpinan 

demokratis kepala madrasah adalah suatu perwujudan tingkah laku dari 

seorang kepala madrasah yang digunakan untuk mempengaruhi 

bawahannya supaya mau mengerjakan tugasnya dengan senang hati untuk 
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mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama, pengukurannya 

dengan indikator: 

1. Memberikan bimbingan yang efesien kepada para pengikutnya. 

2. Terdapat koordinasi kerja pada semua bawahannya 

3. Menghargai potensi setiap individu maupun mendengarkan nasihat 

bawahan. 

4. Semua putusan diambil melalui musyawarah dan mufakat serta harus 

ditaati. 

5. Pemimpin menghormati dan menghargai pendapat tiap-tiap guru 

6. Pemimpin memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

mengembangkan inisiatif dan daya kreatifnya. 

7. Pemimpin mendorong guru-guru dalam mengembangkan 

keterampilannya. 

8. Pemimpin bersifat ramah tamah dan dan selalu bersedia menolong 

bawahannya dengan memberi nasihat, anjuran, serta petunjuk yang 

dibutuhkan. 

9. Kepala madrasah lebih mengutamakan kepentingan guru dari pada 

kepentingan sendiri. 

10. Pemimpin pendidikan lebih melibatkan partisipasi guru, siswa, dan 

staff administrasi dalam pengambilan keputusan, baik aturan 

pendidikan ataupun keputusan-keputusan lainnya. 

11. Pemimpin selalu berusaha menstimulasi anggota-anggotanya agar 

bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan bersama. 
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12. Pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan 

kelompoknya. 

13. Pemimpin selalu mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan 

kelompoknya 

 

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis 

1. Asumsi Dasar 

Gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah ada pengaruhnya 

terhadap etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

2. Hipotesis 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan       

demokratis kepala madrasah terhadap etos kerja guru di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah pekanbaru. 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan    

demokratis kepala madrasah terhadap etos kerja guru di Madrasah 

Aliyah Darul Hikmah pekanbaru. 

 


