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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja merupakan terjemahan dari kata performance yang

didefenisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara

keseluruhan selama periode tertentu untuk melaksanakan tugas

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja,

target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu

dan telah disepakati bersama.15

Kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.16 Kinerja adalah skor yang

didapat dari gambaran hasil kerja yang dilakukan seseorang, atau

dengan kata lain kinerja adalah untuk kerja seseorang yang diperoleh

melalui intrumen pengumpul data tentang kinerja seseorang. Untuk

kerja tersebut terkait dengan tugas apa yang dikerjakan seseorang

merupakan tanggung jawab profesional nya.17

15 Barnawi dan Mohammad Arifin, Kinerja Guru Profeisonal, Jogjakarta : Ar-
Ruzz Media, 2012, h.12

16 Supardi, Kinerja Guru, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 45
17 Hamzah B. Uno dan Nina Lmetenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya,

Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014, h. 70
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King mengemukakan bahwa kinerja guru adalah aktivitas

seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan

kepadanya. Dapat diinterpretasikan bahwa kinerja seseorang

dihubungkan dengan tugas-tugas rutinyang dikerjakan nya.18

Kinerja guru atau “performance”adalah hasil interaksi atau

berfungsinya unsur-unsur motivasi kemampuan dan persepsi pada diri

seseorang. Kinerja guru adalah setiap individu yang diberi tugas atau

kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan

mampu menujukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan

kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.19

Meski demikian, masih banyak guru dan tenaga kependidikan yang

melaksanakan tugas dengan penuh semangat karena sudah menjadi

tanggung jawab hidup nya.20

Kinerja guru dapat terlihat jelas dalam pembelajaran yang di

perlihatkan nya dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang

baik akan menghasilkan prestasi belajar peserta didik yang baik.

Selanjut nya kinerja yang baik terlihat dari hasil yang diperoleh dari

penilaian prestasi peserta didik.21

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang kinerja diatas dapat

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjuk kan

18 Ibid. h 61
19 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, Bandung : PT

Reafika Aditama, 2012, h. 20
20 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,

Bandung : Al Fabeta, 2013,h.38
21 Supardi, Op-cit, h 55
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oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja

dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai

dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap kinerja yang baik itu

dicapai melalui sejumlah pengalaman belajar yang sesuai dengan

profesinya.

b. Tugas Seorang Guru

Menurut Barnawi dan Moh. Arifin, dalam undang-undang No.

14 tahun 2005 pasal 20, tugas seorang guru yaitu :

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni.

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan

jenis kelamin, agama, latar belakang keluarga dan status sosial

ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan

kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.

5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.22

22 Barnawi dan Moh. Arifin, Kinerja Guru Profesional, Jogjakarta : Ar-Ruzz
Media, 2012, h.14



14

Menurut Roetiyah N.K tugas guru sebagai berikut :

1) Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian dan

pengalaman empirik kepada para muridnya.

2) Membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar

negara.

3) Mengantarkan anak didik menjadi warga negara yang baik.

4) Memfungsikan diri sebagai media dan perantara pembelajaran bagi

anak didik.

5) Megarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan

dalam berbicara , bertindak dan bersikap.

6) Memfungsikan diri sebagai penghubung antara sekolah dan

masyarakat lingkungan, baik sekolah negeri maupun swasta.

7) Mampu mengawal dan menegakkan disiplin, baik untuk diri

sendiri, maupun murid dan orang lain.

8) Memfungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manajer

yang disenangi.

9) Melakukan tugas dengan sempurna sebagai amanat profesi.

10) Membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan

masalah yang dihadapi murid.

11) Guru diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan

dan pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilan.

12) Guru harus dapat merangsang anak didik untuk memiliki semangat

yang tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok
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studi, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka

memperkaya pengalaman.23

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa guru dalam mendidik

anak didik bertugas untuk :

1) Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian,

kecakapan, dan pengalaman-pengalaman.

2) Kembentuk kepribadian anak yang harmoni, sesuai cita-cita dan

dasar negara kita pancasila.

3) Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik sesuai Undang-

Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR No. II Tahun

1983.

4) Sebagai perantara dalam belajar. Didalam proses belajar guru hanya

sebagai perantara/medium, anak harus berusaha sendiri mendapatkan

suatu pengertian sehingga timbul perubahan dalam pengetahuan,

tingkah laku, dan sikap.

5) Guru adalah sebagai pembimbing, untuk membawa anak didik ke

arah kedewasaan.

6) Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyrakat. Anak

nantinya akan hidup dan bekerja, serta mengabdikan diri dalam

masyarakat, dengan demikian anak harus dilatih dan dibiasakn

disekolah dibawah pengawasan guru.

23 Mohammad Mustari, Manajemen Pendidikan, Jakarta : Rajawali Pers, 2015,
h. 146-147



16

7) Sebagai penegak disiplin, guru menjadi contoh dalam segala hal, tata

tertib dapat berjalan bila guru dapat menjalani lebih dahulu.

8) Guru sebagai administrator dan manajer. Disamping mendidik,

seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha seperti

membuat buku kas, daftar induk, rapor, daftar gaji dan sebgaainya,

serta dapat mengkoordinasikan segala pekerjaan sekolah secaraq

demokratis, sehingga suasana pekerjaan penuh dengan rasa

kekeluargaan.

9) Guru sebagai perencanaan kurikulum. Guru menghadapi anak-anak

setiap hari, gurulah yang paling tahu kebutuhan anak-anak dan

mesyarakat sekitar, maka dalam penyusunan kurikulum kebutuhan

ini tidak boleh ditinggal kan.

10) Guru sebagai pemimpin. Guru mempunyai kesempatan dan

tanggung jawab dalam banyak situasi untuk membimbing anak ke

arah pemecahan soal, membentuk keputusan, dan menghadapkan

anak-anak kepada problem.

11) Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Guru harus turut

aktif dalam segala aktifitas anak, misalnya dalam ekstrakurikuler

membentuk kelompok belajar dan sebagai nya.24

Tugas seorang guru diatas tidaklah ringan. Profesi guru harus

berdasarkan dengan panggilan jiwa, sehingga dapat menunaikan tugas

dengan baik dan ikhlas. Guru harus mendapatkan hak nya secara

24 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak dalam Interaksi Edukatif ,  Jakarta:PT
Rineka Cipta, 2010, h. 38-39
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proporsional dengan gaji yang patut diperjuangkan melebihi profesi-

profesi lainnya, sehingga keinginan peningkatan kompetensi guru dan

kualitas belajar anak didik bukan hanya sebuah slogan diatas kertas.

c. Indikator-Indikator Kinerja Guru

Menurut Supardi kinerja guru melaksanakan tugas-tugas

pembelajaran yang di tunjukkan oleh indicator-indikator sebagai

berikut:

1) Kemampuan menyusun rencana dan program pembelajaran

2) Kemampuan melaksanakan pembelajaran

3) Kemampuan melaksanakan penilaian

4) Kemampuan melaksanakan program pengayaan

5) Kemampuan melaksanakan program remedial.25

Menurut Mulyasa kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas

guru dalam menjalankan tugasnya di tunjukkan oleh indikator

indikator:

1) Bekerja dengan siswa secara individual

2) Pendayaangunaan media pembelajaran

3) Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar

4) Kepemimpinan yang aktif dari guru26

Mengukur kinerja guru, menurut Hamzah B. Uno dan Nina

Lamatenggo menggunakan indikator indikator sebagai berikut:

25 Supardi, Kinerja Guru, Jakarta : Rajawali Pres, 2013, h.40
26 E. Mulyasa, Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru, Bandung : PT.

Remaja Rosdakarya, 2013, h. 98
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1) Kualitas kerja

2) Inisiatif dalam kerja

3) Kemampuan kerja

4) komunikasi27

Indikator-indikator diatas menunjukkan bahwa standar kinerja

guru merupakan suatu bentuk kualitas atau patokan yang menunjukkan

adanya jumlah dan mutu kerja yang harus dihasilkan oleh

guru.Pengembangan profesional pada guru diharapkan guru dapat

mengembangkan profesinyayang dilandasi penguasaan dasar-dasar

profesional guru dalam kegiatan pembelajaran terhadap peserta didik

didalam maupun diluar kelas.

d. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja pada guru merupakan bagian penting dari

seluruh proses karyawan pegawai yang bersangkutan, pentingnya

penilaian kinerja guru yang rasional dan ditetapkan secara objektif

terlihat pada sedikitnya dua kepentingan yaitu kepentingan guru dan

kepentingan bagi sekolah itu sendiri.28 Penilaian kinerja guru adalah

suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukaan apakah

seseorang guru melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung

jawab.29 Penilaian kinerja guru adalah suatu proses penilaian prestasi

27 Hamzah B. Uno dan Nina Lametenggo, Teori Kinerja dan Pengukurannya,
Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, h.68

28 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, Jakarta : Gaung
Persada, 2010, h. 129-130

29 Ibid,h.72
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kerja pegawai yang dilakukan pemimpin secara sistematik berdasarkan

pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.30

Jadi penilaian kinerja terhadap guru sangat diperlukan, karena

merupakan suatu proses yang digunakan kepala sekolah untuk

menentukan apakah seseorang guru melakukan pekerjaan sesuai dengan

tugas dan tanggung jawabnya. Serta bermanfaat agar penilaian kinerja

guru mudah dilaksanakan dan diperlukan pedoman dalam penilaian

kinerja guru.

e. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru baik yang

berhubungan dengan tenaga guru maupun lingkungan sekolah. Kinerja

merupakan suatu kontruksi multidemensi yang mencangkup banyak

faktor yang mempengaruhinya.

Menurut Martinis Yamin faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja guru tersebut sebagai berikut:

1) Faktor personal/individu, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan,

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang

dimiliki oleh setiap individu guru.

2) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dalam

memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada

guru.

30 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung :
Rosda Karya, 2011), h. 65
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3) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota

tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim.

4) Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja

dalam organisasi.

5) Faktor kontektual, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan

eksternal dan internal.31

Menurut Ondi Soandi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

guru adalah sebagai berikut:

1) Kepribadian dan dedikasi

2) Pengembangan profesi

3) Kemampuan mengajar,

4) Komunikasi

5) Kedesiplinan

6) Iklim organisasi.32

Menurut Uhar, kinerja pegawai akan efektif apabila

memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru

sebagai berikut:

1) Faktor kinerja internal antara lain: kemampuan, keterampilan,

kepribadian, perpsepsi, motivasi.

31 Martinis Yamin  Maisah, Op. Cit, h. 129-130
32 Ondi Sandi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan Bandung : PT Refika

Aditama, 2012, h.24
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2) Faktor kinerja eksternal antara lain: gaji, sarana dan prasarana,

lingkungan kerja fisik, kepemimpinan.33

Supardi, menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi kerja atau kinerja seseorang, diantaranya:

1) Pengetahuan

2) Keterampilan

3) Kemampuan

4) Motivasi

5) Kepercayaan dan sikap kinerja guru.34

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa banyak faktor dan

variabel yang memengaruhi kinerja guru. Faktor-faktor tersebut bisa

berasal  dari dalam diri yaitu faktor individu dan faktor psikologis, dan

juga dapat berasal dari luar atau faktor situasional, di samping itu,

kinerja guru juga dipengaruhi oleh karakteristik pekerjaan.

2. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

a. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

Gaya kepemimpinan dalam pembahasannya ini adalah “seni”

memanfaatkan seluruh daya (dana, sarana, dan tenaga ) sekolah untuk

mencapai tujuan. Manifestasi yang paling menonjol didalam “seni”

memanfaatkan daya tersebut adalah cara menggerakkan dan

mengarahkan unsur perilaku sekolah untuk berbuat sesuatu dengan

kehendak pemimpin dalam rangka mencapai tujuan sekolah tersebut,

33 Barnawi dan Mohammad Arifin,Op,Cit,h.43
34 Supardi,Kinerja Guru, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, h.50
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dan yang dimaksud pemimpin dalam hal ini yaitu pemimpin kepala

sekolah.35 Gaya kepemimpinan kepala sekolah merupakan gaya yang

menggambarkan kombinasi konsisten dari keterampilan, sifat, dan sikap

yang sering diterapkan kepala sekolah ketika kepala sekolah mencoba

mepengaruhi kinerja pendidik.36 Gaya kepemimpinan kepala sekolah

merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam

memperagakan kepemimpinannya dengan cara selalu berupaya

memberikan dorongan semangat, membimbing dan mengarahkan

secara empatik dan memberikan kepercayaan kepada guru untuk dapat

melaksanakan suatu pekerjaan dengan karyanya sendiri.37

b. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

Macam-macam gaya kepemimpinan kepala sekolah ada 3 yaitu,

Gaya Otokrasi/Otoriter, Gaya laissez faire (gaya bebas), Gaya

demokratis. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Gaya Otokrasi / Otoriter

Gaya kepemimpinan otokrasi, keputusan mutlak ada ditangan

pemimpin, pemimpin mendikte tugas yang harus dikerjakan oleh

bawahannya, pemimpin  menilai bawahan secara subjektif, dan

pemimpin mengambil sendiri seluruh langkah organisasi sehingga masa

35 Heri Gunawan.Op,Cit.h 165
36 Veithzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta : Raja

Grafindo Persada, 2011, h. 42
37 Engkoswara, Administrasi Pendidikan, Bandung : Alfabeta, 2010, h. 180
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depan organisasi menjadi tidak pasti.38 Gaya kepemimpinan otokrasi

yaitu pemimpin yang bertindak sebagai diktator, yang paling berkuasa

terhadap anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah

menggerakkan dan memaksa kelompok. Kekuasaan pemimpin yang

otokrasi ini hanya menunjukkan dan memberi perintah, kewajiban

anggotanya hanyalah mengikuti dan menjalankan, tidak boleh

membantah ataupun mengajukan saran. Dalam gaya kepemimpin

otokrasi tidak menghendaki rapat-rapat ataupun musyawarah.

Berkumpul atau rapat hanyalah bearti untuk menyampaikan instruksi.39

Gaya kepemimpinan otokrasi/otoriter adalah gaya

kepemimpinan yang menekankan pada kekuasaan dan kepatuhan

anggota secara mutlak. Pemimpin menjadi penguasa yang selalu

mendikte anggota untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan

keinginannya. Dalam gaya kepemimpinan ini seorang pemimpin tidak

senang didebat, tidak suka meminta pendapat kepada anggota, yang

disukai pemimpin adalah anggota melaksanakan tugas-tugas berdasar

perintahnya secara patuh tanpa banyak protes.40

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang gaya kepemimpinan

otokrasi atau otoriter diatas dapat disimpulkan pemimpin yang hanya

mementingkan dirinya saja, seorang pemimpin yang otokrasi tidak

38 Muhyidin, Kepemimpinan Pendidikan., Yogyakarta : Insan Madani, 2012, .h.
35

39 Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi pendidikan, Bandung : Remaja
Rosdakarya, h. 48

40 Engkoswara, Op.cit,h. 181
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mementingkan bermusyawarah, pemimpin yang menganggap dirinya

sebagai orang yang kuasa, dan paling mengetahui berbagai hal. Kepala

sekolah yang otokrasi biasanya tidak terbuka tidak mau menerima

kritikan dan tidak mau membuka jalan untuk berinteraksi dengan semua

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

2) Gaya Laisssez Faire (Gaya Bebas)

Gaya kepemimpinan Laisssez Faireadalah kepemimpinan yang

memberikan kebebasan kepada tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam

menghadapi sesuatu. Kepala sekolah bersifat pasif, tidak ikut terlibat

langsung dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan tidak

mengambil inisiatif apa pun.41

Gaya kepemimpinan laisssez faire, kepemimpinan ini

sebenarnya pemimpin tidak memberikan kepemimpinannya, kepala

sekolah membiarkan guru-guru berbuat sekehendaknya, kepala sekolah

sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan

guru-guru atau anggota-anggota nya. Kinerja kepala sekolah yang

seperti ini akan menimbulkan berbagai hal yang negative terhadap guru

berupa kekacauan dalam pelaksanaan tugas, timbul kesimpangansiuran

kerja dan wewenang, banyak ide-ide yang tidak terlaksanakan,hasil

kerja sulit dicapai secara maksimal.42 Menurut Rivai dan Murni gaya

41 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung : Remaja
Rosdakarya, 2011, h. 271

42 Ngalim Purwanto, Op.cit, h. 49
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kepemimpinan ini membiarkan segala sesutu berjalan dengan

sendirinya. Pemimpin hanya melaksanakan fungsi pemeliharaan saja.

Pemimpin yang tidak berpartisipasi dalam kelompoknya.43

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang gaya kepemimpinan

laisssez faire diatas dapat disimpulkan seorang kepala sekolah yang

membiarkan guru-guru berbuat sekehendaknya saja, dan kepala sekolah

sama sekali tidak memberikan kontrol serta koreksi terhadap pekerjaan

guru-guru atau anggota nya. Kinerja kepala sekolah yang seperti ini

akan menimbulkan berbagai hal yang negativ terhadap guru berupa

kekacauan dalam pelaksanaan tugas, timbul kesimpangan siuran kerja

dan wewenang, banyak ide-ide yang tidak terlaksanakan, hasil kerja

sulit dicapai secara maksimal

3) Gaya Demokratis

Gaya kepemimpinan demokratis adalah pemimpin yang dalam

melaksanakan tugas selalu mau dalam menerima saran, dan bahkan

mengharapkan pendapat dan saran dari kelompoknya. Juga kritik-kritik

yang membangun dari para anggota diterimanya sebagai umpan balik

dan dijadikan bahan pertimbangan dalam tindak-tindakan berikutnya.44

Gaya kepemimpinan demokratis menetapkan kebijaksanaan berupa

keputusan penting yang disesuaikan dengan tuntutan kelompok.45

Kepemimpinan demokratis ini yaitu gaya kepemimpinan yang

43 Kompri, Manajemen Sekolah (Orientasi Kemandirian Kepala Sekolah),
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015, h. 83

44 Ibid, h.52
45 Ngalim Purwanto, Op.cit, h. 50
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menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Pemimpin selalu

mengharapkan anggota organisasi untuk berkembang sesuai potensi.

Untuk itu pemimpin selalu berupaya membimbing, mengarahkan

dengan mempartisipasikan dalam kegiatan dan mengakui karya mereka

secara profesional.46

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang gaya kepemimpinan

demokratis diatas dapat disimpulkan seorang pemimpin yang

demokratis dalam menetapkan kebijaksanaan diputuskan bersama-sama

oleh kepala sekolah bersama dengan guru-guru dan staf kependidikan.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada gaya kepemimpinan

demokratis kepala sekolah yang dijelaskan sebagai berikut :

c. Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah

Menurut Purwanto dan Djojopranoto, Pemimpin yang

demokratis adalah pemimpin yang kooperatif dan tidak diktator.

Pemimpin selalu mendorong bawahannya untuk bekerja sama-sama

dalam mencapai tujuan bersama pula. Dalam tindakan dan usaha-usaha

nya, pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kemampuan

kelompoknya.47 Menurut Tuti Andriani pemimpin yang demokratis

yaitu gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah yang selalu

bersedia menerima saran-saran, pendapat, nasehat dari staftenaga

kependidikan dan tenaga pendidik. Seorang pemimpin yang demokratis

menyadari bahwa sebuah organisasi harus disusun sedemikian rupa

46 Engkoswara, Op.cit, h.181
47 Heri Gunawan, Loc.Cit, h. 169



27

sehingga menggambarkan secara jelas aneka tugas dan kegiatan yang

harus dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi disekolah.48

Menurut Ngalim Purwanto pemimpin yang demokratis ini

memiliki sifat-sifat seorang pemimpin selalu berusaha untuk

menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan

dari tujuan pribadi, pemimpin senang menerima saran, pendapat dan

kritik dari guru-guru dan tenaga kependidikan, mengutamakan kerja

sama dalam mencapai tujuan, pemimpin selalu memberikan kebebasan

seluas-luasnya kepada guru dan tenaga kependidikan serta membimbing

nya, mengusahakan agar guru-guru dan tenaga kependidikan dapat

lebih sukses dari pada dirinya. Pemimpin selalu mengembangkan

kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin yang demokratis untuk guru

dan tenaga kependidikan untuk terciptanya mutu pendidikan yang

bagus.49

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan demokratis yaitu dimana sebuah lembaga pendidikan

(sekolah/madrasah) akan mencapai sesuatu hal yang dilakukan baik

apabila dipimpin oleh kepala sekolah yang demokratis, kuat, visioner,

konsisten dan berani mengambil keputusan-keputusan yang bersifat

strategis. Mampu menyampaikan gagasan-gagasan besar sekolahnya

dan prestasi-prestasi peserta didiknya pada semua organisasi, dan

48 Tuti Andriani, Kepemimpinan Pendidikan, Pekanbaru : Educationmattersmost
Publishing, 2015, h.31

49 Ngalim Purwanto, Administrasi dan supervisi pendidikan, Bandung : Remaja
Rosdakarya, h. 52
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mampu mendorong motivasi guru, staf kependidikan dan siswanya

untuk terus meningkatkan kualitas diri, menunjukkan prestasi yang

terbaik. Kepala sekolah selalu bersedia menerima dan menghargai

saran-saran, pendapat, dan nasehat dari guru-guru dan tenaga

kependidikan disekolah. Melalui forum musyawarah untuk mencapai

kata sepakat dari hasil musyawarah yang telah dilakukan. Aktivitas

yang dilakukan sebagai kebutuhan yang dirasakan dalam mewujudkan

partisipasi, yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan dari

guru-guru dan staf kependidikan disekolah.

d. Kelebihan Gaya Kepemimpinan Demokratis

Menurut Lazaruth,bahwa kelebihan dari gaya kepemimpinan

demokratis adalah:

1) Mengembangkan persatuan dan kesatuan kelompok.

2) Mendorong keberanian untuk bereksperimen

3) Membangun rasa aman dan rasa percaya diri sendiri pada kelompok.

4) Mengembangkan daya penalaran kelompok.50

Dari penjelasan kelebihan gaya kepemimpinan demokratis

diatas, dimana kepala sekolah selalu membangun persatuan dan

kesatuan dengan semua guru dan staf tenaga kependidikan dan kepala

sekolah selalu berusaha untuk menjadikan semua guru dan staf tenaga

kependidikan lebih sukses dari pada dirinya.

50 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung : Alfabeta, 2012, h.172-173
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e. Kelemahan Gaya Kepemimpinan Demokratis

Menurut Kusmanto, kelemahan dari Gaya kepemimpinan

demokratis adalah:

1) Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena

diambil secara musyawarah.

2) Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat dari setiap

orang berbeda-beda.

3) Akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai.51

Dari penjelasan kelemahan gaya kepemimpinan demokratis

diatas, dimana kepala sekolah dalam proses pengambilan keputusan dan

pencapaian kata kesepakatan bersama guru didalam rapat akan

berlangsung lama karena dilakukan dengan bermusyawarah dan

pendapat dari setiap masing-masing guru berbeda-beda sehingga akan

memicu konflik apabila keputusan yang diambil kepala sekolah tidak

sesuai dengan kesepakatan guru bersama.

Solusi terhadap kelemahan dalam penelitian ini yaitu kepala

sekolah SMAN 2 bangkinang kota harus memberikan batas waktu

kepada guru yang menyampaikan pendapat ketika rapat agar proses

pengambilan keputusan tidak memakan waktu yang lama, kepala

sekolah harus membuat voting (suara terbanyak) untuk mendapatkan

hasil rapat, kepala sekolah bersifat tegas dan memberikan sanksi

51 Manajemen Pendidikan, Kusmanto, Kepemimpinan Demokratis kepala
sekolah, 2013, Vol 8, No 2, h 123
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terhadap guru yang tidak menerima keputusan yang diambil secara

voting agar tidak terjadinya konflik didalam rapat.

f. Indikator Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah

Menurut Heri Gunawan gaya kepemimpinan demokratis

memiliki indikator yaitu:

1) Tidak memaksakan kehendak.

2) Dalam pelaksanaan keputusan tidak dirasakan memaksakan.

3) Mendorong semua tenaga pendidikan untuk mensukseskan setiap

keputusan sebagai tanggung jawab bersama.

4) Setiap anggota merasa perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri,

tetapi untuk kepentingan bersama.

5) Dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin dan etika kerja

cenderung bersikap korektif dan edukatif.

6) Mendorong bawahan untuk selalu berinovatif dan kreatif.

7) Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi.52

3. Pengertian Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan

“sekolah”. Kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah

52 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung : Alfabeta, 2012, h.171
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sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi

pelajaran.53

Kepala sekolah adalah pemimpin atas manajemen suatu

organisasi sekolah. Melalui tugas-tugas kepemimpinan yang harus

dilakukan beliau memberikan kepemimpinan kepada guru dalam

menjalankan kegiatan pengajaran (proses pembelajaran) selain kegiatan

manajemen. Kepala sekolah harus dinamik, mampu menjadi

inisiator,dinamisator yang baik sehingga tercipta suasana sekolah yang

mendorong guru, peserta didik, tenaga administrasi mencapai prestasi

yang tinggi.

Sebagai seorang tokoh pemimpin yang menentukan suatu

organisasi kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk memimpin dan

menggerakkan individu-individu untuk melaksanakan tugas dan

tanggung jawab masing-masing bagi mencapai hasil sesuai dengan

tujuan yang dikehendaki. 54

Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya harus

mampu membuat berbagai keputusan untuk memajukan sekolah. Gaya

kepala sekolah dalam membuat keputusan menurut Lunenburg dan Irby

sebagai berikut :

1. Memecahkan masalah atau membuat keputusan sendiri berdasarkan

informasi yang tersedia.

53 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala sekolah, Jakarta : Rajawali pers, 2008: h
83

54 Supardi, Sekolah Efektif Konsep Dasar dan Praktinya, Jakarta :  PT. Raja
Grafindo Persada, 2013, h 39-40
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2. Memperoleh informasi dari orang lain.

3. Kepala sekolah berbagi masalah dengan orang lain secara bersama.

4. Kepala sekolah berbagi masalah dengan orang lain dalam sebuah

kelompok.

5. Kepala sekolah bersama-sama menghasilkan keputusan.

Salah satu upaya kepala sekolah dalam memajukan sekolah agar

berkinerja baik yaitu dengan melakukan pembinaan kepada guru.

Pembinaan tersebut dilakukan, karena guru merupakan orang yang

bertanggung jawab langsung dalam pembelajaran. Sementara itu

pembelajaran yang berlangsung merupakan salah satu indikator

keberhasilan sekolah. pembelajaran yang bermutu akan menyebabkan

pendidikan secara umum bermutu.

Oleh karena itu mutu pendidikan nasional banyak ditentukan

pembelajaran bermutu yang dilaksanakan para guru dikelas. Supaya

pembelajaran itu bermutu, maka gurunya juga harus bermutu. Didalam

konteks ini pembinaan kepala sekolah terhadap guru menjadi sesuatu

yang penting.

Pembinaan kepala sekolah terhadap guru dalam upaya

meningkatkan profesionalismenya dilakukan melalui komunikasi dua

arah yang penuh dengan kehangatan, hal ini penting agar tejadi saling

pengertian diantara kedua belah pihak. Kepala sekolah paham akan

perannya sebagai pembina langsung guru sekolah, sementara itu guru
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jugamenyadari akan perannya sebagai pelaksana pembelajaran secara

langsung didepan kelas.55

b. Indikator Keberhasilan Kepala Sekolah

Menurut (Martin and Millower) serta (Willower and Kmetz),

terdapat indikator kepala sekolah yang efektif sebagai berikut :

1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya, dan mampu

mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkannya.

2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi serta peserta didik dan

kinerja seluruh warga sekolah.

3. Senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk

mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan

pembelajaran dikelas serta memberikan umpan balik yang positif

dan konstruktif dalam rangka memecahkan masalah dan

memperbaiki pembelajaran.

4. Mendorong pemanfaatan waktu secara efisien dan merancang

prosedur untuk meminimalisasi sters dan konflik negatif.

5. Mendayagunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh

warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel.

6. Memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun

kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan

perencanaan pembelajaran.56

55 Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah Konsep dan Aplikasi,
Jakarta : PT Rineka Cipta, 2012, h 5-6
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4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah
Terhadap Kinerja Guru

Kinerja guru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan demokratis

kepala sekolah di mana kepala sekolah dalammeningkatkan kinerja guru

disekolah perlu dilakukan baik oleh guru sendiri yaitu melalui motivasi

yang dimilikinya maupun dari kepala sekolah melalui kepemimpinan dan

pembinaannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang

dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan banyak

mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi

perilaku bawahannya.57

Kepemimpinan kepala sekolah memiliki indikator seorang

pemimpin yang demokratis yaitu pemimpin bersama-sama guru berperan

aktif dalam perumusan dan penetapan peraturan secara umum dan

keputusan-keputusan penting dalam sekolah. Pemimpin selalu berupaya

menghargai potensi setiap individu, para anggota bebas untuk bekerja

dengan siapa yang mereka kehendaki tanpa membatasi kreativitas yang

dilakukan oleh bawahannya, dari indikator tersebut maka pemimpin yang

demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok,

memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga

pendidikan untuk ikut berperan aktif dalam membuat perencanan,

56 E.Mulyasa, Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah, Bumi Aksara, h.
21-22

57 Kontrutivisme, Muhammad Iqbal Baihaqi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Ma Ma’arif Selorejo
Blitar, 2015, Vol 7, No 2, h. 98
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keputusan, serta menilai kinerjanya. Kepala sekolah yang demokratis

memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta

bantuan kepada para tenaga pendidikan. Dalam rapat sekolahkepala

sekolah ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka interaksi

dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat

sekolah. Dengan kepemimpinan yang demokratis membawa pengaruh

terhadap kinerja guru.58

Uraian diatasmaka dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan

demokratis kepala sekolah berkontribusiterhadap kinerja guru. Dengan

kata lain, semakin baik gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah

maka pelaksanaan tugasnya pun akan semakin baik pula untuk mencapai

sesuatu yang ingin diharapkan oleh kepala sekolah.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan di dalam

sebuah penelitian. Penelitian relevan juga bermaksud untuk menghindari

manipulasi terhadap suatu karya ilmiah serta sekaligus berguna untuk

menguatkan penelitian yang dilakukaan penulis benar-benar belum pernah

dilakukan oleh orang lain. Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh:

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Ekonomi

Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tembilahan, Sanitarisna (2015).

Berdasarkan hasil analisa data terdapat pengaruh yang signifikanantara

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru ekonomi di Sekolah

58 Ibid, h.102



36

Menengah Atas 1 Tembilahan. Hal ini dapat dilihat dikarenakan rxy =0,982

lebih besar dari pada rt pada taraf signifikan 5% maupun 1% dengan

demikian Ha diterima dan Ho ditolak. Persamaan penelitian Sanitarisna ini

dengan peneliti yang penulis lakukan adalah variabel Y, dimana sama-sama

meneliti tentang kinerja guru. Sedangkan perbedaannya adalah terletak

divariabel X, Penelitian Sanitarisna meneliti tentang kepemimpinan kepala

sekolah sedangkan penulis meneliti tentang kinerja guru.

2. Hubungan Komunikasi Internal Kepala Sekolah Dengan Kinerja Guru Di

SMK Nurul Falah Kecamatan Senapelan Pekanbaru, M.Syukron (2012).

Berdasarkan hasil analisa data maka diperoleh koefisien korelasi sebesar

0,618 pada taraf signifikan 0.000. dengan demikian hipotesis yang diajukan

dalam penelitian diterima, yaitu terdapat hubungaan yang signifikan antara

komunikasi internal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMK nurul

falah kecamatan senapelan pekanbaru. Persamaan penelitian M.syukron  ini

dengan peneliti yang penulis lakukan adalah di variabel Y, dimana sama-

sama meneliti tentang kinerja guru. Sedangkan perbedaannya adalah

terletak di variabel X, penelitian M.sikron meneliti tentang hubungan

komunikasi internal kepala sekolah sedangkan penulis meneliti tentang

kinerja guru.

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Hubungan Interpersonal terhadap

Kinerja Guru di MI se- Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,

Leniwati (2016). Berdasarkan hasil analisa data terdapat: 1) Pengaruh yang

signifikan gaya kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru di
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MI Sekecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.Pengaruhnya dilihat dari

koofisien determinasi yaitu 0.246 atau sebesar 24.6%. Artinya semakin

baik gaya kepemimpinan kepala madrasah, maka semakin baik pula kinerja

guru. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan hubungan interpersonal kepala

madrasah terhadap kinerja guru di MI Sekecamatan Rambah Kabupaten

Rokan Hulu.pengaruhnya dilihat dari koofisien determinasi yaitu 0.843

atau sebesar 84.3%. dengan kata lain kinerja guru dapat ditingkatkan

melalui hubungan interpersonal kepala madrasah. Dan 3) secara bersama-

sama terdapat pengaruh gaya kepemimpin dan hubungan interpersonal

kepala madrasah terhadap kinerja guru di MI Sekecamatan Rambah

Kabupaten Rokan Hulu.Nilai koofisien determinasi (R2)= 0.309% atau

30.9% yang artinya besarnya pengaruh gaya kepemimpinan (X1) dan

hubungan interpersonal kepala madrasah (X2) terhadap kinerja guru (Y)

adalah 30.9%, sedangkan sisanya 69.1% dipengaruhi oleh faktor lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini. Persamaan penelitian Leniwati ini

dengan peneliti yang penulis lakukan adalah di variabel Y, dimana sama-

sama meneliti tentang kinerja guru. Sedangkan perbedaannya adalah

terletak di variabel X, penelitian Leniwati meneliti tentang pengaruh gaya

kepemimpinan dan hubungan interpersonal sedangkan penulis meneliti

tentang kinerja guru.
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang dibuat untuk

menjabarkan dan memberikan batasan-batasan terhadap konsep teoritis ke

dalam bentuk konkrit agar mudah dipahami dan sebagai acuan di lapangan.

Konsep operasional ini judul penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu

variabel bebas (X) yaitu gaya kepemimpinan demokratis, sedangkan variabel

terikat (Y) kinerja guru rumpun IPS.

Ada pun indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut

sebagai berikut:

1. Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah ( Variabel X )

a. Kepala sekolah tidak memaksakan kehendak

1) Didalam rapat kepala sekolah selalu mendengarkan pendapat dari

guru

2) Didalam rapat kepala sekolah selalu menghargai perbedaan

pendapat yang terjadi

b. Kepala sekolah dalam pelaksanaan keputusan tidak dirasakan memaksa

1) Kepala sekolah selalu melaksanakan keputusan rapat berdasarkan

keputusan bersama

2) Kepala sekolah selalu melibatkan setiap guru dalam melaksanakan

keputusan rapat
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c. Kepala sekolah mendorong semua tenaga pendidikan untuk

mensukseskan setiap keputusan sebagai tanggung jawab bersama

1) Kepala sekolah mendorong semua guru untuk mensukseskan

keputusan dari rapat sekolah

2) Kepala sekolah mendorong semua guru dalam menyelesaikan

semua tugas yang diberikan untuk dipertanggung jawabkan

bersama

d. Kepala sekolah mendorong setiap anggotanya untuk merasa perlu aktif

bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama

1) Kepala sekolah mendorong setiap guru dalam bekerja untuk

mengedepankan kepentingan bersama

2) Kepala sekolah mendorong setiap guru dalam menyelesaikan setiap

pekerjaan jika tidak selesai maka akan berdampak kepada guru

yang lain

e. Kepala sekolah dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin dan

etika kerja cenderung bersikap korektif dan edukatif

1) Kepala sekolah selalu bersifat memperbaiki dalam mengambil

tindakan dari kesalahan kinerja guru

2) Kepala sekolah dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin

dengan melakukan perbaikan kesalahan dan memberikan

pemahaman dari ketidak disiplinan guru terhadap lembaga sekolah
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f. Kepala sekolah mendorong bawahan untuk selalu berinovatif dan

kreatif

1) Kepala sekolah mendorong setiap guru untuk berinovasi terhadap

proses belajar mengajar dikelas

2) Kepala sekolah selalu mendorong setiap guru untuk berkreatif

dalam penggunaan media internet dan model pembelajaran

g. Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada bawahan yang

berprestasi

1) Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang

mendapatkan prestasi dalam mengajar

2) Kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang

teladan dalam bekerja

2. Kinerja guru ( Variabel Y )

a. Kemampuan guru menyusun rencana dan program pembelajaran

1) Guru mampu dalam menyusun RPP

2) Guru mampu dalam menyusun silabus

b. Kemampuan guru melaksanakan pembelajaran

1) Guru mampu dalam mengelola kelas

2) Guru menggunakan strategi dan teknik pembelajaran

c. Kemampuan guru melaksanakan penilaian

1) Guru memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa-siswi

2) Guru memberikan nilai sesuai dengan keaktifan dan kesopanan

siswa-siswi dalam belajaran dikelas dan diluar kelas
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d. Kemampuan guru melaksanakan program pengayaan

1) Guru meberikan tugas dan latihan sesuai dengan materi yang

diajarkan kepada siswa-siswi

2) Guru memberi PR setelah berakir pembelajaran

e. Kemampuan guru melaksanakan program remedial

1) Guru memberikan ujian atau ulangan kembali kepada siswa-siswi

yang nilainya dibawah KKM

2) Guru memberikan soal yang ada di LKS dan soal-soal yang ada

dibuku paket sebagai pengganti soal remedial siswa

f. Guru bekerja dengan siswa secara individual

1) Guru memberikan bimbingan khusus bagi siswa siswi yang

berkesulitan dalam menguasai pelajaran

2) Guru memberikan tugas khusus yang sifatnya penyederhanaan

pembelajaran bagi siswa siswi

g. Pendayagunaan guru dalam menggunakan media pembelajaran

1) Guru membuat Power Point dalam mengajar agar siswa-siswi tidak

jenuh didalam belajar

2) Guru membuat video tentang pelajaran yang akan diajarkan kepada

siswa agar siswa-siswa tidak bosan dan mengantuk didalam belajar

h. Guru melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar

1) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk memperoleh informasi

dari sumber luar kelas untuk menyimpulkan pesan pembelajaran
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2) Guru memberikan tugas kelompok dalam bentuk penelitian diluar

kelas atau diluar sekolah

i. Kepemimpinan yang aktif dari guru

1) Guru bisa menyemangati siswa belajar

2) Guru selalu memberi arahan kepada siswa dalam belajar

j. Kualitas kerja guru

1) Guru menguasai pelajaran yang terkini atas penguasaan bahan yang

harus diajarkan

2) Guru mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum

k. inisiatif dalam bekerja guru

1) Guru melakukan penilaian hasil belajar siswa dengan melihat

keaktifan siswa dalam belajar

2) Guru memimpin kelas dengan selalu memberi arahan kepada siswa

dalam belajar

l. Kemampuan kerja guru

1) Guru bekerja sama dengan guru dan atasan dalam melakukan

pembelajaran

2) Guru menerapkan budaya kerja yang dimiliki sekolah

m. Komunikasi guru

1) Guru berkomunikasi baik dengan sesama guru dan kepala sekolah

serta tenaga kependidikan disekolah

2) Guru berkomunikasi baik dengan siswa didalam proses belajar

mengajar dikelas maupun diluar kelas
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D. Hipotesis

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan demokratis

kepala sekolah terhadap kinerja guru rumpun IPS (Ilmu Pengetahuan

Sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkinang Kota

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan

demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru rumpun IPS (Ilmu

Pengetahuan Sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkinang

Kota


