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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja  

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelasaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan 

terjemahan dari kata “perfomance” (Job Perfomance). Secara 

etimologis perfomance berasal dari kata “to perform” yang berarti 

menampilkan atau melaksanakan. Dari pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kinerja atau perfomance ialah tindakan 

menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan. 
11

 

Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai prestasi 

kerja. Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja 

yang diperlihatkan oleh seseorang untuk memperoleh hasil kerja yang 

optimal. Uhar Suharsaputra mengatakan bahwa kinerja mempunyai 

pengertian akan terjadinya suatu tindakan atau kegiatan yang 

ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktivitas tertentu.
12

 

Lebih lanjut Wahjosumidjo mendefenisikan kinerja sebagai sumbangan 
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secara kualitatif dan kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu 

tercapainya tujuan kelompok dalam suatu unit kerja. 

 Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja 

ialah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi 

atau sekolah untuk mencapai tujuan berdasarkan atas ukuran dan waktu 

yang telah disesuaikan dan dengan jenis pekerjaannya serta sesuai 

dengan norma dan etika yang telah ditetapkan. Kinerja seseoarang akan 

terlihat pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Aktivitas-aktivitas 

yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya 

menggambarkan bagaimana ia berusaha mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

b. Kinerja Guru 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja dapat diartikan 

dalam berbagai pengertian, yaitu sesuatu yang dicapai, prestasi yang 

diperlihatkan dan kemampuan kerja. Kinerja guru adalah hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang guru di lembaga pendidikan atau 

madrasah sesuai dengan tugas serta tanggung jawab yang telah 

ditentukan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan.
13

 

Lebih lanjut kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung 

jawab dan wewenangya berdasarkan standar kinerja yang telah 
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ditetapkan selama periode tertentu dalam rangkan mencapai tujuan 

pendidikan.
14

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah kemampuan seseorang  guru untuk melaksanakan tugasnya 

dan tanggung jawabnya serta menggambarkan adanya suatu perbuatan 

yang ditampilkan guru selama melakukan aktivitas pembelajaran dan 

menghasilkan hasil yang memuaskan agar tercapai tujuan organisasi 

kelompok yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu unit kerja. 

Maka guru merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian 

dan kematangan seseorang serta tanggung jawab yang tinggi untuk 

mengemban amanah pendidikan.  

Disinilah dibutuhkan kinerja yang baik dari seorang guru. Kinerja 

guru yang baik dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi 

pembelajaran serta dapat membentuk disiplin peserta didik dan guru itu 

sendiri. 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi 

karena guru mengemban tugas profesional dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan 

dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. 

Dari deskripsi diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja guru 

meliputi antara lain:
15

 

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

                                                           
14

 Barnawi & Mohammad arifin, Instrumen Pembinaan, Peningkatan, & Penilaian Kinerja Guru 

Profesional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) h. 14 
15

Jasmani Asf & Syaiful Mustofa, Op. Cit h. 122. 



 14 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa 

5. Kemampuan mengelola kelas 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

c. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh 

seorang guru untuk melaksanakan tugas mengajar. Kompetensi dalam 

peraturan pemerintah Nomor 19 (Peraturan Pemeritan 2005) pasal 28 

ayat 1 disebutkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajar, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Sementara itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang 

guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 

 Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 14 

Tahun 2005, bahwa kompetensi profesional diperoleh melalui 

pendidikan profesi, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta 

menjadi tauladan bagi peserta didik, mampu berinteraksi secara efektif 

dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua wali peserta 

didik, dan masyarakat sekitar. Sedangkan kompetensi profesinal adalah 

kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh 

seorang guru akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Semakin tinggi 

kompetensinya maka semakin baik pula kinerjanya. 

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan 

dianggap sebagai seseorang yang berperan penting dalam pecapaian 

tujuan pendidikan  yang merupakan pencerminan mutu pendidikan. 

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak 

lepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal yang membawa 

dampak pada perubahan kinerja guru. Beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru adalah sebagai berikut:
16

 

1. Kepribadian dan dedikasi 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri atas 

unsur fisik dan psikis, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang 

merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu. Dengan kata 

lain, baik tidaknya citra seseorang ditentukan oleh keprbadiannya.  

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan 

perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. 

Semakin baik kepribadian guru, semakin baik dedikasinya dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. Hal ini 

tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam melaksanakan 

tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Salah satu dasar pembentuk 
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kepribadian adalah sukses yang merupakan sebuah hasil dari 

kepribadian, dari citra umum, sikap, dan dari keterampilan karena ini 

semua melumasi proses interaksi-interaksi manusia. 

2. Pengembangan Profesi 

Syaiful Sagala mendefenisikan profesi sebagai sikap yang 

bijaksana (informend responsivenes), yaitu pelayanan dan 

pengabdian yang dilandasi oleh keahlian, kemampuan, teknik dan 

prosedur yang mantap diiringi sikap kepribadian tertentu.
17

 

Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk 

diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan 

terhadap profesi guru. Pengembangan profesionalisme guru 

menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemampuan 

manajemen beserta strategi penerapannya. Pengembangan 

profesionalisme guru juga memungkinkan perkembangannya sejalan 

dengan dinamika kehidupan. Hal ini berarti bahwa  profesionalisme 

guru harus sejalan dengan perkembangan teknologi. 

Terlepas dari perkembangan teknologi yang harus diimbangi 

oleh skill guru dalam mengikuti pola tersebut, untuk menjadi 

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal yaitu:
18

 

a) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya 

b) Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang 

diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa 
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c) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui 

berbagai cara evaluasi dari pengalamannya 

d) Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar 

dalam lingkungan profesinya. 

3. Kemampuan Mengajar 

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, guru 

memerlukan kemampuan diantaranya kemampuan merencanakan 

pengajaran, menuliskan tujuan pengajaran, menyajikan bahan 

pelajaran, memberikan pertanyaan kepada siswa serta mengevaluasi 

hasil belajar. Kemampuan mengajar guru sebenarnya merupakan 

pencerminan penguasaan guru atas kompetensinya. 

4. Komunikasi 

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia 

dapat berhubungan satu sama lain dalam sehari-hari melalui 

komunikasi.
19

 Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam 

komunikasi. Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat 

dipungkiri, adanya komunikasi yang baik maka akan lancarlah 

sebuah organisasi. Misalnya, kepala sekolah tidak menginformasikan 

kepada guru mengenani kapan sekolah dimulai maka besar 

kemungkinan guru tidak akan datang untuk mengajar. 

Kegiatan yang dilakukan guru akan berhasil jika ada 

hubungan komunikasi yang baik dengan seluruh personel sekolah 
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termasuk di dalamnya kepala sekolah dan siswa. Kinerja guru akan 

meningkat seiring adanya kondisi hubungan dan komunikasi yang 

sehat di antara komponen sekolah. 

Selain beberapa faktor diatas masih terdapat faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas kerja, harapan-harapan, dan 

kepercayaan personalia sekolah. Dengan demikian nampaklah bahwa 

kepemimpinan dan fasilitas kerja akan ikut menentukan baik 

buruknya kinerja guru. Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi 

kualitas kinerja guru, baik faktor internal guru yang bersangkutan 

maupun faktor yang berasal dari luar seperti fasilitas sekolah, 

peraturan dan kebijakan yang berlaku, kualitas manajerial dan 

kepemimpinan kepala sekolah dan kondisi lingkungan lainnya.  

2. Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah  

a. Konsep Manajerial 

Istilah manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan 

kepemimpinan dan pengelolaan. Manajerial berasal dari kata 

manajemen yang berarti melatih atau secara harfiah diartikan sebagai to 

handle yang berarti mengurus, menangani dan mengendalikan. 

Manajemen merupakan kata benda yang dapat diartikan sebagai 

pengelolaan, tata pimpinan atau tata laksana.
20

 Syamsir Torang 

mengemukakan bahwa manajemen berorientasi pada proses yang 
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membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan 

agar dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan.
21

  

Selanjutnya E. Mulyasa mengatakan bahwa manajemen pada 

hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan 

usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh 

sumber-sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
22

 

 

Berdasarkan defenisi manajemen di atas  dapat disimpilkan bahwa 

manajemen merupakan sebuah ilmu dan keterampilan yang terdiri atas 

beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang 

saling bekerja sama agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu agar manajemen dengan mudah 

mencapai tujuannya maka seorang pemimpin harus mampu menjalankan 

fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen merupakan praktek 

manajerial oleh karena fungsi-fungsi manajemen tersebut merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer. Oleh sebab itu, 

kemampuan manajerial sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. 

Kemampuan manajerial sangat erat kaitannya dengan manajemen 

kepemimpinan yang efektif. Karena manajemen pada hakikatnya adalah 

interaksi antara manusia baik yang dilakukan  secara vertikal maupun 

horizontal. Sementara itu, kepemimpinan  dapat diartikan sebagai 

prilaku memotivasi serta mengarahkan orang lain  untuk dapat bekerja 
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ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pemimpin 

di suatu sekolah disebut dengan sebutan kepala sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin yang membawahi semua 

stakeholder sekolah termasuk di antaranya guru, maka tinggi rendahnya 

kinerja guru akan sangat berkaitan dengan kompetensi kepala sekolah 

dalam memainkan peranannya yang berkaitan dengan kompetensi 

manajerial. Oleh karena itu kepala sekolah diharuskan memiliki 

kemampuan manajerial yang baik dalam memimpin sekolah. 

b. Konsep Kepala sekolah 

Kepala sekolah berasal dari dua kata yaitu “kepala” dan “sekolah”. 

Kata kepala dapat diartikan sebagai seorang ketua atau pemimpin dalam 

sebuah lembaga atau suatu organisasi. Sedangkan sekolah merupakan 

sebuah lembaga yang untuk menimba ilmu pengetahuan yang mana 

didalamnya terdapat proses belajar mengajar dengan tujuan untuk 

mencerdaskan kehidupan anak bangsa.
23

 

Wahjosumidjo mendefenisikan kepala sekolah merupakan seorang 

tenaga fungsional guru yang sekaligus diberi kepercayaan untuk  

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, serta tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
24

 Jadi kepala sekolah 

merupakan pejabat formal di sekolah yang memiliki serta bertanggung 

jawab penuh atas sekolah yang dipimpinnya dimana sebelumnya ia juga 
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menjabat sebagai seorang guru yang diberi kepercayaan untuk memimpin 

sebuah sekolah sehingga keberhasilan sebuah sekolah akan menjadi 

keberhasilan pemimpinnya juga yaitu kepala sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah tentu mempengaruhi 

orang lain seperti guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan akan tercapai jika kepala sekolah 

efektif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kepala sekolah dapat 

dikatakan sebagai pemimpin yang efektif apabila mampu menjalankan 

perannya untuk mendorong, mempengaruhi, mengarahkan kegiatan 

tenaga pendidik dan kependidikannya. 

 Kepala sekolah sebagai pejabat formal di sekolah, di mana 

pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas 

peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional RI No13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala 

Sekolah, di antaranya ialah: 

1. Kualifikasi umum kepala sekolah/madrasah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat 

(DIV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi 

yang terakreditasi 

b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-

tingginya 56 tahun 

c. Memiliki pengalaman mengajar ssekurang-kurangnya 5 tahun 

menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali ditaman kanak-
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kanak memiliki pengalaman belajar sekurang-kurangnya 3 tahun 

di TK/RA 

d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri 

sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan 

yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang 

2. Kualifikasi khusus Kepala Sekolah Dasar/MI 

a. Berstatus sebagai guru Sekolah Dasar/MI 

b. Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru Sekolah Dasar/MI 

yang ditetapkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah 

3. Sedangkan kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah adalah 

diantaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, 

supervisi dan sosial. 

c. Peran dan Fungsi Kepala Sekolah 

Dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya, kepala sekolah memiliki peran dan fungsi yang harus 

dilaksanakan. Peran dan fungsi kepala sekolah dapat digolongkan 

menjadi tujuh pokok yakni sebagai berikut: Kepala sekolah sebagai 

pendidik (educator), kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah 

sebagai administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala 

sekolah sebagai pemimpin (leader), kepala sekolah sebagai inovator 

dan kepala sekolah sebagai motivator. 

1. Kepala Sekolah Sebagai Pendidik (Educator) 
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Kepala sekolah merupakan seorang guru yang diberi tugas 

sebagai kepala sekolah untuk menjadi pemimpin dalam sebuah 

sekolah, oleh karena itu kepala sekolah juga memiliki tugas untuk 

mendidik. Dalam melakukan fungsinya sebagai pendidik. Kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meingkatkan 

profesinalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan 

iklim sekolah yang kondusif, serta dapat memberikan nasehat 

kepada warga sekolah, serta memberikan dorongan kepada seluruh 

tenaga kependidikan. 

 Sebagai pendidik (educator), kepala sekolah harus 

senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. Upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah 

dalam meningkatkan kinerjanya sebagai educator, khususnya 

dalam penigkatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta 

prestasi belajar siswa dapat dideskripsikan sebagai berikut:
25

 

1.) Menyertakan guru dalam penataran atau pelatihan untuk 

menambah wawasannya. 

2.) Memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan 

belajar kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

3.) Menggerakkan tim evaluasi hasil belajar siswa agar giat 

bekerja 
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4.) Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah dengan 

cara mendorong guru untuk memulai dan mengakhiri 

pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan. 

5.) Mengoptimasi ruang kerja guru sebagai wahana tukar 

pengalaman antar sesama mereka demi perbaikan kinerja 

masing-masing. 

2. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses, 

dikatakan suatu proses, karena semua manajer yang menjalankan 

harus memiliki ketangkasan dan keterampilan serta mampu 

mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling 

berkaitan untuk mencapai tujuan. 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

manajer, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan guru dan tenaga kependidikan melalui persaingan 

dalam kebersamaan, memberikan kesempatan guru dan tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya dan mendorong 

keterlibatan seluruh guru dan tenaga kependidikan dalam berbagai 

kegiatan yang menunjang program sekolah.  

Pertama, memberdayagunakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam 

peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, 

kepala sekolah harus mementingkan kerja sama dengan semua 
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pihak dalam melaksanakan setiap kegiatan. Sebagai manajer kepala 

sekolah harus mampu dan mau mendayagunakan seluruh sumber 

daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai 

tujuan sekolah. Kepala sekolah harus mampu bekerja melalui orang 

lain serta berusaha untuk senantiasa mempertanggungjawabkan 

setiap tindakannya. 

Kedua, memberi kesempatan kepada para tenaga 

kependidikan untuk meningkatkan profesinya, sebagai manajer 

kepala sekolah harus meningkatkan profesi persuasif dan dari hati 

kehati. Dalam hal ini, kepala sekolah harus bersikap demokratis 

dan memberikan kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan 

untuk mengembangkan potensinya secara optimal. 

Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidik

an,  hal ini dimaksudkan bahwa kepala sekolah harus berusaha 

untuk mendorong keterlibatan semua tenaga kependidikan dalam 

setiap kegiatan disekolah.
26

 

3.  Kepala Sekolah Sebagai Administrator 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan 

erat dengan berbagai aktivitas administrasi sekolah. Baik dilihat dari 

pendekatan fungsional maupun pendekatan substansial. Secara 

fungsional, kepala sekolah harus mampu merencanakan, 

mengorganisasikan, menata staf, melaksanakan, mengawasi, 
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mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Secara 

substansial kepala sekolah harus mampu mengelola khusus, 

administrasi kearsipan dan administrasi keuangan. Tugas-tugas 

administratif itu dilakukan secara logis dan sistematis 

4. Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 

Kegiata utama pendidikan di sekolah ialah kegiatan 

pembelajaran, sehingga aktivitas sekolah bersumber pada pencapaian 

efisiensi dan efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu 

tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh guru sekolah yang dipimpinnya. 

Sehingga kualitas pembelajaran akan menjadi lebih baik melalui 

peningkatan kinerja guru. 

Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh 

staff sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk 

mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Kepala 

sekolah dipandang sebagai petugas yang harus menjalankan 

supervisi kepada guru-guru dibawah pimpinannya secara baik. 

Sebagai supervisor, kepala sekolah mensupervisi aneka tugas pokok 

dan fungsi yang dilakukan oleh guru dan staf.  

Tugas kepala sekolah sebagai supervisor diwujudkan dalam 

kemampuannya menyusun dan melaksanakan program supervisi 

pembelajaran serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun 

program supervisi pembelajaran harus diwujudkan dalam 
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penyusunan program suoervisi kelas, pengembangan program 

supervisi untuk kegiatan ekstra-kurikuler, pengembangan program 

supervisi untuk perpustakaan, laboratorium dan ujian. 

5. Kepala sekolah Sebagai Pemimpin 

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan 

guru dan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan 

mendelegasikan tugas. Sebagai pemimpin kepala sekolah harus 

memiliki sifat jujur, percaya diri, bertanggung jawab, berani 

mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang stabil 

dan teladan. Pada sisi lain, sebagai pemimpin kepala sekolah harus 

mampu:
27

 

1.)  Memperkuat tim sebagai kekuatan pembangun 

2.)  Menggabungkan aspek-aspek positif individualitas 

3.)  Berfokus pada detail pekerjaan 

4.)  Menerima tanggung jawab 

5.)  Membangun hubungan antarpribadi 

6.)  Menjaga keterbukaan 

7.)  Memelihara sifat progresif 

8.)  Bangga dan menghargai prestasi kerja tim 

9.)  Menantang perubahan 

10.) Tanpa berkompromi terhadap kualitas 
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6. Kepala Sekolah sebagai Inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

inovator, kepala sekolah perlu memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintregasikan setiap kegiatan, memberikan teladan 

guru dan tenaga kependidikan dan mengembangkan mode-model 

pembelajaran yang inovatif. 

Dengan demikian seiring dengan perkembangan zaman 

kepala sekolah harus bertindak sebagai inovator, yang senantiasa 

mengikuti perubahan yang ada guna mengembangkan sekolah yang 

dipimpinnya. Kepala sekolah harus mampu mengikuti 

perkembangan IPTEK, serta menjalin hubungan dengan masyarakat 

luar guna mencari gagasan-gagasan/ide baru yang dapat diterapkan 

di sekolah yang dipimpinnya. 

d. Pelaksanaan Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

 Keberhasilan sebuah sekolah merupakan tanggung jawab dari 

seorang pimpinan sekolah tersebut yang biasa disebut sebagai kepala 

sekolah. Begitu banyaknya tugas, fungsi dan peran yang harus dimiliki 

oleh kepala sekolah, menutut kepala sekolah untuk memiliki 

kemampuan dan pengalaman yang lebih dibanding bawahannya atau 

guru.  

     Salah satu tugas berat kepala sekolah adalah harus bisa berperan 

sebagai seorang manajer dengan kata lain kepala sekolah harus 
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mempunyai kemampuan manajerial yang memadai. Hal ini tentunya 

tidaklah mudah untuk dijalankan karena berkaitan dengan pengelolaan 

sumber daya manusia dan sumber daya material yang ada di sekolah 

tersebut. Oleh karena itu penguasaan terhadap keterampilan 

manajerial sangat dibutuhkan oleh kepala sekolah. 

     Menurut Suhardiman kompetensi manajerial adalah 

kemampuan dan pemahaman kepala sekolah dalam hal pengelolaan 

sekolah yang dipimpinnya.
28

 Sedangkan kepala sekolah adalah 

manajer pendidikan profesional yang direkrut untuk mengelola segala 

kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

kemampuan manajerial adalah kemampuan seseorang dalam 

menggerakkan serta mengelola sumber daya dalam sebuah organisasi 

berdasarkan atas kompetensi yang telah ditetapkan untuk tercapainya 

tujuan secara efektif dan efisien. Ukuran seberapa efektif  dan 

efisiennya seorang manajer adalah seberapa baik dia menetapkan 

rencana dalam mencapai tujuan. 

      Kepala sekolah sebagai manajer dituntut memiliki serta mampu 

melaksanakan kemampuan manajerial dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya. Terdapat tiga macam kemampuan manajerial 

yang perlu dilaksanakan oleh seorang manajer dalam mengelola 

sumberdaya organisasi yaitu: keterampilan konseptual (conceptual 
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skills), keterampilan hubungan manusia (human skills), dan 

keterampilan teknikal (technical skills). Dijelaskan oleh Pidarta dalam 

buku Wahyudi bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan 

untuk memahami dan mengoperasikan organisasi, keterampilan 

manusiawi adalah keterampilan untuk bekerjasama, memotivasi, dan 

memimpin, sedangkan keterampilan teknikal ialah keterampilan 

dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
29

 

1. Keterampilan konseptual Kepala Sekolah 

   Keterampilan konseptual adalah kemampuan yang harus 

dimiliki oleh seorang kepala sekolah agar dapat melihat sekolah 

sebagai suatu keseluruhan, merencanakan perubahan, merancang 

tujuan sekolah, membuat penilaian secara tepat tentang efektifitas 

kegiatan sekolah, mengkoordinasikan program sekolah, serta 

memecahkan masalah.
30

 Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan konseptual adalah keterampilan untuk 

menentukan strategi, merencanakan, menentukan kebijakan, serta 

memutuskan segala sesuatu yang terjadi disekolah dengan tujuan 

agar apa yang telah menjadi visi dan misi sekolah dapat terealisasi 

dengan baik. 

  Pentingnya keterampilan konseptual ini bagi kepala sekolah 

sebagai manajer ialah dalam melaksanakan tanggung jawabnya 
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sebagai manajerial. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan 

perencanaan sekolah, pengorganisasian, menentukan kebijakan, 

pemecahan masalah dan pengembangan program sekolah secara 

efektif. 

2. Keterampilan Kepala Sekolah dalam Hubungan dengan Manusia 

  Sutisna (1993) dalam buku Wahyudi mengartikan bahwa 

keterampilan hubungan manusia dalam organisasi pendidikan 

adalah kemampuan kepala sekolah untuk mendirikan sistem 

komunikasi dua arah yang saling terbuka dengan seluruh personel 

sekolah dan anggota masyarakat yang memiliki hubungan dengan 

suatu sekolah untuk menciptakan suasana kepercayaan terhadap 

sekolah dan meningkatkan kinerja guru.
31

 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa keterampilan hubungan manusia  dalam organisasi 

pendidikan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

kepala sekolah dalam hal untuk menjalin kerjasama yang baik, 

berkomunikasi dengan seluruh personel yang ada dilingkungan 

sekolah maupun diluar lingkungan sekolah dalam rangka 

menciptakan suasana yang saling percaya terhadap program 

sekolah serta dapat memberikan motivasi khususnya para guru 

untuk meningkatkan kinerjanya. 

  Perilaku hubungan manusia yang dilakukan kepala sekolah 

meliputi: menerima kritik yang konstruktif, menciptakan dan 
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memelihara hubungan yang positif dengan guru, menciptakan dan 

memelihara hubungan yang positif dengan personel sekolah, 

menciptakan hubungan yang positif dengan masyarakat, serta 

mendukung program sekolah. Berdasarkan uraian diatas, prilaku 

hubungan manusia yang dilakukan oleh kepala sekolah meliputi:
32

 

a. Menjalin hubungan kerjasama dengan guru 

b.  Menjalin komunikasi yang baik dengan guru 

c. Memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan 

tugas guru 

d. Membangun semangat atau moral kerja guru 

e. Memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi 

f. Menyelesaikan segala permasalahan yang ada disekolah 

g.  Mengikutsertakan guru dalam merumuskan pengambilan 

keputusan 

h.  Menyelesaikan konflik disekolah 

i. Menghormati peraturan di sekolah 

j.  Menciptakan iklim kompetitif yang sehat diantara guru 

3. Keterampilan Teknikal Kepala Sekolah 

  Keterampilan teknikal merupakan keterampilan  yang 

harus dimiliki oleh seorang manajer yang berkaitan dengan 

prosedur, metode, menggunakan alat-alat, teknik-teknik dan 

proses yang diperlukan untuk melaksanakan tugas khusus serta 
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mampu mengajarkan kepada bawahannya dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi. Sutisna dalam buku Wahyudi mengemukakan 

bahwa, bentuk kegiatan kepala sekolah yang berbetuk teknis 

adalah sebagai berikut:
33

 

a. Kepala sekolah menjalankan supervisi kepada guru dikelas 

b. Kepala sekolah mengevaluasi program pengajaran guru 

c. Kepala sekolah membuat program pelaksanaan kegiatan 

pengajaran dengan menghubungkan kurikulum dengan waktu, 

fasilitas dan personel yang ada 

d. Kepala sekolah mengelola program evaluasi siswa 

e. Mengkoordinasi penggunaan alat pengajaran 

f. Membantu guru dalam perbaikan pengajaran 

g. Membantu guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

h. Mengatur da mengawasi tata tertib siswa 

i. Melaksanakan administrasi sekolah yang menjadi tanggung 

jawabnya 

Dapat disimpulkan bahwa, keterampilan teknikal yang 

dimiliki oleh seorang kepala sekolah adalah erat kaitannya dengan 

pengetahuan tentang pengelolaan kelas, penggunaan metode 

pembelajaran, teknik evaluasi siswa, teknik pengelolaaan sarana 

dan prasarana sekolah, serta teknik mengarahkan dan membina 

guru-guru di sekolah. 
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Peranan kepala sebagai manajer sangat memerlukan ketiga 

macam kemampuan di atas. Agar kepala sekolah dapat secara 

efektif melaksanakan fungsinya sebagai manajer maka harus 

memahami nilai-nilai yang terkandung  dalam ketiga kemampuan 

di atas dan mampu mewujudkannya ke dalam tindakan atau 

perilaku. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah adalah kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola 

sekolah mencakup: 

1) Kemampuan menyusun program sekolah dengan indikator yaitu 

yang memiliki program jangka pendek, jangka panjang dan 8 

standar pendidikan nasional 

2) Kemampuan menggerakkan guru dan staff dengan dapat 

memberikan arahan, mengkoordinasi guru dan staff serta 

membagi tugas dan tanggung jawab. 

3) Kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah dengan 

indikator mampu mengelola dan mampu mengendalikan 

operasional sekolah. 

Dalam PERMENDIKNAS No. 13 Tahun 2007 tentang Kepala 

Sekolah, memberikan penjelasan mengenai kompetensi-kompetensi 

yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, salah satunya kompetensi 

manajerial, yaitu: 
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1). Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai 

tingkatan perencanaan 

2).  Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

3).  Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya sekolah/madrasah secara optimal 

4).  Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif 

5).  Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik 

6).  Mengelola sumber daya sekolah, seperti guru dan staff, sarana 

dan prasarana sekolah, peserta didik. 

7). Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik 

di sekolah/madrasah 

8). Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan 

9).  Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

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

program kegiatan sekolah/madrasah serta merencanakan tindak 

lanjutnya.
34

 

3.  Pengaruh Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru 

 

Kepala sekolah sebagai seorang manajer harus memiliki 

kemampuan manajerial yang efektif untuk mendayagunakan seluruh 

sumber daya yang ada di sekolahnya. Dalam perannya sebagai seorang 

manajer, kepala sekolah  harus mampu mempengaruhi semua orang 

yang terlibat dalam proses pendidikan salah satunya guru.Maka 

dibutuhkan keterampilan manajerial yang baik dari seorang kepala 

sekolah. Terdapat tiga bidang keterampilan manajerial yang perlu 

dikuasai oleh kepala sekolah salah satunya keterampilan hubungan 

manusia  (human skill). 

 Sutisna (1993) dalam buku Wahyudi mengemukakan bahwa 

keterampilan hubungan manusia dalam organisasi pendidikan adalah 

kemampuan kepala sekolah dalam membangun komunikasi dua arah 

yang terbuka  dengan personel sekolah dan anggota masyarakat lainnya 

yang ada kaitannya dengan sekolah agar tecipta suasana kepercayaan 

terhadap sekolah sekaligus untuk meningkatkan kinerja guru.
35

 Dengan 

demikian keterampilan hubungan manusia adalah kemampuan kepala 

sekolah agar dapat bekerja sama berkomunikasi dengan seluruh 
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personel sekolah salah satunya guru agar tercipta suasana saling 

percaya dan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja 

guru. 

   Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Imam Musbikin 

mengatakan, dengan kemampuan manajerial, baik kemampuan 

teknik, kemampuan dalam hubungan dengan manusia, maupun 

kemampuan konseptual yang memadai kepala sekolah mampu 

menggerakan seluruh potensi sekolah termasuk dapat memacu 

peningkatan kualitas kinerja profesionalisme para guru.
36

  

 

Burhanudin mengatakan, Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru diantaranya tingkat pendidikan guru, supervisi pengajaran, 

program penataran, iklim yang kondusif, sarana dan prasarana, 

kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah, 

pelatihan, seta pemberian insentif.
37

 

 

 Jadi  dapat terlihat bahwa pelaksanan kemampuan manajerial 

kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja guru. Seorang kepala sekolah sebagai seoarang 

manajer harus memiliki kemampuan manajerial yang efektif, 

manajemen yang efektif dapat tercipta apabila kepala sekolah memiliki 

sifat, prilaku, dan kemampuan yang baik untuk memimpin sebuah 

sekolah. Dalam perannya sebagai seorang manajer, kepala sekolah 

harus mampu mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam proses 

pendidikan salah satunya ialah guru.  

Guru sebagai orang yang terlibat dalam proses pendidikan 

memiliki tugas sebagai pengajar yang melakukan transfer pengajaran 

                                                           
36

 Imam Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 

2013) h. 48-49. 
37

Burhanudin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 34. 



 38 

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntun siswa dalam belajar. Untuk itu guru harus berperan aktif dan 

dapat menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional  dengan 

cara selalu dapat meningkatkan kinerjanya. Kinerja guru akan menjadi 

optimal bila diintegrasikan dengan komponen sekolah. Salah satunya 

kemampuan manajerial kepala sekolah serta sarana dan prasarana kerja 

yang memadai. 

 

B. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberi 

batasan-batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini. Sebagaimana rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah 

Tehadap Kinerja Guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Di dalam penelitian ini ada dua 

variabel yang akan dibahas yaitu variabel (X) pelaksanaan manajerial kepala 

sekolah dan (Y) kinerja guru. Berikut adalah indikator pelaksanaan manajerial 

kepala sekolah dan kinerja guru, yaitu: 
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Tabel II. I 

Indikator Variabel Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah 

 
Variabel Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Manajerial 

Kepala Sekolah  

Kemampuan menyusun perencanan 

sekolah 

1.  Merencanakan visi dan 

misi sekolah 

2. Merencanakan rencana 

kerja sekolah salah 

satunya program 

pelaksanaan pengajaran 

3. Merencanakan program 

program supervisi/ 

pengawasan 

4. Merencanakan keuangan 

sekolah 

 Kepemimpinan kepala sekolah 1. Mampu menerapkan sifat-

sifat kepemimpinannya 

dalam menjalankan tugas 

sebagai kepala sekolah 

2. Mampu mendorong 

semangat para guru dalam 

melaksanakan tugasnya 

masing-masing 

3. Mampu memberikan 

bimbingan dan bantuan 

dalam menyelesaikan 

tugas guru  

 Menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif 

1. Mampu menciptakan rasa 

kebersamaan dan rasa 

sosial terhadap sesama 

melalui kegiatan yang 

dilakukan bersama 

2. Menciptakan iklim 

kompetitif  yang sehat 

diantara guru 

3. Mampu menumbuhkan 

budaya kerja yang 

efisien,kreatif, inovatif, 

dan berorientasi pada 

pelayanan yang baik 

4. Mampu menata 

lingkungan fisik sekolah 

sehingga menciptakan 

suasana nyaman 

indah,dan bersih 

 Mampu mengelola unit layanan 

sekolah dalam menunjang proses 

belajar mengajar 

1. Melengkapi dan 

memanfaatkan sarana dan 

prasarana yang diperlukan 

 Kemampuan mengorganisasikan 

dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme kerja guru 

1. Kemampuan dalam 

menggerakkan tenaga 

pendidik atau guru agar 

dapat melaksanakan tugas 

dan tanggungjawabnya 

dengan baik  

2.  Kemampuan dalam 
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Variabel Indikator Sub Indikator 

memberdayakan tenaga 

pendidik atau guru   

3. Memberi kesempatan 

kepada guru untuk 

meningkatkan profesinya  

 Kemampuan melakukan evaluasi 

terhadap kinerja guru 

1. Melaksanakan kegiatan 

observasi  

2. Meninjau kembali 

rencana pengajaran dan 

catatan-catatan dalam 

kelas 

3. Kemampuan dalam 

memilih metode evaluasi 

tiap semester 

4. Kemampuan menindak 

lanjuti hasil evaluasi serta 

umpan balik yang 

bermanfaat tiap semester 
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Tabel II. II 

Indikator Variabel Kinerja Guru 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Kinerja Guru Merencanakan pembelajaran 1. Membuat program tahunan dan 

semester 

2. Membuat silabus dan RPP 

3. Mengembangkan materi sesuai 

dengan tujuan 

4. Menyesuaikan media serta 

strategi dengan materi dan tujuan 

 Melaksanakan proses 

pembelajaran 

1. Guru mampu mengelola kelas 

dengan baik 

2. Mampu melaksanakan kegiatan 

pembuka, inti, dan penutup 

3. Guru mampu menggunakan 

media pembelajaran sesuai 

dengan materi yang disampaikan 

4. Kemampuan dalam 

menggunakan metode 

pembelajaran dengan materi 

pembelajaran 

5. Penguasaan materi 

6. Mempersiapkan instrumen 

penilaian 

 Penilaian pembelajaran 1. Guru mampu memilih soal 

berdasarkan tingkat kesukaran 

2. Guru mampu memilih soal 

berdasarkan tingkat pembeda 

3. Kesiapan waktu untuk penilaian 

4. Guru mampu mengolah dan 

menganalisis hasil penilaian 

5. Program remedial 

6. Guru mampu menarik 

kesimpulan dari hasil penilaian 

secara jelas dan logis 

7. Guru mampu menggunakan hasil 

evaluasi untuk perbaikan kinerja 

 Kedisiplinan guru 1. Guru datang ke sekolah tepat 

pada waktu dan sesuai dengan 

jadwal 

2. Guru masuk kelas tepat pada 

waktu 

3. Guru pulang kerja tepat pada 

waktu (tidak lebih cepat dari 

jadwal mengajar) 

4. Guru berprilaku patuh dan taat 

atas peraturan yang telah 

ditetapkan sekolah 
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C. Penelitian yang Relevan 

1. Pada tahun 2015 Sanitarisna mahasiswa UIN SUSKA RIAU melakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Kinerja Guru Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Tembilahan”. Dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala sekolah terhadapa 

kinerja guru di SMAN 1 Tembilahan. Dengan kontribusi pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah 86, 2 %, 

sedangkan 13, 8% dipengaruhi oleh faktor lain. 

2. Pada tahun 2009 Khairul Azan mahasiswa UIN SUSKA RIAU melakukan  

penelitian dengan judul “Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Kinerja 

Guru di SMA Negeri 04 Kampar Kecamatan Kampar”. Dengan hasil 

penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara 

pengembangan karir guru terhadap kinerja guru di SMA Negeri 04 Kampar 

Kabupaten Kampar. 

3. M. Syukron mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

jurusan Kependidikan Islam pada tahu  2011 meneliti dengan judul 

Hubungan Komunikasi Interpersonal Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru 

di SMK Nurul Falah Kecamatan Senapelan Pekanbaru.berdasarkan hasil 

analisa data maka diperoleh koofisien korelasi sebesar 0, 618 pada taraf 

signifikan 0,000. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian diterima, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara 

komunikasi interpersonal kepala sekolah dengan kinerja guru di SMK 
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Nurul Falah Kecamatan Senapelan Pekanbaru baik dengan tingat hubungan 

sebesar 38%. 

 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi  

Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa Kinerja Guru Di 

Pengaruhi Oleh Pelaksanaan Manajerial Kepala Sekolah. 

2. Hipotesis 

Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu 

Pekanbaru. 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan manajerial 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 3 

Terpadu Pekanbaru 

 

 


