
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Gaya Kepemimpinan

1. Pengertian Gaya Kepemimpinan

Untuk mengembangkan sebuah organisasi banyak sekali diperlukan

gaya memimpinan, gaya-gaya yang muncul dari seseorang dipengaruhi oleh

latarbelakang dan pengalamannya, termasuk kepemimpinan kepala sekolah.

Adapun  tujuan dari munculnya berbagai gaya tersebut tidak lain adalah untuk

sebagai alat memberikan kemudahan bagi seorang pemimpin dalam

mewujudkan visinya dalam suatu organisasi dan tujuannya dapat dicapai

secara efektif dan efisien.

Sebuah kepemimpinan kepala sekolah akan efektif sangat dipengaruhi

oleh gaya kepemimpinan terhadap para bawahannya (guru dan karyawannya).

Harsey dan Blanchad10 mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan yang

efektif  itu berbeda-beda sesuai dengan kematangan bawahan. Kematangan

atau kedewsaan menurutnya bukan dalam arti usia atau stabilitas emosional

melainkan  untuk berprestasi, ketersediaan untuk menerima tanggungjawab,

dan mempunyai kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan

tugas. Dengan demikian tingkat kematangan bawahan, dan situasi tempat

sangat dipengaruhi terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan.

10 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar (Bandung:
Penerbit Al-Fabeta, Cetakan Kesatu Mei 2009) h.123

11



12

Secara umum terdapat tiga pendekatan atau gaya kepemimpinan yaitu :

1. Pendekatan kepemimpinan menurut sifat (Traits model).

2. Pendekatan kepemimpinan berdasarkan teori perilaku (Behavioral model).

3. Pendekatan kepemimpinan menurut teori kontingensi (Contingency

model)11

Pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat lebih mengkaji kepada

perangai  dan kemampuan yang menandai karakteristik pemimpin yang

berhasil  dan tidak berhasil, sedangkan pendekatan kepemimpinan berdasarkan

perilaku memusatkan kepada perhatian pada tindakan yang dilakukan

pemimpin di dalam melaksanakan pekerjaan manajerial, selanjutnya

pendekatan kontingensi mengkaji kesesuaian antara perilaku kepemimpinan

dengan karakteristik situasional terutama tingkat kematangan bawahan.

Pendekatan situasional mengasumsikan bahwa kondisi (situation) yang

menentukan efektivitas pemimpin bervariasi menurut situasi, kematangan atau

kedewasaan bawahan. 12

Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu:

a. Mementingkan pelaksanaan tugas;

b. Mementingkan hubungan kerjasama;

c. Mementingkan hasil yang dicapai. 13

11 Ibid. h.123
12 Ibid
13 Sedarmayanti, Reformasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa

Depan, Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik (Bandung: Refika
Aditama, , 2009) h.131-132
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Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang dalam bahasa

Inggrisnya adalah “Leader” yang berarti orang yang membawahi para pekerja

dalam suatu organisasi, atau pemimpin adalah sebagai orang yang

berwewenang dalam  mengambil keputusan suatu organisasi. Pemimpin juga

disebut orang yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk

melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menjadi harapan dan tujuan sang

pemimpin.14

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pemimpin disebut dengan

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam

memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh

pelaksanaan wewenangnya  yang telah didelegasikan kepada orang-orang

yang dipimpinnya. Dalam lembaga pendidikan, misalnya, sekolah yang

dipimpin oleh kepala sekolah yang mendelegasikan kepemimpinannya kepada

wakil kepala sekolah atau pejabat lain yang berada di bawahnya.15

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

kepemimpinan merupakan suatu sikap dan karakteristik, watak yang dimiliki

seseorang dalam melakukan tanggung jawabnya  terhadap orang-orang yang

dipimpinnya yang kepemimpinannya diberikan oleh orang lain yang harus

dipertanggung jawabkan secara moral.

Kepemimpinan dapat diartikan  sebagai kemampuan seseorang dalam

menggerakkan, mengarahkan, sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja

setiap anggota agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam

14 Hikmat, Manajemen Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, Cetakan I, 2009) h.247
15 Ibid.
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pengambilan keputusan untuk kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang

telah ditetapkan.16

Kemampuan  mempengaruhi perilaku orang lain kearah tujuan tertentu

sebagai indikator keberhasilan pemimpin. Selanjutnya sebagai perbandingan

kita kemukakan  beberapa pendapat Robert G. Owens mengartikan

kepemimpinan  sebagai keterlibatan yang dilakukan  secara sengaja untuk

mempengaruhi perilaku orang lain.17

Menurut Taylor yang dikutip oleh Drafke menjelaskan bahwa

kepemimpinan adalah  “ The Ability to influence the activities of others,

through the process of communication, toward the attainment of goal”.

Pengertian ini menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah  kemampuan untuk

mempengaruhi aktivitas orang lain melalui proses komunikasi kearah

pencapaian tujuan. Defenisi yang hampir sama dikemukakan oleh Kinicki dan

Kreitner yaitu “Leadership  is  the ability influence people toward to

attainment of goal”. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi

orang ke arah pencapaian tujuan organisasi.18

C. Turney, mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai suatu group

proses yang dilakukan oleh seseorang dalam mengelola dan menginspirasikan

sejumlah pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi  melalui aplikasi teknik-

teknik manajemen.

16 Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran (Pontianak:
Penerbit, CV. Alfabeta, 2009) h.120

17 Ibid.
18 Syaiful Bahri, Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah (Jakarta: Gibon Books, Cetakan

Pertama, 2010) h.38
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Athur G. Jago dalamGrifin (1986) mendefinisikan bahwa

kepemimpinan dapat didefinisikan  sebagai suatu proses dan property. Sebagai

suatu proses, kepemimpinan adalah mempengaruhi anggota group tanpa

paksaan untuk mengarahkan dan  mengkoordinir aktivitas-aktivitasnya dalam

rangka mencapai tujuan. Sebagai suatu properti, kepemimpinan adalah

seperangkat karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk

mencapai suatu kesuksesan dalam mempengaruhi anggota groupnya.19

Dubin, memandang bahwa kepemimpinan  sebagai penggunaan

kekuasaan dan perbuatan keputusan, sedangkan Fiedler, memandang bahwa

pemimpin sebagai seseorang dalam kelompok tertentu yang tugasnya

mengatur dan mengkoordinasi kegiatan kelompok tugas yang relevan.

Menurut definisi ini kepala sekolah, guru kepala dan staf senior yang lain

memiliki kekuasaan atas dasar kebajikan penentuannya adalah pemimpin dan

dapat menggunakan kepemimpinannya.20

Dari beberapa definisi tentang kepemimpinan menurut para ahli di

atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu

proses mempengaruhi yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan

sejumlah kemampuan terhadap kelompok atau group dalam rangka mencapai

suatu tujuan organisasi. Dalam proses mempengaruhi tersebut seorang

pemimpin bukan dengan jalan paksaan, tetapi seorang pemimpin tersebut

melakukan interaksi dan komunikasi dengan bawahannya dengan menerapkan

19 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Press, Cetakan
Pertama, 2010) h.73

20 Cyril Poster, Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul (Jakarta: Lembaga Indonesia
Adidaya, Cetakan Pertama: 2000) h.156
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teknik-teknik tertentu dalam suatu kondisi dan situasi sehingga apa yang telah

direncanakan dapat dicapai.

Dari beberapa pendapat ahli dalam memberikan batasan  tentang

kepemimpinan maupun pemimpin secara variatif,  namun demikian dalam

mendeskripsikan kepemimpinan tersebut  senantiasa  terdapat beberapa

variabel yaitu (1) adanya seorang pemimpin; (2) adanya kelompok yang

dipimpin; (3) adanya tujuan atau sasaran yang ingin dicapai; (4) adanya

aktivitas; (5) adanya interaksi; dan (6) adanya otoritas.21

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka seorang pemimpinan harus

memiliki strategi untuk mengarahkan dan memotivasi bawahan secara sadar

terlibat dalam kerjasama untuk mencapai tujuan. Perilaku kepemimpinan yang

ditampilkan dalam proses manajerial secara konsisten disebut dengan gaya

(style) kepemimpinan.  Gaya kepemimpinan dimaksudkan  sebagai cara

berperilaku yang khas dari seseorang pemimpin terhadap para  anggota

kelompoknya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin

berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompoknya.

Dalam kepemimpinan terdapat beberapa ciri fungsional yang melekat

pada seorang pemimpin, yaitu :

1. Watak dan kewibawaan seorang pemimpin.

2. Kekuasaan dalam pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahannya.

3. Hirarkhi  kekuasaan struktural.

4. Ketegasan pengambilan keputusan.

21 Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar (Yogyakarta: Penerbit, C.V Andi
Offset, 2003) h.102
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5. Kecerdasan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan umum.22

Adapun sifat-sifat pemimpin yang utama adalah:

1. Energik artinya memilki semangat yang tinggi dan terbaik dibandingkan

dengan bawahannya;

2. Emosinya stabil, yaitu telaten dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

3. Mampu membangun relasi dengan seluruh bawahannya dan dengan

lingkungan eksternal organisasinya

4. Memiliki motivasi yang kuat di dalam jiwanya untuk memimpin dengan

baik;

5. Idealis, artinya memiliki gagasan dan cita-cita yang sangat tinggi untuk

dirinya dan organisasinya;

6. Ahli dalam membimbing dan mengarahkan anak buahnya;

7. Terampil mengendalikan organisasi dan menjalin kerja sama dengan anak

buahnya dan dengan organisasi eksternal;

8. Ahli dalam membentuk budaya organisasi dan menjalin sosial;

9. Rasional dalam memecahkan masalah;

10. Memiliki moralitas yang patut diteladani oleh anak buahnya;

11. Inovatif, kreatif dan konstruktif;

12. Konseptor yang andal;

13. Berwawasan yang luas dan mengedepan

14. Sehat jasmani dan rohani;

15. Memiliki keahlian teknis;

22 Hikmat, Loc-Cit, h.253



18

16. Jujur dan amanah;

17. Berpengalaman;

18. Penuh rasa tanggung jawab;

19. Demokrasi;

20. Memahami keadaan dan kemauan anak buahnya;

21. Ahli berkomunikasi.23

B. Bentuk-Bentuk Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

Konsep seorang pemimpin pendidikan tentang pemimpinan dan kekuasan

yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap, tingkah laku dan sifat. Kegiatan

pemimpinan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan atau unit

administrasi pendidikan yang dipimpinnya akan mempengaruhi situasi kerja,

mempengaruhi kerja anggota staf, sifat, hubungan-hubungan kemanusian

diantara sesama, dan akan mempengaruhi kualitas hasil kerjayang mungkin dapat

dicapai oleh lembaga atau unit administrasi pendidikan tersebut.
24 Setiap

pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya mempunyai cara dan gaya.

Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak dan kepribadian

sendiri yang khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya

dari orang lain. Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe

kepemimpinannya. Ada pemimpin yang keras dan represif, tidak persuasif,

sehingga bawahan bekerja disertai rasa ketakutan, ada pula pemimpin yang

bergaya lemah lembut dan biasanya disenangi oleh bawahan. Kegagalan atau

keberhasilan yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas perkerjaannya

23 Ibid, h.253
24

Dirawat Dkk, Pemimpin Pendidikan Dalam Rangka Pertumbuhan Jabatan Guru-Guru,
Malang: Terbitan ke-IV (1971) h: 49
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menunjukkan kegagalan atau keberhasilan pemimpin itu sendiri. Gaya

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain.
25

1. Gaya Kepemimpinan direktif.

Gaya kepemimpinan direktif (Directive) adalah gaya kepemimpinan

yang mencakup perilaku mengklasifikasikan  yang menyediakan sebuah

struktur psikologis untuk bawahan. Pemimpin mengklasifikasikan tujuan

kinerja, maksud mencapai tujuan tersebut, dan menetapkan standar-standar

kinerja-kinerja yang akan dinilai. Hal itu juga mencakup kebijaksanaan

penggunaan penghargaan dan tindakan disiplin.  Kepemimpinan direktif

sama dengan kepemimpinan orientasi tugas.26

Adapun karakteristik dari kepemimpinan direktif atau orientasi tugas

adalah :

1. Pemimpin selalu memberikan petunjuk kepada bawahan.

2. Pemimpin memberikan dukungan (supportif)

3. Memberikan pengarahan.27

4. Pemimpin menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan kuat

untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

5. Berorinetasi pada hasil kerja masing-masing bawahan.28

25
http://meetabied.wordpress.com/2009/12/24/gaya-kepemimpinan/ diakses pada tanggal20

Mei 2010
26 Syaiful Bahri, Optimalisasi Kinerja Kepala Sekolah (Jakarta: Gibon Books, 2010) h.53
27 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Dan Motivasi (Jakarta : Balai Aksara, 2001) h.100
28 Hadari Nawawi, dkk, Kepemimpinan Yang Efektif (Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 2006) h. 83
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2. Kepemimpinan supportive.

Gaya kepemimpinan supportive adalah gaya kepemimpinan yang

merupakan perilaku memberikan dukungan psikologis untuk pegawai.

Pemimpin bersikap ramah dan mudah didekati, membuat pekerjaan

menyenangkan, memperlakukan pegawai dengan rasa hormat yang adil,

dan memperhatikan pada status. Kepemimpinan supportive  sama dengan

kepemimpinan yang berorientasi pada orang.29

Kepemimpinan yang berorientasi pada orang menekankan pada

pentingnya sifat dan perilaku pemimpin. Sementara teori yang berdasarkan

orang menekankan pada pentingnya sifat dan perilaku pemimpin.

Sementara teori kepemimpinan pengganti menekankan  pada pentingnya

karakteristik situasi. Teori ini berdasarkan ide bahwa setidaknya pada

beberapa situasi, kepemimpinan tidak hanya efektif, tetapi juga tidak

relevan. Orang cenderung menyesuaikan kepemimpinan dan menekankan

pada pentingnya sifat-sifat pemimpin dibandingkan kondisi aktual yang

pantas.30

Adapun karakteristik gaya kepemimpinan supportive adalah :

1. Memberikan pengarahan.

2. Memberikan dukungan

3. Menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan

karyawan,

4. Bersikap ramah,

29 Syaiful Bahri, Op-Cit, h.53
30 Ibid, h.55
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5. Dapat didekati,

6. Memperlakukan para pekerja sebagai orang yang setara dengan dirinya.

3. Kepemimpinan Partisipatif.

Kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin meminta dan

menggunakan saran-saran bawahan, tetapi masih membuat keputusan.

Kebanyakan studi dalam organisasi menyimpulkan bahwa dalam tugas-

tugas yang tidak rutin karyawan lebih puas di bawah pimpinan yang

partisipatif daripada pemimpin yang non partisipatif. Kepemimpinan

partisipatif menyangkut usaha-usaha oleh seorang manajer untuk

mendorong dan memudahkan partisipasi orang lain dalam pengambilan

keputusan yang jika tidak akan dibuat tersendiri oleh manajer tersebut.

Kepemimpinan ini mencakup aspek-aspek kekuasaan seperti bersama-

sama menanggung kekuasaan, pemberian kekuasaan dan proses-proses

mempengaruhi yang timbal-balik. Sedangkan yang menyangkut aspek-

aspek perilaku kepemimpinan seperti prosedur-prosedur spesifik yang

digunakan untuk berkonsultasi dengan orang lain untuk memperoleh

gagasan dan saran-saran, serta perilaku spesifik yang digunakan untuk

proses pengambilan keputusan dan pendelegasian kekuasaan.31

Dari beberapa pendapat diatas penulis simpulkan, ada beberapa ciri

(karakteristik) dari model kepemimpinan partisipatif, ialah:

31 Yukl, G, Kepemimpinan dalam Organisasi, judul asli: Leadership in Organizations 3e
& 5e, State University of New York at Albany, (alih bahasa oleh Jusuf Udaya, Universitas Katolik
Indonesia Atma Jaya, Jakarta: Prehallindo. 1998) h.132
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a. Bekerja secara aktif dengan bawahan baik perseorangan maupun

kelompok.

b. Mengikutsertakan bawahan secara tepat dalam pengambilan

keputusan.

c. Mementingkan menjalankan tugas guna untuk mempertahankan

kepemimpinan dan kekuasaanya.

d. Menerima masukan dan nasehat yang bersifat membangun demi

perkembangan organisasi.

e. Memberikan motifasi secara penuh pada anggota organisasi.32

4. Kepemimpinan Goal Oriented.

Kepemimpinan orientasi prestasi (kepuasan dan pelaksanaan

kerja). Kepuasan kerja seseorang dapat diartikan sebagai keadaan

masing-masing pegawai seperti perasaan bangga, berhasil, memiliki,

senang dan puas sebagai resfon efektif terhadap perilaku pemimpin,

pekerjaan dan situasi lingkungan kerjanya yang memenuhi aspirasi,

keinginan, kebutuhan, nilai yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas

tampak bahwa kepuasan kerja merupakan perasaan positif individu

terhadap aspek-aspek yang ada pada pekerjaannya. Menurut Smith ada

lima dimensi antara lain dapat berupa pekerjaan itu sendiri, upah,

promosi, supervisi, tim kerja.33

Menurut teori path-goal, suatu perilaku pemimpin dapat diterima

oleh bawahan pada tingkatan yang ditinjau oleh mereka sebagai sebuah

32http://id.shvoong.com/businessmanagement/management/2173584-ciri-ciri perilaku-
kepemimpinan partisipatif/#ixzz2gAjrsvdm

33 Syaiful Bahri, Op-Cit, h.66
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sumber kepuasan saat itu atau masa mendatang. Merupakan tugas

pemimpin untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan mereka

dan untuk memberi arah dan dukungan atau keduanya yang dibutuhkan

untuk menjamin tujuan mereka sesuai dengan tujuan kelompok atau

organisasi secara keseluruhan.

Karaktertistik kepemimpinan Goal Oriented adalah :

1. Memiliki sikap positif (tertarik-kesesuaian) terhadap pekerjaannya.

2. Memberikan penghargaan berupa pinansial (upah).

3. Adanya peningkatan status melalui promosi.

4. Adanya dukungan supervisor terhadap minat pada pekerjaannya.

5. Teman sekerja memberikan dukungan terhadap tugasnya.

C. Pengertian Kepemimpinan Kepala Sekolah

Dalam bahasa Inggris kepemimpinan sering disebut leader dari akar kata

to lead dan kegiatannya disebut kepemimpinan atau leadership. Dalam kata kerja

to lead tersebut terkandung dalam beberapa makna yang saling berhubungan erat

yaitu, bergerak lebih cepat, berjalan ke depan, mengambil langkah petama,

berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran atau pendapat orang lain,

membimbing, menuntun, menggerakkan orang lain lebih awal, berjalan lebih

depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori suatu

tindakan, mengarahkan pikiran atau pendapat, menuntun dan menggerakkan

orang lain melalui pengaruhnya.34 Sedangkan menurut istilah kepemimpinan

adalah proses mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai

34 Imam Suprayogo, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, Malang: Stain Press, 1999,
Cet.1: h. 161
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tujuan-tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam mempengaruhi

aktifitasnya individu pemimpin menggunakan kekuasaan, kewenangan, pengaruh,

sifat dan karakteristik, dan Tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas

dan moral kelompok.35

Dirawat mendeskripsikan kepemimpinan adalah: Kemampuan dan

kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong,

mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar

ia menerima pengaruh untuk selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu

pencapaian sesuatu maksud dan tujuan.36 Sedangkan 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 (fasilitas) dari pada pekerjaan orang-orang yang terorganisir

formal.37

Dari beberapa definisi di atas tampak beberapa hal penting yaitu:

1. Kepemimpinan dilihat sebagai serangkaian proses atau tindakan

2. Adanya tujuan yang hendak dicapai bersama

3. Fungsi kepemimpinan itu adalah untuk mempengaruhi, menggerakkan orang

lain dalam kegiatan atau usaha bersama.

4. Kegiatan atau proses memimpin untuk antar beberapa pemberian contoh atau

bimbingan kegiatan atau usaha yang terorganisasi

5. Kegiatan tersebut berlangsung dalam organisasi formal

35 ibid, h.161
36 Dirawat dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidiakn, Surabaya: Usaha Nasional, 1983,

h: 23
37 Ibid, h. 26
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6. Kepemimpinan juga diterjemahkan ke dalam istilah: sifat-sifat prilaku pribadi,

pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antar

kedudukan dari suatu jabatan administrasi.38

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 berfungsi mempersiapkan anak untuk

menghadapi hidup.39 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.40

Dengan demikian kepala sekolah adalah seorang tenaga professional atau

guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana sekolah

menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan siswa yang

menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai

penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai kebanggaan Kepemimpinan

sering diidentikan dengan otoritas, wewenang, pengaruh dominasi, dan tentu saja

materi. Wajar jika banyak orang mengira kepemimpinan hanya dipenuhi dengan

38
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) h. 17
39

Vaitzal RivaiMemimpin Dalam Abad ke-21, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) h.
253

40
Wahjosumidjo, Op-Cit h. 83
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hal-hal yang menyenangkan. Dan banyak orang berambisi meraih

kepemimpinan, namun hanya sedikit orang yang benar-benar menjalaninya

dengan efektif.41 Kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga

pendidikan, didalam kepemimpinanya ada beberapa unsur yang saling berkaitan

yaitu: unsur manusia, unsur sarana, unsur tujuan. Untuk dapat memperlakukan

ketiga unsur tersebut secara seimbang seorang pemimpin harus memiliki

pengetahuan atau kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam

melaksanakan kepemimpinan. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh

dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari pengalaman di dalam praktek

selama menjadi kepala sekolah.

Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala sekolah

dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif

dengan para guru dalam situasi dan kondisi yang kondusif. Dalam hal ini,

perilaku kepada sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan

menunjukkan rasa bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan terhadap para

guru, baik sebagai individu maupun secara kelompok. Perilaku kepada

sekolah yang positif dapat mendorong, mengarahkan dan memotivasi seluruh

warga sekolah untuk bekerjasama dalam mewujudkan visi dan misi dan

tujuan sekolah.

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang

lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas

pokok. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan kepala sekolah

41
Dwi Septiawati Djafar, No. 2/XV juni-juli, Hakikat Kepemimpinan, (Majalah Wanita

Ummi, 2003), h. 2
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dalam membina dan membimbing guru untuk melaksanakan KBM terutama

kegiatan merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai

dan mengevaluasi hasil pembelajaran mengarah pada tercapainya kompetensi

dasar yang harus dikuasai siswa terkait dengan pengetahuan, keterampilan

dan sikap serta nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan

bertindak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.42

Kinerja kepemimpinan kepala sekolah merupakan upaya yang

dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam

mengimplementasikan manajemen sekolah untuk mewujudkan tujuan

pendidikan secara efektif dan efisien, produktif dan akuntabel. Oleh karena

itu kepala sekolah memiliki posisi yang sangat penting dalam menggerakkan

manajemen sekolah dalam rangka mewujudkan sekolah yang efektif dan

pembelajaran yang berkualitas.

Kepemimpinan  kepala sekolah yang efektif antara lain dapat dianalisis

berdasarkan kriteria berikut ini.

1. Mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh

warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang

berkualitas, lancar dan produktif.

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat

sasaran.

42 Siswanto. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan
Operasional ( Jakarta: Bumi Aksara,  2003) h. 234
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3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga

dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan visi dan

misi sekolah serta tujuan  pendidikan.

4. Mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat

kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lain di sekolah.

5. Dapat bekerja secara kolaboratif dengan tim manajemen sekolah.

6. Dapat mewujudkan tujuan sekolah secara efektif, efisien, produktif, dan

akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.43

Adapun indikator-indikator  kepala sekolah yang efektif sebagai

berikut:

1. Menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama dalam proses

pengambilan keputusan.

2. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas dan terbuka.

3. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para guru,

peserta didik dan warga sekolah lainnya.

4. Menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk memenuhi

norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.

5. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru sesering mungkin

berdasarkan data prestasi belajar.

6. Menyelenggarakan pertemuan secara aktif, berkala dan berkesinambungan

dengan komite sekolah, guru dan warga sekolah lainnya mengenai topik-

topik yang memerlukan perhatian.

43 E. Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 1,
2011) h.17
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7. Membimbing dan mengarahkan guru dalam memecahkan masalah-

masalahan kerjanya dan bersedia memberikan  bantuan secara

proporsional dan profesional.

8. Mengalokasikan dana yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan

program pembelajaran sesuai dengan prioritas dan peruntukkannya.

9. Melakukan berbagai kunjungan kelas untuk mengamati kegiatan

pembelajaran secara langsung.

10. Memberikan dukungan kepada para guru untuk menegakkan disiplin

peserta didik.

11. Memperhatikan kebutuhan peserta didik, guru, staf, orang tua, dan

masyarakat sekitar sekolah.

12. Menunjukkan sikap dan perilaku teladan yang dapat menjadi panutan atau

model bagi guru, peserta didik dan seluruh warga sekolah.

13. Memberikan kesempatan yang luas kepada seluruh warga sekolah dan

masyarakat untuk berkonsultasi dan berdiskusi mengenai permasalahan

yang dihadapi berkaitan dengan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

14. Mengarahkan perubahan dan inovasi dalam organisasi.

15. Membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif.

16. Menjamin kebutuhan peserta didik, guru, staf, orang tua dan masyarakat

sebagai pusat kebijakan.

17. Memiliki komitmen yang jelas terhadap penjaminan mutu lulusan.
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18. Memberikan ruang pemberdayaan sekolah kepada seluruh warga

sekolah.44

D. Sifat-Sifat Kepemimpinan

Upaya untuk menilai sukses tidaknya pemimpin itu dilakukan antara

lain dengan mengamati dan mencatat sifat-sifat dan kualitas atau mutu

perilakunya, yang dipakai sebagai kriteria untuk menilai kepemimpinannya.

Teori kesifatan atau sifat dikemukakan oleh beberapa ahli. Dalam Handoko

(1995: 297) Edwin Ghiselli mengemukakan teori mereka tentang teori

kesifatan atau sifat kepemimpinan. Edwin Ghiselli mengemukakan 6 (enam)

sifat kepemimpinan yaitu :

1) Kemampuan dalam kedudukannya sebagai pengawas (supervisory ability)

atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen.

2) Kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung

jawab dan keinginan sukses

3) Kecerdasan, mencakup kebijakan, pemikiran kreatif, dan daya pikir

4) Ketegasan, atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dan

memecahkan masalah-masalah dengan cakap dan tepat.

5) Kepercayaan diri, atau pandangan pada diri sehingga mampu menghadapi

masalah.

6) Inisiatif, atau kemampuan untuk bertindak tidak tergantung,

mengembangkan serangkaian kegiatan dan menemukan cara-cara baru

atau inovasi.45

44 Ibid, h. 20
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Berbagai teori kesifatan juga dikemukakan oleh Ordway Tead dan

George R. Terry dalam Kartono (1992: 37). Teori kesifatan menurut Ordway

Tead adalah sebagai berikut:

1) Energi jasmaniah dan mental.

Yaitu mempunyai daya tahan, keuletan, kekuatan baik jasmani

maupun mental untuk mengatasi semua permasalahan.

2)  Kesadaran akan tujuan dan arah.

Mengetahui arah dan tujuan organisasi, serta yakin akan

manfaatnya.

3) Antusiasme.

Pekerjaan mempunyai tujuan yang bernilai, menyenangkan,

memberikan sukses, dan dapat membangkitkan antusiasme bagi

pimpinan maupun bawahan.

4) Keramahan dan kecintaan.

Dedikasi pemimpin bisa memotivasi bawahan untuk melakukan

perbuatan yang menyenangkan semua pihak, sehingga dapat diarahkan

untuk mencapai tujuan.

5) Integritas.

Pemimpin harus bersikap terbuka; merasa utuh bersatu, sejiwa dan

seperasaan dengan anak buah sehingga bawahan menjadi lebih percaya

dan hormat.

45 Handoko, T. Hani. Manajemen (Yogyakarta: BPFE, 1995) h.297
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6) Penguasaan teknis.

Setiap pemimpin harus menguasai satu atau beberapa kemahiran

teknis agar ia mempunyai kewibawaan dan kekuasaan untuk memimpin.

7) Ketegasan dalam mengambil keputusan.

Pemimpin yang berhasil pasti dapat mengambil keputusan secara

cepat, tegas dan tepat sebagai hasil dari kearifan dan pengalamannya.

8) Kecerdasan.

Orang yang cerdas akan mampu mengatasi masalah dalam waktu

yang lebih cepat dan cara yang lebih efektif.

9) Keterampilan mengajar.

Pemimpin yang baik adalah yang mampu menuntun, mendidik,

mengarahkan, mendorong, dan menggerakkan anak buahnya untuk

berbuat sesuatu.

10) Kepercayaan.

Keberhasilan kepemimpinan didukung oleh kepercayaan anak

buahnya, yaitu percaya bahwa pemimpin dengan anggota berjuang untuk

mencapai tujuan.

Teori Kesifatan menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan.

Kekuatan badaniah dan rokhaniah merupakan syarat yang pokok

bagi pemimpin sehingga ia mempunyai daya tahan untuk menghadapi

berbagai rintangan.
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2)  Stabilitas emosi.

Pemimpin dengan emosi yang stabil akan menunjang pencapaian

lingkungan sosial yang rukun, damai, dan harmonis.

3) Pengetahuan tentang relasi insani.

Pemimpin memiliki pengetahuan tentang sifat, watak, dan perilaku

bawahan agar bisa menilai kelebihan/kelemahan bawahan sesuai

dengan tugas yang diberikan.

4) Kejujuran.

Pemimpin yang baik harus mempunyai kejujuran yang tinggi baik

kepada diri sendiri maupun kepada bawahan.

5) Obyektif.

Pemimpin harus obyektif, mencari bukti-bukti yang nyata dan sebab

musabab dari suatu kejadian dan memberikan alasan yang rasional atas

penolakannya.

6) Dorongan pribadi.

Keinginan dan kesediaan untuk menjadi pemimpin harus muncul dari

dalam hati agar ikhlas memberikan pelayanan dan pengabdian kepada

kepentingan umum.

7) Keterampilan berkomunikasi.

Pemimpin diharapkan mahir menulis dan berbicara, mudah

menangkap maksud orang lain, mahir mengintegrasikan berbagai opini
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serta aliran yang berbeda-beda untuk mencapai kerukunan dan

keseimbangan.

8) Kemampuan mengajar.

Pemimpin diharapkan juga menjadi guru yang baik, yang

membawa orang belajar pada sasaran-sasaran tertentu untuk menambah

pengetahuan, keterampilan agar bawahannya bisa mandiri, mau

memberikan loyalitas dan partisipasinya.

9)  Keterampilan sosial.

Dia bersikap ramah, terbuka, mau menghargai pendapat orang lain,

sehingga ia bisa memupuk kerjasama yang baik.

10) Kecakapan teknis atau kecakapan manajerial.

Penguasaan kecakapan teknis agar tercapai efektifitas kerja dan

kesejahteraan.

Berdasarkan teori-teori tentang kesifatan atau sifat-sifat pemimpin

diatas, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat kepemimpinan kepala sekolah

adalah :

1) Kemampuan sebagai pengawas (supervisory ability).

2) Kecerdasan.

3) Inisiatif.

4) Energi jasmaniah dan mental.

5) Kesadaran akan tujuan dan arah.

6) Stabilitas emosi.

7) Obyektif.
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8) Ketegasan dalam mengambil keputusan.

9) Keterampilan berkomunikasi.

10) Keterampilan mengajar.

11) Keterampilan sosial.

12) Pengetahuan tentang relasi insani. 46

E. Motivasi

1. Pengertian Motivasi

Motivasi asalnya dari kata motif, dalam bahasa Inggris motive atau

motion, lalu motivation, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak.

Artinya suatu yang menggerakkan terjadinya tindakan atau disebut orang

dengan niat.47

Motivasi atau dorongan sangat kuat dalam menentukan

terwujudnya suatu perbuatan yang direncanakan. Dorongan itu dapat

berupa imbalan atau adanya ancaman. Dorongan tersebut dapat terjadi

sebagai bagian dari kesadaran jiwa yang diimbangi oleh harapan terhadap

suatu yang akan dicapai.

Motivasi dilakukan untuk tujuan berikut :

1. Merangsang seseorang untuk bekerja dengan baik.

2. Mendorong seseorang untuk bekerja lebih berprestasi.

3. Mendorong seseorang untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab.

4. Meningkatkan kualitas kerja.

5. Mengembangkan produktivitas.

46 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1992) h.37

47 Hikmat, Loc-Cit, h.271
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6. Menaati peraturan yang berlaku.

7. Jera dalam melanggar aturan.

8. Mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan.

9. Mempertahankan  prestasi kerja dan berssaing secara sportif.48

Motivasi menurut McDonald dalam Oemar Hamalik adalah suatu

perubahan energi dalam diri peribadi seseorang yang ditandai dengan

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.49

Menurut WA. Gerungan motivasi adalah suatu pengertian yang

meliputi semua penggerak alasan-alasan atau dorongan-dorongan dalam

diri manusia yang menyebabkan ia berbuat dan melakukan sesuatu.50

Ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk meninjau motivasi,

yaitu: (1) Motivasi dipandang sebagai suatu proses, pengetahuan tentang

proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakuan yang kita amati dan

untuk memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada seseorang, (2) Kita

menentukan karakter dari proses ini dengan melihat petunjuk-petunjuk

dari tingkah lakunya. Apabila petunjuk-petunjuk dapat dipercaya, dapat

dilihat kegunaannya dalam memperkirakan dan menjelaskan tingkah laku

lainnya.51

Adapun tanda-tanda adanya motivasi seseorang adalah sebagai

berikut:

48 Ibid. h.271
49 Martinis Yamin, Standarisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Press, Cet. 1,

2010) h.84
50 WA. Gerungan, Psikologi Sosial, (Jakarta, Enasco, 1981), h. 219
51 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Penerbit, Jakarta: Bumi Aksara, 2010),

h. 158
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1. Motivasi dimulai dari adanya perubahan energi dalam pribadi

perubahan tersebut terjadi disebabkan oleh perubahan tertentu pada

sistem neurofisiologis dalam organisme manusia, misalnya karena

terjadinya perubahan dalam sistem  pencernaan, maka timbullah motif

lapar.

2. Motivasi ditandai oleh timbulnya perasaan (affective  arousal) mula-

mula berupa ketegangan psikologis, lalu berupa suasana emosi.

Suasana emosi ini menimbulkan   tingkah laku yang bermotif.

3. Motivasi yang ditandai reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan pribadi

yang  bermotivasi memberikan respon-respon kearah suatu tujuan

tertentu.  Respon-respon itu berfungsi mengurangi ketegangan yang

disebabkan oleh perubahan energi dalam dirinya.52

Sehubungan dengan hal tersebut, maka motivasi memiliki tiga

fungsi yaitu :

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor

yang  melepaskan energi, motivasi dalam  hal ini merupakan  motor

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.

2. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan

52 Ibid. h. 158
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menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan

tersebut. 53

Berdasarkan konsep tentang motivasi di atas,  maka sesungguhnya

motivasi sangat dibutuhkan demi kelancaran penyelenggaraan proses

pembelajaran. Motivasi  untuk para guru dapat diberikan dalam bentuk

memberikan kuliah, honorium dan  insentif dari pekerjaannya, motivasi

merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan

suatu kegiatan.  Dalam hal ini motivasi dapat mempengaruhi prestasi

seseorang dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Apabila para guru

mempunyai motivasi kerja yang tinggi, maka mereka akan terdorong  dan

berusaha untuk  meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan,

melaksanakan proses pembelajaran di sekolah secara maksimal.

2. Komponen-Komponen Motivasi

Motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam (inner

component)  dan komponen luar (outer component). Komponen dalam

adalah perubahan yang terjadi dalam diri seseorang, keadaan tidak merasa

puas, dan ketegangan psikologis. Komponen luar adalah apa yang

diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya.  Jadi,

komponen dalam adalah kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan,

sedangkan  komponen luar adalah tujuan yang hendak dicapai.

Antara kebutuhan-motivasi-perbuatan atau kelakuan, tujuan dan

kepuasan terhadap hubungan dan kaitan yang kuat. Setiap perbuatan

53 Sardiman, Op-Cit. h. 85
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senantiasa berkat adanya dorongan motivasi.  Timbul motivasi oleh karena

seseorang merasakan  sesuatu kebutuhan tertentu dan karenanya perbuatan

tadi terarah kepada pencapaian tujuan tertentu pula.  Apabila tujuan telah

tercapai  maka ia akan merasa puas. Kelakuan yang telah memberikan

kepuasan terhadap sesuatu kebutuhan terhadap sesuatu kebutuhan akan

cenderung untuk diulang kembali, sehingga ia akan menjadi lebih kuat dan

lebih mantap.

Demikian juga antara motivasi dan kebutuhan memiliki kaitan

cukup erat. Kebutuhan adalah kecenderungan-kecenderungan permanen

dalam diri seseorang yang menimbulkan dorongan dan menimbulkan

kelakuan untuk mencapai tujuan. Kebutuhan ini timbul oleh karena adanya

perubahan (internal change)  dalam organisasi atau disebabkan oleh

perangsang kejadian-kejadian di lingkungan organisme. Begitu terjadi

perubahan tadi, maka begitu timbul energi yang mendasari kelakuan

kearah tujuan. Jadi, timbulnya kebutuhan inilah yang menimbulkan

motivasi pada kelakuan seseorang.

Motivasi dengan drive memiliki kaitan cukup erat. Drive adalah

suatu perubahan  dalam struktur neurofisiologis seseorang yang menjadi

dasar organis  dari perubahan energi, yang disebut motivasi.  Jadi

timbulnya motivasi di karenakan terjadinya perubahan neurofisiologis.

Demikian juga kaitan antara motivasi dengan tujuan. Tujuan adalah

sesuatu yang hendak dicapai oleh suatu perbuatan yang apabila tercapai

akan memuaskan individu. Adapun tujuan yang jelas dan disadari akan
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mempengaruhi  kebutuhan dan ini akan mendorong timbulnya motivasi.

Jadi, suatu tujuan juga dapat membangkitkan timbulnya motivasi dalam

diri seseorang.

Motivasi dan insentive memiliki kaitan dengan perilaku seseorang.

Insentive adalah hal-hal yang disediakan oleh lingkungan (guru) dengan

maksud merangsang murid bekerja lebih giat dan lebih baik. Insentive

dapat untuk memuaskan atau tidak memuaskan individu. Insentive dapat

menjadi tujuan atau identik dengan tujuan, jadi, terdapat hubungan yang

erat antara motivasi dan insentive.54

Selanjutnya untuk melengkapi  uraian di atas mengenai makna

teori tentang motivasi itu, perlu dikemukakan adanya beberapa cirri-ciri

motivasi. Motivasi yang ada diri setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai

berikut :

b) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu

yang lama, tidak berhenti sebelum selesai).

c) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa) tidak memerlukan

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas

dengan prestasi yang telah dicapai).

d) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang

dewasa.

e) Lebih senang bekerja mandiri.

54 Oemar Hamalik, Op-Cit, h. 157-161
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f) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat

mikanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif)

g) Dapat mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin akan sesuatu.

h) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu.

i) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.55

3. Macam-Macam Motivasi

a. Motivasi dilihat dari dasar pembentukannya.

1. Motif-motif bawaan.

Yang di makdus dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa

sejak lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. Misalnya dorongan untuk

makan, dorongan untuk menum, bekerja, istirahat, motif-motif ini sering

disebut motif-motif yang disyaratkan secara biologis.

2. Motif-motif yang dipelajari.

Maksud motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh,

dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu pengetahuan, dorongan untuk

mengajar sesuatu dalam masyarakat. Motif-motif itu seringkali disebut

dengan motif-motif yang diisyaratkan secara social. Sebab manusia hidup

dalam lingkungan social dengan sesame manusia yang lain, sehingga

motivasi itu terbentuk.

b. Jenis motivasi menurut pembangian dari Woodworth dan Marquis.

1. Motif atau kebutuhan organis, meliputi kebutuhan untuk minum, makan

bernapas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk istirahat.

55 Sardiman, Op-Cit, h. 83
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2. Motif-motif darurat, yang termasuk dalam motif-motif ini antara lain:

dorongan untuk menyelamatkan diri, motif untuk membalas, untuk

berusaha, untuk memburu,  jelasnya motivasi ini timbul karena

dorongan dari luar.

3. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat.

Motif-motif ini muncul karena dorongan untuk dapat menghadapi

dunia luar secara efektif.

c. Motivasi jasmaniah dan rohaniah.

Motivasi itu terbagi dalam dua jenis yakni motivasi jasmani dan

motivasi rohani. Yang termasuk motivasi jasmani seperti refleks, insting

otomatis, nafsu. Sedangkan motivasi rohaniah adalah kemauan.

Soal kemauan itu pada setiap diri manusia terbentuk melalui empat

momen.

1. Momen timbulnya alasan.

Dalam hal timbulnya motivasi disebabkan adanya alasan sehingga

seseorang harus melakukan sesuatu.

2. Momen pilih.

Momen pilih, maksudnya dalam keadaan pada waktu ada alternatif-

alternatif yang mengkibatkan persaingan di antara alternatif atau

alasan-alasan itu. Kemudian seorang menimbang-menimbang dari

berbagai alternatif kemudian menentukan pilihan alternatif yang akan

dikerjakan.
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3. Momen putusan.

Dalam persaingan antara berbagai alasan sudah barang tentu akan

dipilihnya salah satu alternatif. Satu alternatif yang dipilih inilah yang

menjadi putusan untuk dikerjakan.

4. Momen terbentuknya kemauan.

Kalau seseorang sudah menentukan keputusan untuk dikerjakan,

timbullah dorongan pada diri seseorang untuk bertindak, melaksanakan

putusan itu.

d. Faktor-faktor Motivasi

Motivasi kerja guru adalah faktor-faktor yang mendorong seseorang

guru untuk melakukan pekerjaannya secara lebih bersemangat sehingga akan

memperoleh prestasi yang lebih baik. Faktor-faktor tersebut antara lain:56

1. Motivasi intrinsic, yaitu faktor-faktor yang timbul dari dirinya sendiri.

indikator intrinsik yaitu:

Yang dimaksud dengan motivasi instrinsik adalah motif-motif yang

menjadi aktif atau fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari

dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.

a) Keinginan untuk berprestasi

Prestasi yang ingin dicapai oleh guru yaitu sukses mengembangkan dan

memajukan siswa yang akhirnya dapat mencapai keberhasilan dalam

bidang akademik siswa.

56
Karmidi. Kontribusi Iklim Organisasi dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru

SMU Negeri di Kota Malang. (Malang: Tesis tidak di terbitkan. Universitas Negeri Malang, 2003) h.46-
50
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b) Keinginan untuk maju

Dengan semakin canggihnya teknologi pada saat ini, seorang guru

dituntut dapat menguasai teknologi yang ada. Maju dalam hal ini adalah

berhubungan dengan guru tersebut untuk naik pangkat dan dapat

memberikan ilmu yang up date pada siswa melalui berbagai media,

misalnya dengan internet.

c) Pemberian tanggung jawab (responsibility) Seseorang jika dipercaya dan

diberi tanggung jawab oleh atasannya maka akan memunculkan motivasi

dari dalam dirinyauntuk dapat bekerja dengan sebaik-baiknya

2. Motivasi ekstrinsik.

Motivasi instrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena

adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh seseorang itu belajar, karena

tahu besok akan ada ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai baik.57

Faktor dari luar, disini seorang guru yang akan mempengaruhi

semangatnya dalam bekerja. Indikator ekstrinsik yaitu:

a) Pekerjaan itu sendiri atau pekerjaan guru tersebut Orang yang mencintai

dan bangga akan pekerjaan yang dijalaninya akan menimbulkan motivasi

kerja serta dedikasi yang tinggi untuk senantiasa menjalankan tugasnya

dengan ikhlas, tanpa beban dan menyenangkan.

b) Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman akan membuat

suasana menjadi menjadi lebih menyenangkan. Dengan kondisi

57 Ibid, h. 89-90
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lingkungan kerja yang menyenangkan tersebut tentunya guru akan lebih

bersemangat untuk datang ke sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif

juga akan mampu menciptakan daya dorong bagi etos kerja pegawai. Guru

akan merasa nyaman apabila situasi dan keadaan di sekolah kondusif. Hal

ini akan menimbulkan motivasi dalam mengajar di sekolah tersebut.

c) Keamanan

Keamanan pekerjaan yang dimaksud adalah berhubungan dengan

keamanan lingkungan sekolah tersebut. Keamanan dimana seseorang itu

berada, dapat memunculkan motivasi diri karena keamanan adalah

kebutuhan semua orang. Rasa aman ada dua macam yaitu rasa aman fisik

dan psikologis. Rasa aman fisik meliputi misalnya adanya petugas sekolah

(satpam), jaminan kesehatan (ASKES), jaminan masa depan dan hari tua

dan lain-lain. Rasa aman psikologis meliputi jaminan kerja jelas, dan aman

di lingkungan kerja

d) Gaji atau penghasilan

Gaji atau penghasilan yang layak merupakan faktor yang dominan dalam

memotivasi seorang guru, karena besar kecilnya gaji dapat mempengaruhi

kesejahteraan guru. Gaji memang banyak menarik perhatian orang karena

memberi pengaruh terhadap kepuasan seseorang di luar pekerjaan. Gaji

adalah imbalan yang diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikan baik

berupa waktu, tenaga, keahlian dan keterampilan. Gaji dapat membuat

seseorang termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Alasan mengapa

gaji dapat memotivasi seseorang dalam bekerja adalah karena gaji
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memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan (primer, sekunder,

dan tersier).

e) Pengakuan dan penghargaan

Dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari pemerintah maupun

dari dari pihak lain, seorang guru akan merasa dihargai. Pemimpin (kepala

sekolah) yang mengakui bahwa bawahan (guru) mempunyai andil dalam

usaha pencapaian tujuan sekolah akan lebih mudah memotivasi kerjanya.

e) Kepercayaan melakukan pekerjaan.

Sesorang guru yang memiliki kepercayaan diri terhadap pekerjaannya,

akan lebih yakin dalam melaksanakan pekerjaan itu, sehingga dengan

keyakinan dan kepercayaan diri tersebut akan berdampak pada motivasi

kerja guru tersebut.

f) Kebijakan pimpinan

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dapat menciptakan

motivasi kerja bagi para bawahannya, misalnya dalam hal absensi guru

dan pelayanan dari pihak sekolah (TU) akan membuat guru lebih mudah

untuk memperoleh berbagai kemudahan dalam belajar mengajar.

Kebijakan pimpinan juga mencerminkan gaya kepemimpinan apa yang

digunakan oleh seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi.

e. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Terhadap Motivasi Kerja

Guru

Seseorang melakukan aktivitas karena di dorong oleh adanya

fakto-faktor, kebutuhan biologis, instink, dan unsur-unsur kejiwan lainnya
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serta adanya pengaruh perkembangan budaya manusia. Dalam persoalan

ini Skinner lebih cenderung merumuskan dalam bentuk mekanisme

stimulus dan respon. Stimulus dan respon inilah memunculkan suatu

aktivitas.58 Dalam hubungan dengan belajar mengajar, yang penting

adalah bagaimana menciptakan kondisi atau proses yang mengarahkan

siswa dan guru melakukan aktivitas belajar.

Setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya

mempunya cara dan gaya. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan,

temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang khas, sehingga tingkah

laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya

hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya.

Ada pemimpin yang keras dan represif, tidak persuasif, sehingga bawahan

bekerja disertai rasa ketakutan, ada pula pemimpin yang bergaya lemah

lembut dan biasanya disenangi oleh bawahan. Kegagalan atau keberhasilan

yang dipimpin dalam melaksanakan tugas-tugas perkerjaannya

menunjukkan kegagalan atau keberhasilan pemimpin itu sendiri. Raph

White dan Ronald Lippitt menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah

suatu gaya yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi

bawahan.59

Pola kepemimpinan kepala sekolah juga berpengaruh dalam

meningkatkan motivasi mengajar guru. Misalnya, Kepala sekolah yang

58 Sardiman,Op-Cit, h:75
59 http://meetabied.wordpress.com/2009/12/24/gaya-kepemimpinan/ diakses pada tanggal

20 Mei 2010
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otoriter akan membuat para guru terpaksa menjalankan tugasnya dan

mengekang kekreatifitasan guru dalam mengajar sehingga proses belajar

mengajar menjadi tidak nyaman bagi guru dan siswa.

Motivasi berkaitan erat dengan tujuan, dan tujuan berkaitan erat

dengan kebutuhan. Seseorang akan terdorng melaukan sesuatu bila merasa

ada suatu kebutuhan. Kebutuhan timbul karena adanya keadaan yang tidak

seimbang, tidak serasi atau rasa ketegangan yang menuntut suatu kepuasan

Keadaan yang tidak seimbang atau adanya rasa tidak puas, diperlukan

motivasi yang tepat. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, maka aktivitas itu

akan berkurang dan sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, maka

akan timbul tuntutan kebutuhan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa

kebutuhan manusia bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan sifat

kehidupan manusia itu sendiri. Demikian halnya dengan guru sebagai

salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian

keberhasilan proses belajar mengajar. Guru harus mempunyai motivasi

yang baik dalam melaksanakan tugas mengajarnya. Motivasi yang baik

dapat diartikan dengan timbulnya keinginan dan kesadaran yang tinggi

dalam melaksanakan tugas-tugas mengajar tanpa adanya unsur-unsur lain

yang mengakibatkan guru menjadi terpaksa melaksanakan tugas

mengajarnya, misalnya takut kepada pimpinan, ingin mendapat perhatian

dan lain sebagainya. Apabila motivasi seperti ini yang muncul dalam diri

seorang guru untuk melaksanakan tugasnya, maka kegiatan belajar

mengajar yang dilaksanakan hanya bersifat melepaskan tanggungjawab
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tanpa didukung oleh beban moril yang kuat. Seorang guru yang

mempunyai motivasi baik dalam melaksanakan tugasnya ialah guru yang

benar-benar menjiwai pekerjaannya sebagai tenaga pendidik, menjiwai

anak didik dan menjiwai bidang studi yang diajarkan dan berusaha

semaksimal mungkin agar antara materi yang diajarkan dengan tingkatan

pemahaman murid dapat sesuai dan saling mendukung. Melihat besarnya

peranan guru, maka agar hal itu tercapai guru harus mempunyai motivasi

yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar proses belajar

mengajar dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, kepala sekolah/madrasah selaku pemimpin di

sekolah/madrasah harus bisa menumbuhkan motivasi para guru dalam

mengajar.60

4. Tinjauan Teori Motivasi

a. Teori  Maslow

Abraham Maslow, seorang psikolog telah mengembangkan suatu

teori motivasi.  Konsep teorinya menjelaskan adanya hirarki kebutuhan

yang menunjukkan  ada lima tingkatan keinginan dan kebutuhan manusia.

Orang memulai dorongan dari tingkatan terbawah. Lima tingkat itu

dikenal dengan sebutan  Hirarki Maslow, dimulai dari biologis sampai

motif psikologis yang lebih kompleks, yang hanya akan  penting setelah

dasar terpenuhi. Pada suatu peringkat paling tidak harus terpenuhi

60http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi/tarbiyah/sistem-manajemen-kepala-sekolah
dalam- meningkatkan-motivasi-mengajar-guru-di-mts-ypi-tanjung-anom-deli diakses tanggal 12
Mei 2010
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sebagian sebelum pada peringkat berikutnya menjadi penentu tindakan

yang penting.

Kelima kebutuhan dasar manusia yang membentuk suatu hirarki

kebutuhan Maslow adalah sebagai berikut:

a. Fisiologi (dasar) seperti: rasa lapar, haus, mengantuk, sex.

b. Keamanan (emosional dan fisik) seperti keamanan, perlindungan,

kehangatan.

c. Sosial (persamaan kelompok) seperti: kegiatan sosial, pengakuan dari

pihak lain.

d. Penghargaan (diri dan orang lain) seperti: kepercayaan diri, prestasi,

perhatian, penghargaan, penghormatan.

e. Realisasi diri (pemenuhan, kedewasaan kearifan) seperti:

pertumbuhan, pengembangan diri, penyempurnaan.

Teori Maslow ini terdiri dari dua asumsi dasar, yaitu: (a) Manusia

selalu mempunyai keinginan untuk berkembang dan maju, (b) Manusia

selalu berusaha memenuhi yang lebih pokok terlebih dahulu sebelum

berusaha memenuhi lainnya, artinya yang lebih mendasar harus dipenuhi

terlebih dahulu sebelum tambahan yang lebih tinggi mula mengendalikan

perilaku seseorang.

b. Teori McClelland

Menurut McClelland, seseorang dianggap mempunyai motivasi

untuk berprestasi jika ia mempunyai keinginan untuk melakukan suatu



51

karya yang lebih baik dari prestasi karya orang lain. Dalam kaitan ini Mc

Clelland  mengelompokkan  adanya tiga macam kebutuhan, yaitu:

1. Kebutuhan untuk berprestasi: hal ini tercermin dari keinginan dia

mengambil tugas yang dia dapat bertanggung jawab secara pribadi atas

perbuatan-perbuatannya, dia menentukan tujuan yang wajar dengan

memperhitungkan resiko-resikonya, dia ingin  mendapatkan umpan

balik atas perbuatan-perbuatannya dan dia berusaha melakukan segala

hal secara kreatif dan inovatif.

2. Kebutuhan untuk berafiliasi: kebutuhan ini didasarkan  adanya

keinginan untuk bersahabat, dimana ia lebih mementingkan aspek-

aspek antar pribadi dari pada pekerjaannya, dia lebih senang bekerja

bersama, senang bergaul, dia berusaha mendapatkan persetujuan dari

orang lain, dan dia akan melaksanakan tugas-tugasnya secara lebih

efektif bila bekerja dengan orang lain dalam  suasana  kerja bersama.

3. Kebutuhan untuk kekuasaan: kebutuhan ini tercermin pada seseorang

yang mempunyai pengaruh atas orang lain.

Dari teori McClelland ini dapat dikatakan bahwa ada tiga

pandangan berharga mengenai pengembangan manajemen,  yaitu: (a)

Motivasi seseorang dapat dikembangkan; (b) Orang yang bekerja dengan

cepat dan baik jika mereka sungguh-sungguh diberi motivasi untuk

menyelesaikan tugasnya; (c) Orang yang berhasil  ialah orang yang

mempunyai motivasi untuk mencapai tujuannya.
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c. Teori Harapan (Expectancy)

Selain beberapa teori di atas, dikenal juga teori harapan

(expectancy). Teori harapan ini dikemukakan oleh Victor H. Vroom yang

menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk  bekerja

giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal

balik antara apa yang ia inginkan dan butuhkan dari hasil pekerjaan itu.

Vroom mengajukan pendekatan motivasi yang dapat diterima secara

umum, yakni model harapan (expectancy model) atau dikenal juga sebagai

teori harapan. Vroom menjelaskan bahwa seseorang menginginkan

imbalan (valensi), perkiraan orang itu tentang kemungkinan bahwa upaya

yang dilakukan akan menimbulkan prestasi yang berhasil (harapan) serta

perkiraan bahwa prestasi itu akan menghasilkan perolehan imbalan.

d. Teori “X” dan “Y”

McGregor mengemukakan teori X dan teori Y sebagai klasifikasi

dari dua jenis manusia yaitu tipe X dan tipe Y. McGregor berusaha

menonjolkan  pentingnya pemahaman tentang peranan sentral yang

dimainkan manusia dalam organisasi. Teori X menyatakan bahwa para

manajer menggunakan asumsi bahwa manusia mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut: (a) Tidak senang bekerja  dan apabila mungkin akan berusaha

mengelakkannya; (b) Karenanya manusia harus dipaksa, diawasi atau

diancam dengan berbagai tindakan positif agar tujuan organisasi tercapai;

(c) Para pekerja akan mengelakkan tanggung jawab dan hanya akan

bekerja apabila menerima perintah untuk melakukan sesuatu; (d)
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Kebanyakan para pekerja akan  menempatkan pemuasan kebutuhan

fisiologis dan keamanan di atas faktor-faktor lain yang berkaitan

dengannya dan tidak akan menunjukkan keinginan atau ambisi untuk

maju.

Sebaliknya teori Y menyatakan bahwa; (a) Para pekerja

memandang kegiatan bekerja sebagai hal yang alamiah seperti halnya

beristirahat dan bermain; (b) Para pekerja akan berusaha melakukan tugas

tanpa terlalu diarahkan dan akan berusaha mengendalikan diri sendiri; (c)

Pada umumnya para pekerja akan menerima tanggung jawab yang lebih

besar dan (d) Mereka akan berusaha menunjukkan kreativitasnya, dan oleh

karenanya akan berpendapat bahwa pengambilan keputusan merupakan

tanggung jawab mereka juga  dan bukan semata-mata tanggung jawab

orang yang menduduki jabatan manajerial.61

e. Teori ERG (Exsistence, Relatedness, Growth)

Alderfer sebagaimana yang dikutif oleh Pace dan Paules (1998:121-

122),  mengemukakan tiga kategori kebutuhan.  Ketiga kebutuhan tersebut

adalah exsistence (E) atau eksistensi, relatedness (R) atau keterkaitan dan

growth (G) atau pertumbuhan.

Eksistensi meliputi  kebutuhan fisioliogis seperti rasa lapar,  rasa

haus, dan sek juga kebutuhan materi seperti gaji dan lingkungan kerja

yang menyenangkan. Kebutuhan keterkaitan menyangkut hubungan

dengan orang-orang yang penting bagi seseorang, seperti anggota

61 M. Sobry Sutikno. Manajemen Pendidikan (Lombok, Penerbit: Holistica, 2012) h. 47-
54.
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keluarga, sahabat dan penyelia di tempat kerja. Kebutuhan pertumbuhan

meliputi keinginan untuk produktif dan kreatif dengan mengerahkan

segenap  kesanggupan.

Teori ERG ini merupakan penghalusan dari dari system kebutuhan

Maslown namun berbeda dalam dua aspek. Pertama, meskipun urutan

kebutuhan serupa, ide herarki tidak dimasukkan. Alderfer menyatakan

bahwa bila kebutuhan eksistensi tidak terpenuhi, pengaruhnya mungkin

kuat, namun kategori-kategori kebutuhan lainnya barangkali masih masih

penting dalam mengarahkan perilaku untuk mencapai tujuan. Kedua,

meskipun suatu kebutuhan terpenuhi, kebutuhan tersebut dapat

berlangsung terus sebagai pengaruh kuat dalam keputusan. Misalnya

menurut Alderfel, Anda boleh  menerima gaji yang cukup besar dan

pekerjaan dan pekerjaan yang aman, tetapi terus menginginkan

peningkatan meskipun kebutuhan akan eksistensi tampaknya sudah

terpenuhi.

Dalam kasus tersebut, suatu kebutuhan yang sudah terpenuhi boleh

jadi terus berlangsung menjadi motivator.  Sebaliknya kebutuhan akan

keterkaitan dan pertumbuhan boleh meningkat ketika terpenuhi, semakin

banyak cara yang yang ditemukan untuk produktif dan kreatif, semakin

besar keinginan untuk produktif dan kreatif.

f. Teori Motivasi Dua Faktor

Frederick Herzberg, menganalisis motivasi manusia dalam

organisasi dan memperkenalkan teori motivasi dua faktor. Menurut
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Frederick Herzberg mengumpulkan data tentang kepuasan dan

ketidakpuasan orang dalam pekerjaan mereka. Dalam analisisnya manusia

menimbulkan dua kumpulan faktor atau dua perangkat kegiatan yang

memuaskan kebutuhan manusia: (1) kebutuhan yang berkaitan dengan

kepuasan kerja, dan (2) kebutuhan yang berkaitan dengan ketidakpuasan

kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi  kepuasan kerja disebut

motivator, ini meliputi prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan

atau promosi, pekerjaan itu sendiri, potensi bagi pertumbuhan peribadi.

Semua itu berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri. Jika faktor-faktor ini

ditanggapi secara positif, pegawai cenderung puas dan termotivasi, namun

bila faktor-faktor tersebut tidak ada di tempat kerja, pegawai akan

kekurangan motivasi, namun tidak berarti tidak puas dengan pekerjaan

mereka.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan ketidakpuasan disebut faktor

pemeliharaan (maintenance) atau kesehatan (hygiene) dan meliputi gaji,

pengawasan, keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi, kebijakan

organisasi,  dan hubungan antar peribadi dengan rekan kerja, atasan dan

bawahan di tempat kerja. Dikatakan faktor-faktor ini berkaitan dengan

lingkungan  atau konteks pekerjaan alih-alih dengan pekerjaan itu sendiri.

Itulah sebabnya program-program untuk memotivasi pegawai yang

menggunakan  sistem Herzberg menyebutnya “motivasi melalui pekerjaan

itu sendiri.” Bila faktor-faktor ini ditanggapi secara positif pegawai tidak
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mengalami kepuasaan atau tampak termotivasi, namun bila faktor-faktor

tersebut tidak ada pegawai akan merasa tidak puas.

g. Teori Harapan Vroom

Vroom mengemukakan sebuah teori motivasi berdasarkan jenis-

jenis pilihan yang dibuat orang untuk mencapai suatu tujuan, alih-alih

berdasarkan kebutuhan-kebutuhan internal. Teori harapan (expectancy

theory) memiliki tiga asumsi pokok.

1. Setiap individu percaya bahwa ia berperilaku dengan cara tertentu, ia

akan memperoleh hal tertentu.  Ini disebut sebuah harapan hasil

(outcome expectancy)

Misalnya, Anda mungkin percaya atau mempunyai suatu harapan

bila memperoleh suatu skor sekurang-kurangnya 85 pada tes mendatang,

Anda dinyatakan lulus dalam kuliah. Juga mempunyai harapan atau

kepercayaan bahwa bila memperoleh sekurang-kurangnya B di kelas,

keluarga Anda menyetujui apa yang Anda lakukan. Jadi, kita dapat

mendefinisikan suatu harapan hasil sebagai penilaian subjektif  seseorang

atas kemungkinan bahwa suatu hasil tertentu akan muncul dari tindakan

orang tersebut.

2.  Setiap hasil mempunyai nilai atau daya tarik bagi orang tertentu. Ini

disebut valensi (valence)

Misalnya, Anda mungkin menghargai sebuah gelar atau peluang

untuk kemajuan karier, sementara orang lain menghargai suatu program

pensiun atau kondisi kerja. Valensi atau nilai sebagian aspek pekerjaan
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biasanya berasal dari kebutuhan internal, namun motivasi yang sebenarnya

merupakan suatu proses yang rumit lagi. Jadi kita dapat mendefinisikan

valensi sebagai nilai yang diberikan prang pada suatu hasil yang

diharapkan.

3. Setiap hasil berkaitan dengan suatu persepsi mengenai seberapa sulit

mencapai hasil tersebut.

Hal ini disebut harapan usaha (effort expectancy). Misalnya Anda

mungkin  mempunyai persepsi bahwa bila mempelajari buku ini dengan

giat, maka Anda akan memperoleh nilai 85 dalam ujian berikutnya, namun

Anda harus belajar lebih giat lagi untuk mempelajari kuliah ini agar

memperoleh nilai 90, jadi kita dapat mendefenisikan harapan usaha

sebagai kemungkinan bahwa usaha seseorang akan menghasilkan

pencapaian tujuan tertentu.

Motivasi menurut Pace dan  Faules, dijelaskan dengan

mengkombinasikan ketiga prinsip ini. Orang akan termotivasi bila ia

percaya bahwa (1) perilaku tertentu akan menghasilkan hasil tertentu, (2)

hasil tersebut mempunyai nilai positif baginya, (3) hasil tersebut dapat

dicapai dengan usaha yang dilakukan oleh seseorang. Jadi seseorang akan

memilih, ketika ia melihat alternatif-alternatif, tingkat kinerja yang

memiliki kekuatan motivasional tertinggi yang berkaitan dengannya.62

Disamping adanya kebutuhan manusia pada umumnya, dikenal

pula adanya kebutuhan khusus bagi para pegawai, yaitu kebutuhan-

62 Alex Sobur, Psikologi Umum (Bandung: Penerbit,Pustaka Setia, 2003), h. 280-287
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kebutuhan yang berhubungan langsung dengan tugas-tugasnya dalam

suatu organisasi. Menurut Claude S. George Jr, kebutuhan khusus yang

diinginkan oleh para pegawai adalah :

1. upah yang layak;

2. kesempatan sebagai individu;

3. pengakuan sebagai individu;

4. tempat kerja yang baik;

5. kepemimpinan yang baik;

6. pekerjaan yang menarik dan menyenangkan;

7. penerimaan oleh kelompok;

8. partisipasi.

Menurut Keith Davis, kebutuhan khusus para pegawai adalah:

1. kepemimpinan yang baik;

2. memperoleh informasi;

3. mendapat perlakuan sebagai manusia yang terhormat;

4. adanya  perangsang dan kesempatan untuk maju;

5. kebebasan  dan kemerdekaan;

6. pergaulan dan saling menghormati;

7. keamanan dan keselamatan;

8. syarat-syarat kerja dan keadaan yang menyenangkan;

9. menyempurnakan kegunaan kerja;

10. diperlakukan secara adil.
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Edwin  Flipo, mengatakan kebutuhan manusia terdiri atas:

1. upah;

2. keamanan;

3. kawan-kawan yang sesuai;

4. kepercayaan melakukan pekerjaan;

5. pekerjaan yang berarti;

6. kesempatan untuk maju;

7. syarat-syarat kerja yang menyenangkan, aman, dan menarik;

8. kepemimpinan yang berkemampuan dan adil;

9. peraturan dan pengarahan yang masuk akal;

10. pergaulan yang tepat.63

5. Usaha-Usaha Untuk Membangkitkan Motivasi

Motivasi orang sangat tergantung tergantung pada kekuatan motifnya.

Motif yang dimaksud dalam uraian ini adalah keinginan, dorongan atau

gerak hati dalam diri individu. Dengan kata lain sesuatu yang menggerakkan

seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu.

Ada tiga jenis atau tingkatan motivasi seseorang, yaitu; pertama,

motivasi yang didasarkan  atas kekuatan, dia melakukan sesuatu karena

takut jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi, misalnya orang yang

patuh pada bos karena takut dipecat, orang membeli polisi asuransi karena

takut jika terjadi apa-apa dengannya, anak isterinya akan menderita.

Motivasi kedua, karena ingin mencapai sesuatu. Motivasi ini jauh lebih baik

63 Hikmat, Loc-Cit, h.277
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dari motivasi yang pertama, karena sudah ada tujuan di dalamnya, seseorang

mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai sesuatu sasaran atau

prestasi tertentu. Sedangkan motivasi yang ketiga, adalah motivasi yang

didorong oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang yang telah menemukan

misi hidupnya bekerja berdasarkan nilai (value) yang diyakini. Nilai-nilai itu

bisa berupa rasa kasih pada sesame atau ingin memiliki makna dalam

menjalani hidupnya.  Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya

memiliki visi yang jauh ke depan. Baginya bekerja bukan sekedar untuk

memperoleh sesuatu (uang, harga diri,  kebanggaan, prestasi) tetapi adalah

proses belajar dan proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi

hidupnya.

Kenneth  Blanchard dan Spencer Jonson merangkum  bahasan

motivasi I dalam sebuah ilustrasi yaitu tentang Manajer satu menit.  Untuk

manajer yang efektif  dan dapat memotivasi anak buah untuk mencapai

tujuan organisasi, maka ada tiga hal yang harus dilakukan:

Pertama, adalah membangkitkan inner motivation dari orang yang

dipimpinnya dengan menerapkan berbagai misi atau sasaran yang akan

dicapai. Kita sebagai pemimpin perlu berbagi dengan tim kita untuk

bersama-sama melihat visi secara jelas dan bagaimana kita melakukannya.

Motivasi yang benar akan tumbuh dengan sendirinya ketika seseorang telah

dapat melihat visi yang jauh lebih besar dari sekedar pencapaian target.

Sehingga setiap orang dalam organisasi, kita dapat bekerja dengan lebih

efektif karena didorong oleh motivasi dari dalam dirinya.
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Kedua dan ketiga yang perlu dilakukan oleh  seorang manajer efektif

dalam memberikan pujian yang tulus dan teguran yang tepat. kita dapat

membuat orang lain melakukan sesuatu  secara efektif dengan cara

memberikan pujian, dorongan dan kata-kata yang positif.

Seorang pemimpin yang ingin meningkatkan motivasi karyawannya

bisa dengan cara-cara, diantaranya:

1. Menginsipirasi  yaitu dengan memasukkan semangat ke dalam diri orang

agar bersedia melakukan sesuatu dengan  efektif. Orang diinspirasi

melalui kepribadiannya, dan pekerjaan yang dilakukannya.

2. Meminta masukan dari karyawan dan melibatkan mereka di dalam

pembuatan keputusan yang mempengaruhi pekerjaan mereka.

3. Kenalilah kebutuhan-kebutuhan pribadi karyawan karena karyawan akan

lebih terdorong untuk bekerja bagi organisasi yang memperhatikan

keperluan pribadinya.

4. Memberikan insentif  material kepada karyawan yang  berprestasi baik.

5. Tanggung jawab terhadap tugas. Dengan tanggung jawab ini, para

karyawan akan memiliki kebebasan untuk  memutuskan sendiri apa yang

dihadapinya dan bagaimana menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya yang

diberikan kepadanya.

6. Kompetisi. Persaingan baik individu maupun kelompok dapat menjadi

sarana untuk meningkatkan motivasi kerja, karena terkadang jika ada

saingan, karyawan akan menjadi lebih bersemangat dalam mencapai

kualitas kerja.
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7. Pujian. Apabila ada karyawan yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan

baik, maka perlu diberikan pujian. Pemberiannya juga harus pada waktu

yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan

mempertinggi motivasi kerja serta sekaligus akan membangkitkan harga

diri.

8. Memberikan semacam funishment (ganjaran).64

F. Kerangka Pemikiran

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dari seorang

kepala sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu

organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah. Sedangkan

motivasi kerja guru diartikan sebagai dorongan yang timbul dari dalam diri

maupun dari luar diri guru untuk melaksanakan tugas mengajar di lembaga

sekolah yang ditandai dengan sikap kerelaan mematuhi semua ketentuan yang

berlaku dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diwujudkan berupa

tepat waktu, kerja keras, ulet, jujur, tanggung jawab dalam melaksanakan

tugas yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Kepala  sekolah memiliki

peranan yang sangat penting dalam memberdayakan komponen-komponen

yang ada di sekolah dalam hal ini guru. Guru salah satu komponen sekolah

yang memegang peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan

sekolah. Oleh karena itu guru dituntut untuk bekerja dengan penuh motivasi

dan disiplin yang baik. Kepala  sekolah sebagai seorang yang diberi tugas

untuk memimpin sekolah bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran

64 M. Sobry Sutikno. Loc-Cit, h. 47-54.
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dan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian agar tujuan sekolah dapat

tercapai, maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

dituntut memiliki kapasitas yang memadai sebagai seorang pemimpin. Peran

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan disiplin kerja guru

sangatlah besar. Mengingat dengan kepemimpinan yang baik, kepala sekolah

diharapkan mampu mempengaruhi dan menggerakkan para guru guna

meningkatkan motivasi kerjanya. Oleh karena itu, sejalan dengan kerangka

berpikir tersebut, diduga terdapat hubungan yang positif antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru. Artinya semakin

baik kepemimpinan kepala sekolah, maka semakin baik pula motivasi kerja

guru dalam melaksanakan tugasnya.

Guru memiliki tugas sebagai pengajar yang melakukan transfer

pengetahuan. Selain itu, guru juga sebagai pendidik yang melakukan transfer

nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan

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

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, yang bekerja dengan

kinerja yang tinggi.

Motivasi guru akan menjadi optimal, bila diintegrasikan dengan

komponen sekolah, baik kepala sekolah maupun sarana prasarana kerja yang

memadai. Kepemimpinan yang efektif dapat tercipta apabila kepala sekolah

memiliki sifat, perilaku dan keterampilan yang baik untuk memimpin sebuah

organisasi sekolah. Dalam perannya sebagai pemimpin, kepala sekolah harus

mampu untuk mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam proses
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pendidikan yaitu guru dan fasilitas kerja yang akhirnya mencapai tujuan dan

kualitas sekolah.

G. Tinjauan Penelitian yang Relevan.

Penelitian yang berhubungan dengan judul pengaruh gaya

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru Madrasah

Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis telah banyak dilaksanakan oleh

beberapa peneliti, namun demikian, setelah di lakukan pengumpulan hasil

penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis ada beberapa mahasiswa

yang pernah mengangkatnya.

Adapun mahasiswa yang pernah melakukan penelitian berkaitan

dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah Sdr. Yulisman yang berasal dari

Universitas Riau dengan judul penelitiannya adalah pengaruh gaya

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar di

Kecamatan Kampar. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sdr Yulisman

tersebut ditemukan adanya pengaruh yang cukup kuat antara gaya

kepemimpinan kepada sekolah terhadap kinerja guru. Tetapi menurut penulis

ada perbedaan antara penelitiannya dengan penelitian yang penulis angkat

yaitu pada aspek motivasi kerja.

Demikian juga penelitian yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan

kepala sekolah yang pernah diangkat oleh M. Nur Ali tahun 2006 dengan

judul Gaya kepemimpinan  kepala Madrasah Aliyah Pesantren Teknologi

Pekanbaru dengan hasil penelitiannya adalah cenderung mengarah kepada

gaya kepemimpinan partisipatif, namun demikian gaya kepemimpinan yang
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ditonjolkan oleh kepala sekolah MA Teknologi Riau Pekanbaru tidak terpokus

pada  satu gaya saja tetapi ada kombinasi dari berbagai gaya kepemimpinan

seperti gaya direktif, konsultatif dan delegatif.

Selanjutnya hasil penelitian yang penulis lakukan  dengan judul

Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja

guru MTs Negeri Bengkalis, maka hasilnya adalah gaya kepemimpinan

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi kerja guru. Artinya,

semakin baik gaya kepemimpinan seorang kepala sekolah maka motivasi kerja

guru juga akan semakin baik pula. Adapun faktor yang cukup dominan dari

beberapa gaya yang penulis teliti adalah gaya  kepemimpinan partisipatif.

H. Konsep Operasional

1. Gaya Kepemimpinan (Variabel X)

Gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara

konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompoknya. Gaya

kepemimpinan yang dimaksud adalah gaya kepemimpinan direktif, gaya

kepemimpinan supportive, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya

kepemimpinan Goal Oriented. Adapun gaya-gaya kepemimpinan yang

dapat dijadikan sebagai landasan operasional untuk masing-masing indikator

variabel sebagai berikut :

a. Gaya kepemimpinan direktif indikatornya :

1) Memberikan petunjuk kepada bawahan.

2) Memberikan dukungan

3) Memberikan pengarahan
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4) Menaruh perhatian bawahan.

5) Memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan tugas.

6) Berorientasi kepada kerja.

b. Gaya kepemimpinan supportive indikatornya:

1) Memberikan pengarahan.

2) Memberikan dukungan.

3) Menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan

bawahan.

4) Bersikap ramah

5) Dapat didekati

6) Memperlakukan bawahan sebagai orang yang setara dengan dirinya.

c. Gaya  kepemimpinan partisipatif indikatornya:

1) Bekerja secara aktif dengan bawahan baik perseorangan maupun

kelompok.

2) Mengikutsertakan bawahan secara tepat dalam pengambilan

keputusan.

3) Mementingkan menjalankan tugas guna untuk mempertahankan

kepemimpinan dan kekuasaanya.

4) Menerima masukan dan nasehat yang bersifat membangun demi

perkembangan organisasi.

5) Memberi motivasi kepada  anggota.

d. Gaya  kepemimpinan Goal Oriented indikatornya:

1) Memiliki sikap positif (tertarik-kesesuaian) terhadap pekerjaannya.
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2) Memberikan penghargaan berupa pinansial (upah).

3) Adanya peningkatan status melalui promosi.

4) Adanya dukungan supervisor terhadap minat pada pekerjaannya.

5) Teman sekerja memberikan dukungan terhadap tugasnya.

Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dapat dijadikan konsep

operasional adalah :

1. Memberikan petunjuk kepada bawahan.

2. Memberikan dukungan kepada bawahan.

3. Memberikan pengarahan kepada bawahan.

4. Menaruh perhatian kepada bawahan.

5. Memiliki keinginan kuat melaksanakan tugas.

6. Berorientasi kepada kerja.

7. Menunjukkan kepedulian terhadap kesejahtaraan dan kebutuhan

bawahan.

8. Bersikap ramah.

9. Dapat didekati.

10. Memperlakukan bawahan sebagai orang yang setara dengan dirinya.

11. Bekerja secara aktif dengan bawahan.

12. Mengikutsertakan bawahan dalam mengambil keputusan.

13. Menerima masukan dari bawahan.

14. Melakukan konsultasi dengan bawahan.

15. Memberikan motivasi kepada bawahan

16. Memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi.
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17. Memberikan  dorongan kepada bawahan dalam bekerja.

2. Motivasi kerja guru (Variabel Y)

Motivasi  sebagai fungsi manajemen mengandung konsekuensi bahwa

setiap pemimpin harus dapat mengembangkan berbagai kebijakan yang

berorientasi kepada mempertahankan dan meningkatkan semangat dan

kegairahan kerja bawahan. Adapun konsep teori yang dapat dijadikan

sebagai landasan operasional untuk masing-masing indikator variabel

adalah:

a. Teori Abraham Maslow, indikatornya :

1) Rasa lapar, haus, sek, mengantuk.

2) Keamanan, perlindungan, kehangatan.

3) Persamaan kelompok sosial, kegiatan sosial,  pengakuan dari pihak

lain.

4) Penghargaan dari orang lain, kepercayaan diri, prestasi, perhatian,

penghargaan, penghormatan.

5) Realisasi  diri, pemenuhan kebutuhan pokok, kedewasaan,

pengembangan diri,  penyempurnaan.

b. Teori McClelland, indikatornya:

1) Kebutuhan berprestasi

2) Kebutuhan berafiliasi.

3) Kebutuhan bersahabat

4) Senang bekerja bersama

5) Berusaha mendapatkan persetujuan dari orang lain.
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6) Suka bekerja dengan orang lain.

7) Kebutuhan akan kekuasaan.

8) Kebutuhan akan pengaruh.

c. Teori Harapan, indikatornya:

1) Bekerja karena adanya imbalan.

2) Bekerja karena adanya harapan

d.  Teori X dan Y indikatornya:

1) Bekerja sebagai suatu hal yang alamiah

2) Berusaha melakukan tugas tanpa harus diarahkan.

3) Berusaha mengendalikan diri sendiri.

4) Menerima tanggung jawab lebih besar.

5) Berusaha menunjukkan kreativitas.

e. Teori ERG (Eksistency, Relatedness, Growth )

1) Exsistence (keberadaan) indikatornya:

- Lapar, sek, haus, gaji, lingkungan kerja yang menyenangkan.

2) Relatedness (keterkaitan), indikatornya:

- dukungan keluarga, sahabat dan penyelia di tempat kerja.

3) Growth (pertumbuhan) indikatornya:

- produktif dalam bekerja, menghasilkan prestasi, kreatif.

f. Teori Motivasi Dua Faktor, indikatornya:

1) Kepuasan bekerja (prestasi, penghargaan, tanggung jawab, kemajuan,

promosi, potensi bagi pertumbuhan peribadi).
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2) Ketidakpuasan bekerja (pemeliharaan dan kesehatan) yang meliputi

gaji, pengawasan, keamanan kerja, kondisi kerja, administrasi,

kebijakan organisasi, dan hubungan  antar peribadi dengan rekan

sekerja, atasan dengan bawahan di tempat kerja.

Menurut Claude S. George Jr, kebutuhan khusus yang diinginkan

oleh para pegawai adalah :

1. upah yang layak;

2. kesempatan sebagai individu;

3. pengakuan sebagai individu;

4. tempat kerja yang baik;

5. kepemimpinan yang baik;

6. pekerjaan yang menarik dan menyenangkan;

7. penerimaan oleh kelompok;

8. partisipasi.

Menurut Keith Davis, kebutuhan khusus para pegawai adalah:

1. kepemimpinan yang baik;

2. memperoleh informasi;

3. mendapat perlakuan sebagai manusia yang terhormat;

4. adanya  perangsang dan kesempatan untuk maju;

5. kebebasan  dan kemerdekaan;

6. pergaulan dan saling menghormati;

7. keamanan dan keselamatan;

8. syarat-syarat kerja dan keadaan yang menyenangkan;



71

9. menyempurnakan kegunaan kerja;

10. diperlakukan secara adil.

Edwin  Flipo, mengatakan kebutuhan manusia terdiri atas:

1. upah;

2. keamanan;

3. kawan-kawan yang sesuai;

4. kepercayaan melakukan pekerjaan;

5. pekerjaan yang berarti;

6. kesempatan untuk maju;

7. syarat-syarat kerja yang menyenangkan, aman, dan menarik;

8. kepemimpinan yang berkemampuan dan adil;

9. peraturan dan pengarahan yang masuk akal;

10. pergaulan yang tepat.

Dari beberapa pendapat di atas, maka yang dapat dijadikan konsep

operasional adalah :

1. Persamaan kelompok.

2. Pengakuan dari pihak lain

3. Pemenuhan kebutuhan pokok

4. Adanya penghargaan.

5. Kebutuhan berprestasi.

6. Senang berkerja bersama.

7. Bekerja karena ada imbalan.

8. Berusaha melakukan tugas tanpa harus diarahkan.
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9. Hasil pekerjaan diakui.

10. Lingkungan kerja yang menyenangkan.

11. Adanya promosi.

12. Mengembangkan potensi diri.

13. Adanya pemberian upah yang layak.

14. Tempat kerja yang baik.

15. Kepemimpinan yang baik.

16. Adanya hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan.

17. Adanya kepercayaan dalam melakukan pekerjaan.

18. Adanya kesempatan untuk maju.

19. Adanya teman-teman yang sesuai.

I. Pengujian Hipotesis Penelitian

Berdasarkan beberapa teori maupun permasalahan di atas, maka

penulis berasumsi

1. Ho = Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru Madrasah

Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis.

2. Ha = Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah dengan motivasi kerja guru Madrasah

Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis.


