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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsepsi dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

a. Pengertian Kepemimpinan

Istilah pemimpin 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 pertama, 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.1

Sedangkan menurut istilah kepemimpinan adalah proses

mempengaruhi aktivitas individu atau group untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam mempengaruhi

aktifitasnya individu pemimpin menggunakan kekuasaan, kewenangan,

1 Imam Suprayogo, Revormulasi Visi Pendidikan Islam, Malang: Stain Press, 1999, cet. I, h.
161
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pengaruh, sifat dan karakteristik, dan tujuannya adalah meningkatkan

produktivitas dan moral kelompok.2

Kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen.3 Lebih

lanjut, Siagian, mengemukakan bahwa kepemimpinan memainkan

peranan yang dominan, krusial, dan kritikal dalam keseluruhan upaya

untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik pada tingkat individual,

pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi.4

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.5

Menurut George. R Terry leadership is relationship in which one

person, the leader, influences, others to work together willingly on

related task to attain that which the leader desires.6 Sementara menurut

Stoner dalam Handoko kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan

dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok

anggota yang saling berhubungan tugasnya.7 Sedangkan menurut Miftah

2 Ibid, h. 161
3 M. Nasution, Manajemen Mutu Teroadu. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005, h.  200.
4 P. Sondang Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta : Rineka ipta, 2002, h.

62.
5 Dirawat dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 1983 h. 23
6 George R. Terry, principles of management, INC. Homewood, Irwin, Dorsey Limited

Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977 h 410.
7 Handoko, T. Hani.. Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 1995 h. 294.
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Thoha kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi prilaku

orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.8

Lebih lanjut, guna lebih memahami makna dari kepemimpinan,

berikut dikemukakan beberapa teori mengenai pengertian dan definisi

tentang kepemimpinan:

1) Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu

kelompok ke arah tercapainya tujuan.9

2) Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan

sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk

dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan kepada yang

dipimpinnya, agar mau melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan

kepadanya dengan rela, dan penuh semangat.10

3) Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi

aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok.11

4) Kepemimpinan adalah tindakan atau tingkah laku individu dan

kelompok yang menyebabkan individu dan juga kelompok-kelompok

itu untuk bergerak maju, guna mencapai tujuan pendidikan yang

semakin bisa diterima oleh masing-masing pihak.12

8Miftah, Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen Jakarta: PT: Raja Frafindo Persada, 1995.
h 117.

9 Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996, h. 18..
10M. Ngalim Purwanto. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, 1997, h. 26.
11Jamer A. F. Stoner and A. Sindoro. Manajemen. Jakarta: Prenhallindo, 1996, h.161
12A. Rahman Abor. Kepemimpinan Pendidikan Bagi Perbaikan dan Peningkatan

Pengajaran. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1994, h. 32.
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5) Kepemimpinan adalah proses pemimpin menciptakan visi,

mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma dan

sebagainya dari pengikut untuk merealisir visi.13

6) Leaders are persons others want to follow. Leaders are the ones who

command the trust and loyalty of followers - the great persons who

capture the imagination and admiration of those with whom they deal,

artinya bahwa pemimpin merupakan seseorang yang diikuti.

Pemimpin adalah seseorang yang berkuasa atas kepercayaan dan

kesetiaan pengikut, seseorang yang mewujudkan imajinasi dengan

kesepakatan bersama.14

Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksanaan otoritas dan

pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk

bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka

mencari jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Dan menurut

George R. Terry merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas

untuk mempengaruhi orang-orang agar diarahkan mencapai tujuan

organisasi.15

Dari beberapa definisi di atas tampak beberapa hal penting yaitu:

kepemimpinan dilihat sebagai serangkaian proses atau tindakan dan

adanya tujuan yang hendak dicapai bersama.

13Wirawan. Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar untuk Praktek dan Penelitian.
Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press, 2002, h. 18.

14Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 39.

15Miftah, Thoha, Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2009, Ed. 1. h, 259.
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Dalam Islam, istilah kepemimpinan sering diidentikkan dengan istilah

khilafahi orangnya di sebut khalifah16 serta Ulil Amri yang orangnya di

sebut Amir (pemegang kekuasaan).17 Kata Ulil Amri berarti pemimpin

tertinggi dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam

surat An Nisaa’(4) ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman ta’atilah Allah dan taatilah Rasul- Nya
dan Ulil Amri di antara kamu... (an-Nisaa’: 59)

Sementara dalam hadits Rasulullah SAW., istilah pemimpin dijumpai

dalam kata ra’in atau amir, seperti yang disebutkan dalam hadits yang

diriwayatkan Bukhari Muslim :

ثَنَا اُد ْبُن َزْیٍد َعْن أَیُّوَب َعْن نَافِعٍ َعْن َعْبِد َحدَّ ثَنَا َحمَّ أَبُو النُّْعَماِن َحدَّ
ِ قَاَل النَّبِىُّ  ُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل « -سلم صلى هللا علیھ -هللاَّ

ُجُل َراٍع َعلَى أَْھلِِھ َوْھَو َمْسئُوٌل  ، فَاِإلَماُم َراٍع َوْھَو َمْسئُوٌل َوالرَّ
َواْلَمْرأَةُ َراِعیَةٌ َعلَى بَْیِت َزْوِجھَا َوْھَى َمْسئُولَةٌ ، َواْلَعْبُد َراعٍ َعلَى 

»فَُكلُُّكْم َراعٍ َوُكلُُّكْم َمْسئُوٌل ، أَالَ َماِل َسیِِّدِه َوھَُو َمْسئُولٌ 
“Telah mengabarkan kepada kami dari Abu Nu'man dari Hammad bin
Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Abdullah bahwa Rasulullah bersabda:
setiap pemimpin dimintai pertanggung-jawaban atas apa yang dipimpin,
setiap imam dimintai pertanggung-jawabannya, setiap laki-laki menjadi
pemelihara dalam keluarganya (anak-anak, isteri dan lain-lain), dan
bertanggungjawab terhadap (baik-buruknya) pemeliharaannya itu, setiap

16 Khalifah ialah seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dari yang memberi wewenang. Lihat, Abdul Hafidz Dasuqi (ed), Al-Qur’an
dan Tafsirnya Jilid I, Semarang: PT. Citra Effhar, 1993, h. 87.

17 Imam Suprayogo, op. cit, h. 162
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wanita dimintai pertanggung- jawabannya terhadap rumah suaminya dan
persoalan di dalamnya, setiap hamba bertanggung jawab atas harta
tuannya dan setiap persoalan dimintai pertanggung-jawaban" (HR.
Bukhari).18

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap manusia itu pemimpin mulai

dari dirinya, keluarga masyarakat dan sampai negara. Setiap pemimpin

diminta pertanggung jawaban, apakah ia telah menunaikan sebagai

amanah ataukah menyia-nyiakan dan melalaikan tanggung jawabnya.

Namun demikian, kepemimpinan sering diidentikan dengan otoritas,

wewenang, pengaruh dominasi, dan tentu saja materi. Wajar jika banyak

orang mengira kepemimpinan hanya dikitari dengan hal-hal yang

menyenangkan. Dan banyak orang berambisi meraih kepemimpinan,

namun hanya sedikit orang yang benar-benar menjalaninya dengan

efektif.19

Unsur yang cukup penting dalam sebuah organisasi adalah adanya

pemimpin, Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, tetapi

hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah pada seni, tetapi

seringkali pula berkaitan dengan ilmu. Pada kenyataannya,

kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu20. Untuk menghasilkan

efek yang berarti dan berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan

yang mendatang. Seorang pemimpin, baik pemimpin formal maupun

pemimpin informal menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan yang

18 Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al- Bukhari,
Sahih al-Bukhari, Juz. 3, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 273.

19 Dwi Septiawati Djafar, “Hakikat Kepemimpinan”, dalam Majalah Wanita Ummi, edisi No.
2/XV Juni –Juli 2003, h. 2.

20 Syamsul Arifin, Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan (Jakarta: Mitra Wacana
Media, 2012), h, 15.
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dengan sendirinya berbeda derajatnya, bobotnya, daerah jangkauannya,

dan sasaran-sasarannya.

Kepemimpinan sudah ada sejak zaman Nabi Adam A.S. Allah

memberikan kekuasaan kepada Nabi Adam A.S sebagai khalifah untuk

mengatur manusia   dalam kehidupan. Selain itu, Allah   juga

menciptakan manusia di dalam dunia ini dengan sempurna yakni diberi

akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Allah yang

lain. Allah memberikan akal dan pikiran kepada manusia sekaligus

diberi tugas untuk menjadi khalifah di dunia ini sebagai pengganti

Nabi Muhammad. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surat Al-

Baqarah ayat 30 :

إِنِّْي َجاِعٌل فِي اْألَْرِض َخلِْیفَةً قَالُْوا أَتَْجَعُل َو إِْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكةِ 
َماَء َو نَْحُن نَُسبُِّح بَِحْمِدَك وَ یُْفِسُد فِْیھَا فِْیھَا َمن نُقَدُِّس َویَْسفُِك الدِّ

◌َ لََك قَاَل إِنِّْي أَْعلَُم َما الَ تَْعلَُمْون
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para
Malaikat:“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya
aku mengetahui apayang tidak kamu ketahui.”21

Ada beberapa definisi kepemimpinan menurut perspektif individu.

Menurut Winardi, kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang melekat

pada diri seorang yang memimpin, yang tergantung dari macam-macam

faktor, baik faktor-faktor intern maupun faktor-faktor ekstern22.

21 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Saudi Arabia:
Lembaga Percetakan Al-Quran Raja Fahd), 13.

22 Winardi, Kepemimpinan Dalam Manajemen (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), 47.
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Sedangkan menurut Edy Sutrisno, kepemimpinan yakni suatu proses

kegiatan seseorang untuk menggerakkan orang lain dengan

memimpin, membimbing, mempengaruhi orang lain, untuk melakukan

sesuatu agar dicapai hasil yang diharapkan.23 Kemudian Fandy Tjiptono

mendefinisikan  kepemimpinan yakni kemampuan  untuk

mempengaruhi motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya

dalam suatu kelompok.24

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa

kepemimpinan adalah kepala kelompok organisasi yang mengarahkan

atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan dari sebuah

organisasi.

b. Syarat kepemimpinan

Menurut Syekh Muhammad al-Mubarak yang dikutip oleh Didin

Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul Manajemen Syariah

dalam Praktik ada empat syarat seseorang untuk menjadi pemimpin,25

diantaranya:

1) Memiliki akidah yang benar (aqidah Salimah). Seorang

pemimpin harus mempunyai pegangan atau keyakinan yang kuat,

keyakinan terhadap Allah sebagai Tuhan-Nya serta beriman dan

bertakwa kepada-Nya.

2) Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Untuk

23 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2011) 213

24 Fandy Tjiptono, Total Quality Management (TQM) Edisi Revisi, (Yogyakarta: Andi,
2003), 152.

25 Didin Hafidhuddin, Manajemen Syariah dalam Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2003), 131.
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menjadi umat yang kuat diperlukan pemimpin yang kuat fisik dan

luas pengetahuannya. Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan

yang luas bagi pemimpin adalah perlu. Sebagaimana dijelaskan

dalam firman Allah surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi :

“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus
(melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak
dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.”26

3) Memiliki akhlak yang mulia (ahlaqul karimah). Pemimpin juga

berfungsi sebagai pendidik umat, maka pada prinsipnya pemimpin

wajib memiliki segala sifat yang berakhlak mulia dan sebaiknya

perlu menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela.

4) Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan manajerial,

memahami ilmu-ilmu administrasi, mengatur semua kegiatan

karyawannya serta mengatur urusan-urusan duniawi yang lainnya.

c. Beberapa pendekatan teori kepemimpinan

Secara garis besar pendekatan teori kepemimpinan dibagi dalam

tiga aspek, yaitu teori sifat, (trait theory), teori perilaku (behavior

theory), dan teori kepemimpinan situasional (situational

theory).27

26 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ..., 887.
27 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya ..., 226.
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Berikut ini penjelasan mengenai ketiga teori tersebut :

1) Pendekatan teori sifat

Seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin karena memiliki

sifat-sifat sebagai pemimpin. Namun pandangan teori ini juga

tidak memungkiri bahwa sifat-sifat kepemimpinan tidak

seluruhnya dilahirkan, tetapi dapat juga dicapai melalui

pendidikan dan pengalaman.

Pada dasarnya semua orang mempunyai jiwa pemimpin.

Hal itu sudah dijelaskan pada ayat Al-Qur’an di atas bahwa setiap

manusia yang dilahirkan untuk dijadikan khalifah di bumi, akan

tetapi bagaimana seseorang tersebut mengembangkan sifat-sifat

kepemimpinannya dengan baik, yang dimaksud di sini adalah

mengembangkan sifat-sifat positif. Seorang pemimpin hendaknya

memiliki keunggulan sifat yang melebihi sifat dari bawahannya,

sehingga pemimpin dapat menjadi panutan dari bawahannya. Jika

pemimpin tidak memiliki sifat-sifat yang positif, maka tidak

dapat dijadikan panutan. Adapun sifat-sifat positif yang harus

dimiliki oleh seorang pemimpin menurut Permadi antara lain:28

a) Beriman dan bertakwa. Pemimpin haruslah mempunyai

keimanan yang kuat dan tujuan seseorang pemimpin yakni

semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah. Firman

Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 57:

28 K. Permadi, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 1992),

65.
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ُذوا ِدینَُكْمھُُزًوایَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا ال تَتَِّخُذوا الَِّذیَن اتَّخَ 
ِمَن الَِّذیَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبلُِكْم َواْلُكفَّاَر أَْولِیَاَء َولَِعبً 

َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِینَ  َواتَّقُوا هللاَّ
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil
Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi
buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang
telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir
(orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah
jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.”29

b) Kelebihan jasmani. Kekuatan dan kesehatan fisik perlu dimiliki

oleh pemimpin agar dapat menjalankan kepemimpinannya

dengan baik, misalnya tidak cacat fisik dan tidak gila. Firman

Allah surat Al-Baqarah ayat 247:

َ اْصطَفَاهُ َعلَْیُكْم َوَزاَدهُ بَْسطَةً فِي اْلِعْلِم  قَاَل إِنَّ هللاَّ
ُ َواِسٌع َعلِیمٌ َواْلِجْسمِ  ُ یُْؤتِي ُمْلَكھُ َمْن یََشاُء َوهللاَّ َوهللاَّ


“.... Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan
menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa."30

c) Adil dan Jujur. Seorang pemimpin harus berbuat adil dan jujur

kepada semua karyawan. Firman Allah surat An-Nisa ayat 58:

وا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْھلِھَا َوإَِذا  َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ إِنَّ هللاَّ
ا یَِعظُُكْم  َ نِِعمَّ َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلَعْدِل ۚ إِنَّ هللاَّ

َ َكاَن َسِمیًعا  بَِصیًرابِِھ ۗ إِنَّ هللاَّ
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum  di antara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil.”31

d) Bijaksana. Seorang pemimpin harus bersikap bijaksana kepada

semua orang termasuk karyawannya, tidak boleh membeda-

29 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., 170.
30 Ibid., 60.
31 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., 128.
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bedakan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang

lainnya. Firman Allah Surat An-Nahl ayat 125:

اْدُع إِلَى َسبِیِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة 
بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھَُو أَْعلَُم بَِمْن َضلَّ َوَجاِدْلھُْم 

َعْن َسبِیلِِھ َوھَُو أَْعلَُم بِاْلُمْھتَِدینَ 
“Serulah (manusia) kepada jlan Tuhanmu dengan hikmah dan
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang
baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui
tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang
lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”32

e) Penyantun, Pemimpin harus mempunyai sifat sopan santun
dan berjiwa penyantun kepada semua orang termasuk
karyawannya.
Firman Allah surat Al-Hijr ayat 88:

بِِھ أَْزَواًجا ِمْنھُْم َوَال َال تَُمدَّنَّ َعْینَْیَك إِلَٰى َما َمتَّْعنَا
تَْحَزْن َعلَْیِھْم َواْخفِْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِینَ 

Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu
kepada kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada
beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu),
dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka dan
berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.”33

2) Pendekatan teori perilaku

Dalam teori perilaku ini terdapat interaksi antara pemimpin

dengan pengikut, dan dalam interaksi tersebut pengikutlah yang

menganalisis dan mempersepsikan apakah menerima atau

menolak kepemimpinannya.

Pendekatan perilaku menghasilkan dua orientasi, yaitu perilaku

pemimpin yang berorientasi pada tugas atau yang mengutamakan

32 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan ...., 421.
33 Ibid., 399.
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penyelesaian tugas dan perilaku pemimpin yang berorientasi pada

hubungan manusia. Orientasi tugas yang tinggi, dengan orientasi

hubungan manusia yang rendah, akan menciptakan gaya

kepemimpinan yang otoriter. Hal itu ditandai dengan penggunaan

kewenangan formal dalam menggerakkan bawahannya,

pemberian sanksi menjadi pilihan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pengambilan suatu keputusan peran pemimpin sangat

sentral, tidak melibatkan bawahan, dan bawahan pun

menerima apa yang menjadi keputusan pemimpin. Keputusan

yang diambil sepihak oleh pemimpin kadang-kadang

menimbulkan kerancuhan dalam pelaksanaan akibat tidak

dilibatkannya para bawahan dalam mengambil suatu keputusan.

Keadaan ini membawa implikasi terhadap kinerja, motivasi, dan

kepuasan kerja seorang bawahan menjadi rendah.

Sebaliknya, orientasi hubungan manusia yang tinggi, dengan

orientasi tugas yang rendah, memunculkan gaya kepemimpinan

yang memberikan kebebasan kepada karyawan. Gaya ini

memberikan motivasi kepada karyawan, karena karyawan diberi

kebebasan, sehingga dapat mengembangkan potensi dirinya.

Namun, dapat menjadi pertikaian manakala karyawan tidak lagi

melaksanakan tugas-tugas akibat pemberian kebebasan yang

berlebihan. Pada sub bab berikutnya akan dijelaskan lebih detail

mengenai gaya kepemimpinan otokratis (transaksional) dan
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hubungan manusia (transformasional).

3) Pendekatan teori situasi

Teori situasi ini mengembangkan kepemimpinan sesuai

dengan situasi dan  kebutuhan.  Dalam  pandangan  ini,  hanya

pemimpin yang mengetahui situasi dan kebutuhan organisasi

yang dapat menjadi pemimpin yang efektif serta menjelaskan

bagaimana perilaku seorang pemimpin mempengaruhi kepuasan

dan kinerja para karyawannya.

Pemimpin  hendaknya lebih  memahami situasi yang

dihadapinya, baik karakter tugas, bawahan, dan lingkungan

luar. Hal itu diperlukan tingkat kematangan bagi setiap

pemimpin, dengan harapan pemimpin mampu mengembangkan

gaya kepemimpinan yang tepat dalam segala situasi dan

kebutuhan. Seorang pemimpin hendaknya mengenal dan

memahami karakter- karakter yang ada di sekelilingnya, seperti

pekerjaan karyawan, struktur, budaya, dan lingkungan yang

cepat berubah. Dalam hal itu, pemimpin harus tanggap terhadap

lingkungan dan tuntutan karyawannya maupun masyarakat

sebagai pelanggannya.

d. Kepemimpinan Kepala Madrasah

Madrasah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik.

Bersifat kompleks karena Madrasah sebagai organisasi di dalamnya

terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan
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saling menentukan. Sedang bersifat unik karena Madrasah memiliki

karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat

terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya

yang kompleks dan unik tersebut, Madrasah sebagai organisasi

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. “Keberhasilan Madrasah

adalah keberhasilan kepala madrasah.”34

Kepala madrasah merupakan pimpinan tertinggi di Madrasah. Pola

kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat

menentukan terhadap kemajuan Madrasah. Oleh karena itu, pada

pendidikan modern, kepemimpinan kepala madrasah perlu mendapat

perhatian secara serius. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat

tergantung pada kepemimpinan kepala madrasah. Karena dia sebagai

pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa

lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia

harus mampu melihat adanya perubahan dan mampu melihat masa

depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik.

Adapun istilah kepala madrasah berasal dari dua kata kepala dan

Madrasah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan

Madrasah diarikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat

aktivitas belajar mengajar. Madrasah juga merupakan lingkungan

hidup sesudah rumah, di mana anak tinggal beberapa jam, tempat

tinggal anak yang pada umumnya pada masa perkembangan, dan

34 Wahjosumidjo, op. cit, h. 349
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lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi mempersiapkan anak

untuk menghadapi hidup.35

Dengan demikian, kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin

suatu Madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar

atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.36 Pengertian lainnya

adalah kepala madrasah merupakan seorang tenaga profesional atau

guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu Madrasah dimana

Madrasah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi

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

pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum

sebagai kebanggaan.37

Kepala madrasah 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

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

36 Wahjosumidjo, op. cit, h. 83
37 Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajran,: Teori dan Aplikasi Dalam Membina Profesional

Guru, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992, h. 62
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belajar secara teori ataupun dari pengalaman di dalam praktek selama

menjadi kepala madrasah.

Kepala madrasah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan

tinggi bagi para staf dan para siswa. “Kepala madrasah adalah mereka

yang banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang

menentukan irama bagi Madrasah mereka”.38

Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya peranan kepala

madrasah dalam menggerakkan kehidupan madrasah guna mecapai

tujuan. Studi keberhasilan kepala madrasah menunjukkan bahwa

kepala madrasah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan

irama suatu Madrasah.39 Kepala madrasah yang berhasil adalah kepala

madrasah yang memahami keberadaan Madrasah sebagai organisasi

kompleks yang unik, serta mampu melaksanakan perannya dalam

memimpin Madrasah.

Adapun standar kompetensi kepala madrasah yaitu:40

1) Kompetensi kepribadian, meliputi:

a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak

mulia, dan menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di

Madrasah

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

38 James M Lipham. 1985. The Principal Concepts, Competencies, and Cases. New York:
Longman Inc, h. 1.

39 Wahjosumidjo, op. cit., h. 82.
40 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip, dan Aplikasi

dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah. Bandung: Pustaka Educa, 2010, h. 117-118.



29

c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai

kepala madrasah.

d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam

pekerjaan sebagai kepala madrasah.

f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin

pendidikan.

2) Kompetensi manajerial, meliputi:

a) Mampu menyusun perencanaan Madrasah untuk berbagai

tingkatan perencanaan.

b) Mengembangkan organisasi madrasah sesuai dengan kebutuhan.

c) Memimpin madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber

daya manusia secara optimal.

d) Mengelola perubahan dan pengembangan Madrasah   menuju

organisasi pembelajar yang efektif.

e) Menciptakan budaya dan iklim Madrasah yang kondusif dan

inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber

daya manusia secara optimal.

g) Mengelola sarana dan prasarana Madrasah dalam rangka

pendayagunaan secara optimal.
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h) Mengelola hubungan madrasah dan masyarakat dalam rangka

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan

Madrasah  .

i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik

baru, penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas peserta

didik.

j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar

mengajar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.

k) Mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.

l) Mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung kegiatan-

kegiatan Madrasah.

m)Mengelola unit layanan khusus madrasah   dalam mendukung

kegiatan pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di Madrasah  .

n) Mengelola sistem informasi madrasah dalam mendukung

penyusunan program dan pengambilan keputusan.

o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan

pembelajaran dan manajemen madrasah.

p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

program kegiatan madrasah   dengan prosedur yang tepat, serta

merencanakan tindak lanjutnya.
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3) Kompetensi kewirausahaan, meliputi:

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan

Madrasah.

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah   sebagai

organisasi pembelajaran yang efektif.

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsunya sebagai pemimpin madrasah.

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam

menghadapi kendala yang dihadapi madrasah.

e) Memiliki naluri kewirausahaan dan mengelola kegiatan

produksi atau jasa madrasah   sebagai sumber belajar peserta

didik.

4) Kompetensi supervisi, meliputi:

a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka

peningkatan profesionalisme guru.

b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.

c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam

rangka peningkatan profesionalisme guru.

5) Kompetensi sosial, meliputi:

a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan Madrasah.

b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
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e. Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, atau kegunaan

suatu hal atau kerja suatu bagian tubuh. Fungsi kepemimpinan

berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan

kelompok atau organisasi masing-masing yang mengisyaratkan bahwa

setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar organisasi.41

Dengan demikian untuk menjadi pemimpin yang efektif, seorang

pemimpin harus memahami fungsi kepemimpinan terlebih dahulu.

Indra Fachrudi menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan terbagi

menjadi dua(2) yaitu: Pertama, Fungsi pemimpin berdasarkan tujuan

yang hendak dicapai dan Kedua, Fungsi pemimpin yang bertalian

dengan penciptaan suasana kerja yang sehat.42

Pemimpin organisasi mempunyai kekuasaan tertentu yang

dilimpahkan kepadanya. Kekuasaan tersebut merupakan alat dalam

menjalankan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu, agar tugas

kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik maka digunakan

strategi.

Strategi yang dapat digunakan agar dapat menjalankan

kepemimpinannya, adalah pemimpin harus menggunakan strategi

yang fleksibel, pemimpin harus menjaga keseimbangan dalam

menentukan kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek, pemilihan

41Musfirotun Yusuf, Manajemen Pendidikan Sebuah Pengantar, Pekalongan: STAIN
Pekalongan Press, 2009, h. 167.

42Indra Fachrudi, Soekarno, Bagaimana Memimpin Yang Efektif, Bogor: PT: Ghalia
Indonesia, 2006 h 3
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strategi harus yang memberikan layanan terhadap lembaga, dan

kegiatan yang sama dapat digunakan untuk beberapa aksi dalam

strategii.43 Selain hal yang tersebut diatas kepala madrasah

mengoptimalkan kinerja guru melalui beberapa faktor antara lain,

motivasi kinerja guru, etos kinerja guru, lingkungan kinerja guru,

tugas dan tanggung jawab.44

f. Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah

Konsep seorang pemimpin pendidikan tentang kepemimpinan dan

kekuasan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap, tingkah laku

dan sifat kegiatan kepemimpinan yang dikembangkan dalam lembaga

pendidikan atau unit administrasi pendidikan yang dipimpinnya akan

mempengaruhi situasi kerja, mempengaruhi kerja anggota staf, sifat

hubungan-hubungan kemanusiaan diantara sesama, dan akan

43 Ara Hidayat dan Imam Machali, op. cit, h 94-95
44 Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengoptimalkan kinerja guru 1) Motivasi

Kinerja Guru Motivasi kerja erat hubungannya dengan kinerja seseorang. Pada dasarnya motivasi
kinerja seseorang itu berbeda-beda. Ada motivasi kerja tinggi dan adapula motivasi kerja rendah,
bila motivasi kerja tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja yang tinggi dan sebaliknya jika
motivasinya rendah maka akan menyebabkan kinerja yang dimiliki seseorang tersebut rendah. 2)
Etos Kinerja Guru Dalam meningkatkan budaya kinerja dibutuhkan etos kerja yang baik, karena
etos kerja memiliki peluang yang besar dalam keberhasilan kinerja. Guru yang tidak memiliki etos
kerja akan bekerja asal-asalan, sedangkan guru yang memiliki etos kerja yang baik akan bekerja
penuh tanggung jawab dan pengabdian, karena pelaksanaan etos kerja merupakan upaya
produktivitas kerja yang mendukung kualitas kerja. 3) Lingkungan Kinerja Guru Lingkungan yang
baik untuk bekerja akan menimbulkan perasaan nyaman dan kerasan dalam bekerja. Dengan
lingkungan yang baik akan dapat meningkatkan semangat kerja para guru sehingga produktivitas
kinerja meningkat, kualitas kinerja lebih baik dan prestise sekolah bertambah baik yang
selanjutnya menarik pelanggan datang ke sekolah. 4) Tugas dan tanggung jawab Guru memiliki
tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan di sekolah.. Alex. S. Nitisemito,
Manajemen Personalia, (Jakarta: PT: Ghalia Indonesia, 1991) h 184
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mempengaruhi kualitas hasil kerja yang mungkin dapat dicapai oleh

lembaga atau unit administrasi pendidikan tersebut.45

Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin

dalam mempengaruhi para pengikutnya. Gaya kepemimpinan

merupakan suatu pola perilaku seseorang pemimpin yang khas pada

saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin

untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi

anggota kelompok, akan membentuk gaya kepimpinannya.46

Menurut Bass dalam Anchok juga membagi jenis kepemimpinan

kedalam dua gaya, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan gaya

kepemimpinan transformasional. Bila dikaitkan dengan pendapat

Hickman, gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan

bergaya manager dan gaya kepemimpinan transformasional adalah

kepemimpinan bergaya leader.47

1) Kepemimpinan Transformasional

Istilah “kepemimpinan transformasional” dimunculkan pertama

kali pada tahun 1973 oleh Downton. Kemudian James McGregor

Burns, seorang sosiolog politik, menulis dalam buku Leadership di

tahun 1978 yang dikutip oleh Tikno Lensuffie dalam bukunya

yang berjudul Leadership untuk Professional dan Mahasiswa

menyatakan bahwa seorang pemimpin menangkap motivasi para

45 Dirawat, dkk, Pemimpin Pendidikan Dalam Rangka Pertumbuhan Djabatan Guru-Guru,
Malang: tp, 1971, h. 39

46 Mulyasa E, op. cit, h. 108
47Anchok D.. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta [ID]. Penerbit Erlangga. 2012 h,

17
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pengikutnya dengan tujuan untuk  mencapai     tujuan     bersama.48

Menurut Tikno, kepemimpinan transformasional memiliki

pengertian kepemimpinan yang bertujuan untuk perubahan. Sesuai

dengan sifat alamiah kepemimpinan yaitu adanya penggerak untuk

mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud di sini adalah

perubahan. Perubahan yang dimaksud diasumsikan sebagai

perubahan ke arah yang lebih baik, menentang status quo, dan

aktif.49.

Menurut Bass dalam Laksmi. A mendefinisikan kepemimpinan

transformasional sebagai pengaruh pemimpin terhadap

karyawannya sehingga  para karyawan merasakan kepercayaan,

kebanggaan, dan rasa hormat kepada pemimpin. Pada prinsipnya,

kepmimpinan transformasional bertugas memotivasi karyawan

untuk berbuat baik  dari apa yang biasa dilakukan sehingga dapat

meningkatkan kepercayaan dan keyakinan diri karyawan.50

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang

mencakup upaya perubahan terhadap karyawan untuk berbuat lebih

baik lagi dari apa yang biasa dikerjakan yang berpengaruh terhadap

peningkatan kinerja.

48 Tikno lensuffie, Leadership untuk Professional dan Mahasiswa (Jakarta: ESENSI
Erlangga Group, 2010), h, 81.

49 Ibid., 82.
50 Laksmi Anindhita, “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja

Karyawan Bank Mandiri Cabang Niaga di Surabaya” (Tesis—Universitas Airlangga, Surabaya,
2007), 16.
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Dalam rangka itu, pemimpin transformasional melakukan

stimulasi, motivasi, menginspirasi dan memberikan perhatian

individu yang dipimpin. Karakteristik dari gaya kepemimpinan

transformasional akan dijelaskan di bawah ini.

1) Idealized Influence.

Pemimpin transformasional mempunyai keyakinan

kepemimpinan yang kuat. Keyakinan kuat diperolehnya dari

selalu berfikir positif dan optimis. Keyakinan diri yang kuat

terlihat dari cara pemimpin berbicara tentang pandangan-

pandangannya dan perilakunya dalam menjalani kehidupan

organisasi, dan berhubungan dengan karyawannya. Perilaku

kayakinan yang kuat dalam sejarah kepemimpinan Islam

adalah sebagaimana yang di praktekkan oleh nabi Ibrahim

dan nabi Musa dalam melakukan perubahan terhadap

umatnya51.

Selain keyakinan, komitmen juga menjadi ciri perilaku

kepemimpinan ini. Pemimpin yang berkomitmen tinggi adalah

pemimpin yang banyak berkorban untuk terwujudnya sebuah

visi misi. Pengorbanan itu dilakukan karena para pemimpin itu

mencintai visi dan misi organisasi.

Selain dua perilaku di atas, terdapat juga perilaku yang lain

seperti bervisi jelas, tekun, pekerja keras, konsisten dalam

51 Mohammad Karim, Pemimpin Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam
(Malang: UIN- MALIKI PRESS, 2010), 48.
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ucapannya, menanamkan rasa hormat kepada karyawannya,

membangkitkan kebanggaan,  serta menumbuhkan

kepercayaan pada para pengikutnya.

2) Individualized Consideration.

Perilaku individualized consideration merupakan perilaku

yang dengan cara mendekatkan emosi seperti memberikan

perhatian secara khusus. Perilaku ini dapat memberikan daya

pengaruh yang besar  terhadap timbulnya  pola  hubungan

pemimpin dan karyawannya yang baik. Selain itu, juga dapat

memberikan arahan, bimbingan dan sebagainya terhadap

karyawannya. Pemimpin harus membantu karyawannya

menentukan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu oleh

mereka (karyawan). Selain memberikan bimbingan

terhadap karyawannya, pemimpin transformasional juga

berfikir untuk mengetahui kemampuan karyawannya. Pemimpin

tersebut harus menyadari kemampuan yang beragam dari

karyawannya, pemimpin tidak boleh menganalisir atau

menyamaratakan kemampuan yang beragam itu.

Perilaku lainnya adalah melatih dan memberikan umpan

balik yang baik dan tepat kepada karyawan agar mereka sukses

dalam tugasnya. Yang dimaksud memberikan umpan balik di

atas adalah mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang

menjadi keinginan dan keluhan karyawan serta mau
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mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan dari

bawahannya.

3) Intellectual Stimulation.

Pemimpin membantu para pengikut untuk berpikir ulang

dengan cara rasional bagaimana cara menganalisis situasi.

Pemimpin mendorong para pengikut untuk menjadi kreatif serta

memotivasi kepada karyawan untuk mencari pendekatan-

pendekatan yang baru dalam  melaksanakan  tugas-tugas

organisasi. Stimulasi yang diberikan untuk menolong

karyawan harus disesuaikan dengan kemampuan

karyawan.52 Dengan demikian pemimpin sebaiknya memiliki

kemampuan yang lebih dibandingkan karyawannya dalam hal-

hal yang menyangkut masalah yang dihadapi kelompok.

4) Inspirational Motivation.

Kepemimpinan akan efektif bila pemimpin   dapat

memberi inspirasi kepada karyawan untuk bekerja bersama-

sama, bertindak mencapai tujuan organisasi. Dan di dalam

melakukan hal itu, karyawan akan mengalami proses

pengembangan kepemimpinan sehingga kelak mereka pun akan

dapat menjadi pemimpin.53 Para pemimpin ini didesak untuk

tidak menyerah dalam memotivasi, menginspirasi, memberi

pelatihan dan melatih karyawan serta harus mampu

52 John M. Ivancevich, Perilaku dan Manajemen Organisasi, jilid 2 edisi ke 7, (Jakarta:
Erlangga, 2006), 200

53 Mohammad Karim, Pemimpin Transformasional…, 68
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memenagkan dan menyentuh hati, pikiran mereka, dan tidak

boleh mendiskriminasi hingga melampaui batas.

Di dalam kepemimpinan transformasional ada beberapa unsur,

yaitu:54

a) Unsur pemimpin

(1) Pemimpin memiliki kharisma di mata pengikut.

(2) Pemimpin memiliki visi atau idealisme yang sesuai

dengan harapan pengikut.

(3) Pemimpin mampu memberikan pengaruh kepada pengikut.

b) Unsur Pengikut

(1) Pengikut memiliki inspirasi dari dirinya dan memandang

pemimpin mampu membawanya untuk mewujudkan inspirasi

tersebut.

(2) Pengikut memiliki motivasi dan pemimpin

menangkap motivasi tersebut untuk diarahkan menjadi tujuan

bersama.

c) Unsur Kerja sama

(1) Di dalam melaksanakan pekerjaannya, pemimpin mampu

merangsang atau memicu kreatifitas intelektual dari para

pengikut.

54 Tikno lensuffie, Leadership …, 83.
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d) Unsur keputusan

(1) Di dalam kerjasama transformasional, pengikut

bebas mengambil keputusan dan bukan karena ada tekanan.

Kesimpulannya,  di dalam  kepemimpinan transformasional,

pemimpin dianggap memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

mengetahui gambaran besar organisasi melebihi karyawannya.

Pemimpin memiliki kemampuan yang lebih dibanding para

karyawan yang menggantungkan kepercayaan kepada sang

pemimpin. Keberhasilan dalam tipe kepemimpinan ini ditentukan

dari kemampuan pemimpin untuk mentransfer kemampuannya

kepada  para karyawannya, sehingga para karyawan memiliki

kemampuan yang lebih baik. Pemimpin juga memberikan

empowering dan encouraging (wewenang  dan membersihkan

hati) para karyawannya. Hal itu bertujuan agar pemimpin dan

pengikut dapat bekerja  sama untuk meraih tujuan akhir dari

organisasi.

2) Kepemimpinan transaksional

Menurut Tikno, kepemimpinan transaksional adalah

kepemimpinan yang bersifat kontraktual antara pemimpin dan

karyawannya. Pemimpin membutuhkan karyawan dan

menawarkan sesuatu sebagai penukar loyalitas karyawan.

Karyawan mau bekerja sama dikarenakan ada hal- hal yang ia kejar

sebagai reward. Sementara itu, yang dikerjakan mungkin bukan
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tujuan pribadinya, melainkan merupakan tujuan sang pemimpin55.

Sedangkan  menurut  Yukl yang  dikutip oleh Martha Andi

yakni kepemimpinan transaksional dapat melibatkan nilai-nilai,

tetapi nilai tersebut relevan dengan proses pertukaran seperti

kejujuran, tanggung jawab, dan timbal balik.56

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan di mana pemimpin

menentukan apa yang harus dikerjakan oleh karyawan agar mereka

dapat mencapai tujuan mereka sendiri atau organisasi dan membantu

karyawan agar memperoleh kepercayaan dalam mengerjakan tugas

tersebut.

Kepemimpinan   transaksional mempunyai titik   berangkat

dari semangat ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Fokusnya

adalah segala hal yang menarik dan sedang dimiliki orang lain. Cara-

cara yang dijalani adalah  tawar-menawar, transaksi-transaksi.

Semua  itu dilakukan untuk mempengaruhi orang lain agar

merelakan kelebihan dan segala yang dimilikinya untuk kemajuan

diri dan organisasi. Kepemimpinan ini menggunakan pendekatan

transaksi untuk disepakati bersama antara pemimpin dengan

karyawan.57 Di sini pemimpin mengambil inisiatif untuk

menawarkan beberapa bentuk pemuasan kebutuhan karyawan seperti

55 Tikno lensuffie, Leadership untuk ..., 88.
56 Martha Andi Pradana, Jurnal, “Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap

kinerja karyawan (studi pada karyawan PT. Mustika Bahana Jaya,Lumajang, 2006), 4.
57 Mohammad Karim, Pemimpin Transformasional …, 4.
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peningkatan upah, promosi, pengakuan dan perbaikan kondisi kerja.

Kepemimpinan transaksional memiliki dua karakteristik, yaitu:58

1) Contingent Reward (reward atau hadiah yang diberikan atau

yang dijanjikan) Contingent Reward merupakan suatu value atau

nilai yang dijanjikan kepada karyawan. Hal itu bisa berupa apa

saja yang dipertukarkan dengan apa yang bisa diberikan oleh

pengikut, contohnya berupa gaji, kedudukan, sebagai ‘bayaran’

dari loyalitas dan kepengikutannya.

2) Management by Exception-MbE (Manajemen yang

memisahkan kesalahan)

a. MbE-A: Management by Exception Active

Di dalam manajemen ini, seorang pemimpin aktif

mencari atau menangkap kesalahan-kesalahan yang terjadi

di dalam karyawannya, untuk kemudian diperbaiki secara

terus-menerus. Contohnya adalah seorang supervisor yang

secara aktif menilai kinerja anak buahnya. Secara

berkala, supervisor akan berkumpul dengan anak-anak

buahnya untuk membicarakan kesalahan-kesalahan dan

kelemahan-kelemahan mereka. Tujuannya tentu saja agar

kesalahan dan kelemahan tersebut dapat diperbaiki.

b. MbE-P: Management by Exception Passive

Di dalam manajemen ini, seorang pemimpin hanya

58 Tikno lensuffie, Leadership …, 91.
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memberikan standar-standar tertentu untuk diraih oleh

karyawan. Pemimpin tersebut kemudian memberikan

penilaian tanpa mengkomunikasikannya dengan karyawan.

Hasil penilaian tersebut yang digunakan sebagai acuan

untuk menentukan baik atau tidaknya kinerja dari karyawan

tersebut.

Dalam kepemimpinan transaksional, terdapat unsur-unsur

sebagai berikut :

(1). Unsur kerja sama antara pengikut dan pemimpin yang bersifat

kontraktual.

(2) Unsur prestasi yang terukur. Pengukuran prestasi dilihat dari segi

targetnya, apakah karyawan tersebut sudah mencapai target kerja

yang telah ditentukan atau belum mencapai targetnya.

(3) Unsur reward atau upah yang dipertukarkan dengan loyalitas.

Ciri dari kepemimpinan transaksional sudah jelas sejak awalnya.

Pola kepemimpinan ini akan berjalan dengan baik apabila ketiga unsur

di atas terpenuhi, sekaligus memuaskan kedua belah pihak. Meskipun

demikian, terkadang ditemukan kenyataan bahwa pengikut tidak

memiliki pilihan yang lebih baik daripada yang ditawarkan oleh

pemimpin. Dibandingkan dengan kepemimpinan transformasional,

banyak yang menganggap pola kepemimpinan transaksional ini terasa

sedikit mengandung unsur jual-beli dan merupakan sesuatu yang agak

bernuansa komersial. Namun sesungguhnya tidaklah demikian.
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Kepemimpinan transaksional haruslah dipandang dari sisi ilmu dan

sudut pandang intelektual yang netral.

Pada kepemimpinan transaksional, seorang pemimpin tidak perlu

memiliki figur yang sempurna seperti pada kepemimpinan

transformasional. Pemimpin tersebut juga tidak perlu memiliki

superioritas dalam bidang tertentu, seperti yang terdapat pada

kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional juga

tidak selalu terkait dengan uang  di dalam hubungan kontraktualnya.

Meskipun ada ciri reward di dalamnya, namun reward yang dimaksud

tidaklah selalu berupa uang atau hal-hal komersial semata, akan tetapi

juga bisa berupa pengangkatan jabatan, penghargaan, atau berlibur

bersama.

C. Hubungan, perbedaan serta ciri-ciri kepemimpinan transformasional

dan transaksional

1. Ciri- ciri kepemimpinan transformasional.59

a. Memiliki keberanian untuk melakukan perubahan menuju tingkat

produktivitas yang lebih tinggi.

b. Mampu membangkitkan semangat dan motivasi pengikutnya

untuk bekerja keras.

c. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan, disiplin dan

motivasi untuk maju.

59Wuradji, The Educational Leadership (Kepemimpinan Transformasional), (Yogyakarta:
Gama Media, 2009), h 52- 53
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d. Mampu membangun kesadaran berorganisasi pada para

pengikutnya, dengan jalan mengembangkan rasa memiliki

organisasi (sense of belonging), dan rasa bertanggung jawab

(sense of responsibility) serta membangun kemauan untuk meraih

prestasi yang setinggi- tingginya.

e. Mampu memberikan perlindungan (mengayomi) dan menciptakan

rasa aman dikalangan pengikutnya.

f. Menggunakan kemampuan intelektualnya secara cerdas dalam

proses pengambilan keputusan.

g. Mampu menampung dan menangkap semua aspirasi dan

kepentingan pengikutnya.

h. Memperjuangkan kebutuhan pengikutnya.

i. Memberikan pengarahan yang selalu diterima dan dipatuhi

dengan ikhlas, sehingga pengikutnya memiliki rasa wajib untuk

mentaati semua perintah dan arahannya.

j. Berusaha membawa pengikutnya ke arah suatu idealisme, tidak

hanya sekedar asal jalan, dan dapat meyakinkan pengikutnya

bahwa apa yang dicita- citakannya (idealisme) tersebut pasti akan

tercapai.

k. Pemimpin menempatkan diri sebagai agen perubahan (change

agents).
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Sedangkan menurut Luthans sebagaimana yang dikutip oleh Danim

ada ciri- ciri kepemimpinan transformasional adalah sebagai berikut:60

a. Mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan

b. Memiliki sifat pemberani

c. Mempercayai orang lain

d. Bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan

individu)

e. Meningkatkan kemampuannya secara terus- menerus

f. Memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak

jelas dan tidak menentu

g. Memiliki visi ke depan

Sedangkan menurut Yukl sebagaimana yang dikutip oleh Mulyono,

ciri- cirinya sebagai berikut:61

a. Mampu mendorong pengikut untuk menyadari pentingnya hasil

pekerjaan

b. Mendorong pengikut untuk lebih mendahulukan kepentingan tim atau

organisasi, mendorong untuk mencapai kebutuhan yang lebih tinggi.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat Penulis simpulkan bahwa

kepemimpinan transformasional akan memberikan pengaruh positif pada

hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan konsep kepemimpinan

transformasional, bawahan akan merasa percaya, kagum, bangga, loyal,

60Sudarwan Danim,dkk, Manajamen dan Kepemipinan Transformasional
Kekepalasekolahan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h 53- 54

61Mulyono, Educational Leadership (Mewujudkan Efektifitas Kepemimpinan
Pendidikan), (Malang: UIN-Malang Press, 2009) , h 135- 136
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dan hormat kepada atasannya serta termotivasi untuk mengerjakan

pekerjaan dengan hasil yang melebihi target yang telah ditentukan

bersama. Tipe kepemimpinan ini mendorong para pengikutnya (individu-

individu dalam satu organisasi) untuk menghabiskan upaya ekstra dalam

mencapai apa yang dianggap mungkin untuk bisa dicapai.

2. Ciri- ciri kepemimpinan transaksional.62

a. Kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang diemban

bawahan

b. Lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer karena ia

sangat terlibat dalam aspek- aspek prosedural manajerial yang

metodologis dan fisik

c. Tidak mengembangkan pola hubungan laisser fair (membiarkan

personal menentukan sendiri pekerjaannya karena dikhawatirkan

dengan keadaan personel yang perlu pembinaan, pola ini dapat

menyebabkan mereka menjadi pemalas dan tidak jelas apa yang

dikerjakannya

d. Dalam kontrak kerja disepakati bersama reward dan punishment

Dari pernyataan di atas dapat Penulis simpulkan bahwa segala

aktifitas pekerjaan yang dilakukan bawahan harus memiliki harga atau

mendapatkan imbalan. Namun hal tersebut justru menjadi kelemahan tipe

kepemimpinan transaksional karena komitmen bawahan terhadap

organisasi biasanya berjangka pendek. Aktivitas pekerjaan bawahan hanya

62Nur Munajat, hand out 11 Leadership , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), h 1
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terfokus pada negosiasi upah serta mengabaikan pemecahan masalah atau

visi bersama. Komitmen bawahan terhadap organisasi akan tergantung

pada sejauh mana kemampuan organisasi dalam memenuhi keinginan

bawahan.

3. Perbedaan kepemimpinan transformasional dengan transaksional

Menurut Bass dan Avilio sebagaimana yang dikutip oleh Danim,

berikut adalah perbedaannya :

a. Kepemimpinan transformasional

1. Atribut- atribut pengaruh ideal

Merupakan proses pemimpin yang mempengaruhi

bawahan dengan menimbulkan emosi-emosi yang kuat,

kharisma atau pengaruh yang ideal berkaitan dengan reaksi

bawahan terhadap pemimpin. Pemimpin di identifikasikan

dengan dijadikan sebagai panutan oleh bawahan, dipercaya,

dihormati dan mempunyai misi dan visi yang jelas menurut

persepsi bawahan dapat diwujudkan. Pemimpin

mendapatkan standar yang tinggi dan sasaran yang

menantang bagi bawahan.

kharisma dan pengaruh yang ideal dari pemimpin

menunjukkan adanya pendirian, menekankan kebanggan

dan kepercayaan, menempatkan isu-isu yang sulit,

menunjukkan nilai yang paling penting dalam visi dan misi

yang kuat, menekankan pentingnya tujuan, komitmen dan
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konsekuen etika dari keputusan serta memiliki sense of

mission. Dengan demikian pemimpin akan diteladani,

membangkitkan kebanggaan, loyalitas, hormat, antusiasme,

dan kepercayaan bawahan. Selain itu pemimpin akan

membuat bawahan mempunyai kepercayaan diri.

2. Stimulasi Intelektual

Mengenalkan cara pemecahan masalah secara cerdik

dan cermat, rasional dan hati-hati sehingga anggota mampu

berpikir tentang masalah dengan cara baru dan

menghasilkan pemecahan yang kreatif. Rangsangan

intelektual berarti menghargai kecerdasan, mengembangkan

rasionalitas dan pengambilan keputusan secara hati-hati.

Pemimpin mendorong bawahan untuk lebih kreatif,

menghilangkan keengganan bawahan untuk mengeluarkan

ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada

menggunakan pendekatan-pendekatan baru yang lebih,

menggunakan intelegasi dan alasan-alasan yang rasional

dari pada hanya didasarkan pada opini-opini atau perkiraan-

perkiraan semata.

3. Motivasi inspirasional

Pemimpin yang inspirasional adalah seorang pemimpin

yang bertindak dengan cara memotivasi dan menginspirasi
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bawahan yang berarti mampu mengkomunikasikan harapan-

harapan yang tinggi dari bawahannya.

Pemimpin mempunyai visi yang menarik untuk masa

depan, menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan,

optimis dan antusiasme, memberikan dorongan dan arti

terhadap apa yang perlu dilakukan.

4. Perhatian Individual (Individualized consideration)

Perhatian secara individual merupakan cara yang

digunakan oleh pemimpin untuk memperoleh kekuasaan

dengan bertindak sebagai pembimbing, memberi perhatian

secara individual dan dukungan secara pribadi kepada

bawahannya. Pemimpin mampu memperlakukan orang lain

sebagai individu, mempertimbangkan kebutuhan individual

dan aspirasi-aspirasi, mendengarkan, mendidik dan melatih

bawahan. Sehingga pemimpin seperti ini memberikan

perhatian personal terhadap bawahannya.63

b. Kepemimpinan transaksional

1. Kontingensi ganjaran (contigence rewards)

Kepemimpinan ini merupakan perilaku yang menjelaskan

harapan bawahan dan imbalan yang didapat apabila bawahan

mencapai tingkat kinerja yang diharapkan. Imbalan kontingen

yang ditunjukkan dalam bentuk perilaku pemimpin yang

63Sudarwan Danim,dkk, Op. Cit, h 54
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memberitahukan kepada anggota organisasi mengenai kegiatan

yang harus dilakukan jika ingin memperoleh imbalan tertentu,

selalu berbicara mengenai rekomendasi dan promosi untuk

setiap pekerjaan yang dilakukan bawahan dengan baik,

menjamin bahwa bawahan akan mendapatkan keinginannya

sebagai pengganti usaha-usaha yang telah dilakukan.

2. Manajemen dengan pengecualian aktif (active management by

exception)

Kepemimpinan ini merupakan perilaku yang memantau

pelaksanaan tugas dan masalah yang mungkin muncul serta

melakukan tindakan perbaikan untuk memelihara kinerja yang

telah ada. Dalam hal ini, pemimpin menunjukkan adanya

aturan dan pengendalian agar bawahan terhindar dari

kesalahan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas.

Pemimpin juga selalu memantau gejala penyimpangan,

kesalahan anggota serta melakukan tindakan perbaikan atau

menunjukkan sikap korektif yang bersifat aktif pada

permasalahan dan kinerja anggota.

3. Manajemen dengan pengecualian pasif (pasive management by

exception)

Kepemimpinan ini merupakan perilaku yang tidak

mengupayakan adanya kepemimpinan (no leadership),

bereaksi hanya setelah terjadi kesalahan dan menghindari
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mengambil keputusan. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin

memberikan kebebasan penuh pada bawahan untuk bertindak,

menyediakan materi serta tidak mau berpartisipasi kecuali

menjawab pertanyaan dan tidak membuat evaluasi atau

penilaian. Pemimpin cenderung membiarkan bawahan

melakukan pekerjaan dengan cara yang sama setiap waktu.64

Dari perbedaan kepemimpinan di atas, Penulis

menyimpulkan bahwasanya ada beberapa perbedaan yang

esensial antara kedua jenis kepemimpinan tersebut, perbedaan

itu bukan atas dasar tujuan yang dikehendaki, melainkan pada

perilaku dimana yang satu mengedepankan ke arah

transformasi sementara yang lain lebih mengarah pada

transaksi. Kepemimpinan transformasional berupaya untuk

menggiring SDM ke arah tumbuhnya sensitivitas pembinaan

dan pengembangan organisasi, pengembangan visi bersama

sedangkan kepemimpinan transaksional menuntut bawahannya

untuk mengikuti arahan yang diberikan pemimpin.

4. Hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan

transaksional.

Apabila kepemimpinan transformasional dan transaksional

dikombinasikan akan melahirkan full range leadership model

dimana kedua kepemimpinan tersebut saling mengisi (mutually

64 Ibid., h 54- 55
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inclusive) sehingga lebih kontinum atau bersifat kontingensi

ketimbang dikotomis.65 Sedang menurut penulis sendiri

hubungan kepemimpinan transformasional dengan

transaksional tersebut sangat signifikan dalam mencapai tujuan

dimana transformasional memberikan peran dalam mencapai

tujuan dengan berpandangan yang visioner dan adanya tingkat

semangat yang tinggi dan didukung dengan adanya reward

yang diterapkan oleh kepemimpinan transaksional sehingga

tujuan yang di idealkan akan cepat terealisasi dengan mudah.

2. Kinerja Guru

a    Pengertian Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kinerja berarti sesuatu

yang dicapai, prestasi diperlihatkan atau kemampuan kerja.66 Dalam

sebuah artikel yang diterbitkan oleh lembaga administrasi negara

merumuskan kinerja merupakan terjemahan bebas dari istilah

performance yang artinya adalah prestasi kerja atau pelaksanaan

kerja atau pencapaian kerja   atau hasil kerja.

Menurut Simamora kinerja adalah tingkat pencapaian standar

pekerjaan.67 Sementara Nawawi menegaskan bahwa kinerja yang

diistilahkan sebagai karya adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan,

65Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar (Kepemimpinan Transformasional
Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran), ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h 59

66Depdikbud.. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. 1995, h, 503
67 Simamora, Hadori. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi ke satu. Cetakan Pertama.

Badan Penerbit STIE. Yogyakarta. 1997. h, 327
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baik fisik/material maupun non material.68

Menurut Anwar memberikan pengertian kinerja sama dengan

performance yang esensinya adalah berapa besar dan berapa

jauh tugas-tugas yang telah dijabarkan telah dapat diwujudkan

atau   dilaksanakan   yang berhubungan dengan tugas dan tanggung

jawab yang menggambarkan pola perilaku sebagai aktualisasi dan

kompetensi yang dimiliki. Dalam kajian yang berkenaan dengan

profesi guru69, Anwar memberikan pengertian kinerja sebagai

seperangkat perilaku nyata yang  ditunjukkan oleh seorang guru

pada waktu memberikan pelajaran kepada siswanya. Kinerja guru

dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar-mengajar dikelas

termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester maupun

persiapan mengajar.70

Kesimpulan yang dapat diambil dari  pendapat dan teori

kinerja guru diatas, bahwa kinerja guru adalah persiapan,

pelaksanaan, dan pencapaian guru dalam melaksanakan interaksi

belajar mengajar di kelas.

b. Unsur Kinerja

Berdasarkan pengertian diatas kinerja mengandung 3 (tiga) unsur,

yaitu:

1) Unsur waktu, dalam arti hasil-hasil yang dicapai oleh usaha-

68 Nawawi, Hadani. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan
dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan. Yogjakarta : Gajah Mada University Press. 1997.h,235

69 Anwar Prabu Mangkunegara, Op. Cit, h, 86
70Ibid., 22
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usaha tertentu, dinilai dalam satu putaran waktu atau sering

disebut periode. Ukuran periode dapat menggunakan satuan jam,

hari, bulan maupun tahun.

2) Unsur hasil, dalam arti hasil-hasil tersebut merupakan hasil

rata-rata pada akhir periode tersebut. Hal ini tidak berarti mutlak

setengah periode harus memberikan hasil setengah dari

keseluruhan.

3) Unsur metode, dalam arti seorang pegawai harus menguasai

betul dan bersedia mengikuti pedoman yang telah ditentukan,

yaitu metode kerja yang efektif dan efisien, ditambahkan pula

dalam bekerjanya pegawai tersebut harus bekerja dengan penuh

gairah dan tekun serta bukan berarti harus bekerja berlebihan.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja merupakan hasil atau yang  diperoleh dari sebuah

pekerjaan sebagai konstribusi terhadap perusahaan. Kinerja

merupakan suatu fungsi dari motivasi  dan  kemampuan.  Mengacu

pada Rivai  dan Basri  kinerja adalah hasil atau tingkat

keberhasilan seseorang  secara keseluruhan selama periode tertentu

di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau

kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati
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bersama.71 Menurut Gibson, ada tiga faktor yang berpengaruh

terhadap kinerja, yaitu:

1) Faktor    individu:    kemampuan,    keterampilan, latar

belakang keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial dan

demografi seseorang.

2) Faktor psikologi: persepsi, stres kerja, peran, sikap, kepribadian,

motivasi dan kepuasan kerja.

3) Faktor organisasi: sturktur organisasi, desain pekerja,

kepemimpinan, sistem penghargaan.72

Menurut Siagian, terdapat tujuh elemen kunci dalam penilaian

kinerja, yaitu:

1) Sasaran penilaian kinerja adalah para karyawan sehingga diperoleh

informasi yang akurat mengenai kinerja tersebut.

2) Standar kinerja digunakan sebagai alat ukur.

3) Alat pengukur kinerja ciri-cirinya adalah mudah digunakan, dapat

dipercaya, menunjukkan perilaku yang kritikal, dapat

didiversifikasi orang lain, mengukur kinerja yang ditampilkan

secara reguler.

4) Menghasilkan penilaian kinerja yang objektif.

5) Hasil penelitian kinerja harus dicatat secara akurat dan lengkap

dalam arsip kepegawaian setiap karyawan.

71 Rivai dan Basri. 2004. Manfaat Penilaian Kinerja. Jurnalhttp://jurnal-
sdm.blogspot.com/2004/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.

72Gibson, Organisasi Perilaku–struktur –proses , Terjemahan, Edisi V. Jakarta: Penerbit
Erlangga. 2002 .
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6) Bahan informasi yang diperoleh dari penilaian kinerja akan

digunakan oleh manajemen untuk berbagai kepentingan

pengambilan keputusan.

7) Penilaian kinerja merupakan kegiatannya yang sifatnya siklikal.

Artinya secara berkala dalam kehidupan kekayaan seseorang dalam

organisasi.73

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja menurut Mangkunegara

adalah: kemampuan (ability), motivasi (motivation), disiplin (discipline) dan

gaya kepemimpinan (leadership).74

1) Kemampuan (ability)

Secara psikologis kemampuan karyawan terdiri dari kemampuan potensi

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill). Oleh karena itu

karyawan perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan

keahliannya.

2) Motivasi (motivation)

Motivasi terbentuk dari sikap dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi

merupakan kondisi yang menggerakkan diri karyawan terarah dalam

mencapai tujuan organisasi.

3) Disiplin (discipline)

Disiplin merupakan ketaatan dan kepatuhan dalam menjalankan

peraturan yang berlaku. Peningkatan disiplin SDM sangat diperlukan

untuk mencapai produktivitas organisasi sesuai yang diharapkan.

73 Siagian, Sondang. P. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006,
169

74Mangkunegara, Op. Cit
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4) Gaya kepemimpinan (leadership)

Gaya kepemimpinan adalah tindakan untuk memengaruhi orang lain.

Demi terwujudnya tujuan yang diharapkan maka diperlukan penerapan

gaya kepemimpinan yang sesuai dengan organisasi tersebut.

Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat

penting dalam upaya pencapaian tujuan. Kepemimpinan merupakan

kegiatan pemimpin dalam hal memengaruhi, mendorong dan membimbing

serta mengarahkan kegiatan orang lain agar mampu menerima pengaruh itu

dan selanjutnya dapat membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

oleh perusahaan. Pengertian kepemimpinan  secara luas  menurut Richard

L. Draft adalah: “Kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan

memengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan”. Pendapat

ini menekankan bahwa  kepemimpinan adalah proses untuk

memengaruhi karyawan (pengikut) atau sekelompok orang (termasuk

perilaku/ budayanya) agar dapat berubah sesuai dengan keinginan

organisasi dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan.75

Menurut Roach & Behling kepemimpinan didefinisikan sebagai

“Proses memengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang terorganisasi menuju

pencapaian suatu tujuan”. Dari pendapat ini tampak bahwa kepemimpinan

sebagai suatu proses yang melibatkan pimpinan, yang dipimpin (bawahan)

dan situasi.76 Robbins mendefinisikan kepemimpinan sebagai “Kemampuan

75Fahmi, Irham. “Analisis Laporan Keuangan”. Bandung: Alfabeta. 2011. h, 15
76 Sarwono, Sarlito W. Psikologi Sosial: Psikologi Kelompok dan Psikologi

Terapan. Jakarta: Balai Pustaka 2005, h, 39
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untuk memengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan”.77

Gaya kepemimpinan yang mencerminkan pola tingkah laku

pemimpin dalam memengaruhi dan mengarahkan bawahannya sangat

menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Berkaitan dengan

gaya kepemimpinan, Stoner, Freeman dan Gilbert mengemukakan bahwa

gaya kepemimpinan mencerminkan berbagai pola tingkah laku yang disukai

oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan memengaruhi pekerja.78

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, baik yang

berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Tiffin dan

Mccormick menyatakan  ada beberapa faktor  yang  dapat mempengaruhi

kinerja seseorang yaitu:

1) Faktor Individual

Yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat

fisik, keinginan  atau motivasinya,  umur,  jenis  kelamin,

pendidikan,pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-

variabel personal lainnya.

2) Faktor Situasional

Faktor sosial dan organisasi, meliputi: kebijaksanaan organisasi, jenis

latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

3) Faktor fisik dan pekerjaan, meliputi: metode kerja, desain dan

kondisi alat- alat kerja, penataan ruang kerja dan lingkungan kerja

77 Fahmi, Irham. Op. Cit
78Stoner, James. AF Dan R. Edward Freeman dan Daniel R. Gilbert. Manajemen.

Prenhallindo. Jakarta. 2006. h, 165



60

(seperti penyinaran, kebisingan dan fentilasi).79

d. Penilaian Kinerja

Tugas manajer (Kepala Sekolah) terhadap guru salah satunya

adalah melakukan penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini mutlak

dilaksanakan untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh guru.

Apakah kinerja yang dicapai setiap guru baik, sedang, atau kurang.

Penilaian ini penting bagi setiap guru dan berguna bagi sekolah dalam

menetapkan kegiatannya.

Penilaian kinerja menurut Simamora adalah alat yang berfaedah

tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga

untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan.80

Sejalan dengan pendapat Hasibuan penilaian prestasi adalah kegiatan

manajer untuk mengevaluasi  prestasi  kerja  karyawan  serta

menetapkan  kebijaksanaan selanjutnya.81

Sehubungan dengan hal diatas maka penilaian kinerja guru

berdasarkan Standar Kompetensi Guru. Dalam bukunya Suparlan yang

berjudul Guru sebagai Profesi, standar kompetensi guru dapat diartikan

sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan”. Lebih

lanjut dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Guru adalah suatu

ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan

pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar

79 McCormick, J. E. dan Tiffin, J. Industrial Psychology, 6th edition.Prentice-Hall of
India Private Limited, New-Delhi. 1974, h 79

80Simamora, Op. Cit. h, 415
81 Hasibuan, M S P. Organisasi dan Motivasi. Bumi Aksara, Jakarta. 1999, h, 87



61

berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan

bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan. Berdasarkan

pengertian tersebut, standar kompetensi guru dibagi dalam tiga

komponen yang saling mengait, yakni: 1) pengelolaan pembelajaran,

2) pengembangan profesi, dan 3) penguasaan akademik.

Ketiga komponen SKG tersebut, masing-masing terdiri atas

beberapa kompetensi, komponen pertama terdiri atas empat

kompetensi, komponen kedua memiliki satu kompetensi, dan

komponen ketiga terdiri atas dua kompetensi. Dengan demikian, ketiga

komponen tersebut secara keseluruhan meliputi 7 (tujuh) kompetensi

dasar, yaitu:

1) Penyusunan rencana pembelajaran
2) Pelaksanaan interaksi belajar- mengajar
3) Penilaian prestasi belajar peserta didik
4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta

didik
5) Pengembangan profesi
6) Pemahaman wawasan kependidikan
7) Penguasaan bahan kajian akademik (sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan. (Standar Kompetensi Guru Direktorat
Tenaga Kependidikan 2003)

Berdasarkan pendapat dan teori diatas bahwa supervisi

merupakan proses pembinaan kepala sekolah kepada guru dalam

meningkatkan kinerja guru dan motivasi kerja guru adalah dorongan

untuk merubah kinerja guru kearah yang lebih baik
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B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian lainnya dilakukan oleh Komari Ahmad82, dengan judul Peran

Kepemimpinan Kepala madrasah  dalam Peningkatan Efektifitas

Pendidikan di Madrasah  Aliyah Negeri Godean Sleman Yogyakarta.

Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa pembinaan kepala

madrasah dapat dikatakan efektif jika telah melakukan 4 hal yakni

menjadi panutan bagi para bawahanya, mengilhami motivasi dan

semangat, memperhatikan para bawahannya secara individual, dan

mendorong semangat keilmuan dan rasional. Dalam penelitian tersebut,

empat indikator di atas setidaknya telah dilakukan kepala madrasah. Hal

ini tercermin dari adanya dedikasi guru dan pegawai dalam

melaksanakan tugas, meningkatnya motivasi dan semangat guru dalam

PBM, tumbuhnya sikap rasional terutama di kalangan guru dan siswa

dengan semakin tumbuhnya kesadaran pada diri mereka bahwa untuk

mencapai tujuan Madrasah perlu kerja keras dan kesungguhan.

2. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hanif, dengan judul Manajemen

Kultural dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di SMU

Muhammadiyah I Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa manajemen SDM lebih diarahkan pada komunikasi personal

misalnya dengan membina keharmonisan dengan para pegawai, saling

82Komari Ahmad, "Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Efektifitas
Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Godean Sleman Yogyakarta." Tesis. (Yogyakarta: PPsUIN
Sunan Kalijaga, 2005).
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tolong menolong, silaturahmi, mengembangkan semangat kesetaraan,

keterbukaan, tanggung jawab dan lainnya.83

3. Nihayatus Sholikhah yang berjudul “Persepsi Guru Tentang

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Pengaruh Terhadap Upaya

Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs Daruss’adah Bulus

Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal”.84 Dengan hasil studi

menunjukkan bahwa persepsi guru tentang kepemimpinan kepala

madrasah dapat mempengaruhi upaya peningkatan mutu kompetensi

pedagogik guru. Adapun kompetensi guru dapat diukur melalui:

“pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran, penilaian evaluasi belajar.” Dalam penelitian ini,

Nihayatus Sholikhah hanya menyinggung kepemimpinan kepala sekolah

dalam meningkatkan mutu kompetensi pedagogik guru.

4. Mardiyono melakukan penelitian di SMU Negeri Demak dan

menyimpulkan terdapat hubungan supervisi kunjungan kelas dan etos

kerja guru dengan kualitas pengajaran. Semakin kegiatan supervisi

dilaksanakan secara profesional oleh kepala sekolah, dan etos kerja yang

baik akan meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru-

guru85. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran

83M. Hanif, " Manajemen Kultural dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di SMU
Muhammadiyah I Yogyakarta." Tesis. (Yogyakarta: PPsUIN Sunan Kalijaga, 2005).

84 Nihayatus Sholikhah, “Persepsi Guru Tentang Kepemimpinan Kepala Sekolah Dan
Pengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs Daruss’adah
Bulus Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal” Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo,
Tahun 2008.

85 Mardiyono. Hubungan Supervisi Kunjungan Kelas dan Etos Kerja Guru Dengan
Kualitas Pengajaran di SMU Negeri Demak. Tesis. Semarang: Pascasarjana UNNES. 2001
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supervisi yang dilaksanakan secara profesional akan dapat meningkatkan

kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru.

5. Penelitian yang dilakukan Widagdo menyimpulkan adanya hubungan

antara kedemokratisan, disiplin kerja dan kemampuan kepala sekolah

dalam melaksanakan supervisi. Penelitian tersebut dilaksanakan pada SD

Negeri di Kecamatan Semarang Selatan. Penelitian ini juga

menyimpulkan bahwa supervisi kepala sekolah memegang peranan yang

sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah.86

6. Penelitian Puspowati semakin menegaskan bahwa ada hubungan yang

signifikan antara supervisi kunjungan kelas yang dilakukan kepala

sekolah dengan kinerja guru-guru di Kecamatan Semarang Barat.87

7. Berikutnya adalah sebuah buku yang ditulis Wahjosumidjo dengan judul

Kepemimpinan Kepala madrasah. Dalam bukunya tersebut,

Wahjosumidjo berkesimpulan bahwa seorang kepala madrasah   harus

mampu menimbulkan kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan

percaya diri para bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Kepala madrasah   juga harus mampu memberikan bimbingan dan

mengarahkan bawahan serta memberikan dorongan, memacu dan berdiri

di depan demi kemajuan dan memberikan inspirasi dalam mencapai

tujuan. Untuk tercapainya maksud tersebut, kepala madrasah   dalam

86 Widagdo, Joko. 2002. Hubungan antara Kedemokratisan, Disiplin Kerja Dengan
Kemampuan Kepal Sekolah Dalam Melaksanakan Supervisi di SD se Kecamatan Semarang
Selatan. Tesis. Semarang: Pascasarjana UNNES.

87 Puspowati, Musrini. 2003. Hubungan Supervisi Kunjungan oleh Kepala Sekolah dan
Kompensasi dengan Kinerja Guru SD Negeri di Kecamatan Semarang Barat Kota
Semarang.Tesis. Semarang: Pascasarjana Universitas Negeri Semarang
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menggerakkan bawahan harus melakukakan hal-hal berikut: 1)

menghindarkan diri dari sikap dan perbuatan yang bersifat memaksa, 2)

mampu melakukan tindakan yang melahirkan kemauan untuk bekerja

dengan semangat dan percaya diri, dan 3) mampu membujuk bawahan,

sehingga bawahan yakin apa yang dilakukan adalah benar.88

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan di atas menunjukkan bahwa

proses manajemen dan peran kepala madrasah memiliki posisi penting

dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan kepala madrasah sebagai

penanggung jawab atau top leader memiliki peran yang signifikan untuk

menciptakan mutu pendidikan yang berkualitas.

Berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya,

fokus penelitian yang penulis lakukan ini akan menitikberatkan pada

Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap

kinerja guru sebagai akar masalah dari objek yang penulis teliti. Selain itu

penggalian data secara mendalam juga akan difokuskan pada faktor-faktor

penyebab sebagian guru yang tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi

dalam menjalankan tugasnya.

C. Konsep Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan

untuk mengukur variabel. Masing-masing variabel diberi batasan terlebih

dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurannya. Istilah-istilah yang

digunakan adalah:

88Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 5.
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2. Gaya Kepemimpinan Transaksional

Gaya   Kepemimpinan Transformasional adalah Model   kepemimpinan

transformasional merupakan model yang relatif baru dalam studi-studi

kepemimpinan. Konsep kepemimpinan transformasional mengintegrasikan

ide-ide yang dikembangkan dalam pendekatan watak,  gaya,  dan

kontingensi. Kebanyakan teori terbaru dari kepemimpinan transformasional

amat terpengaruhi oleh Burns Indikatornya sebagai berikut:

a) Karisma
b) Inspirasional
c) Perhatian Individual
d) Stimulus Intelektual89

Gaya Kepemimpinan Transaksional Definisi kepemimpinan transaksional

tidak terlepas dari pendapat Burn kepemimpinan yang melakukan   transaksi

memotivasi  para pengikut dengan menyerukan kepentingan pribadi mereka.

Menurut cirinya sebagai berikut:90

a) Pemimpin mengetahui apa yang diinginkan bawahan.

b) Pemimpin  menukar usaha-usaha yang dilakukan bawahan dengan

imbalan.

c) Pemimpin responsif  terhadap kepentingan pribadi bawahan.

3. Gaya Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan

yang bercirikan dengan timbulnyan sifat memanusiakan pengikutnya,

memperlakukan pengikutnya sebagai manusia cerdas dan terhormat agar

89Burns, J. M. Leadership.New York: Harper & Row. 1978
90Yukl, Op. Cit, h, 290



67

mampu memunculkan potensi insaniah secara maksimal. Secara lebih rinci,

ciri-ciri gaya kepemimpinan transformasional dapat dilihat sebagai berikut:

a) Pengaruh yang Diidealkan

Merupakan sikap keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin yang

dikagumi oleh anggotanya.

b) Stimulasi intelektual

Merupakan suatu kondisi dimana pemimpin mengajak anggota untuk

mempertanyakan suatu asumsi dalam mengerjakan sesuatu hal.

c) Kepedulian secara perorangan

Pemimpin memperhatikan kebutuhan anggota dan membantu anggota

agar mereka dapat maju dan berkembang seperti dirinya.

d) Motivasi yang Inspirasional

Pemimpin memberikan inspirasi dalam bekerja dan mengajak anggota

untuk mewujudkan sebuah cita-cita bersama.

4. Kinerja Guru

Kinerja guru. Variabel ini didasarkan pada penilaian baku yang telah

ditetapkan oleh dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Instrumen Penilaian

Kemampuan Guru, yaitu ;

Kinerja Guru Indikatornya:
1) Penyusunan rencana pembelajaran
2) Pelaksanaan interaksi belajar mengajar
3) Penilaian prestasi belajar peserta didik
4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian peserta didik
5) Pengembangan diri
6) Pemahaman wawasan
7) Penguasaan bahan kajian akademik
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D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan

yang diterapkan oleh kepala madrasah dalam menentukan maju-mundurnya

aktivitas dalam organisasi. Dalam proses mempengaruhi pegawai dalam

mencapai tujuan, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin dapat

dikategorikan kedalam dua bentuk, yaitu gaya kepemimpinan transaksional dan

gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan transaksional

bercirikan dengan adanya transaksi antara pemimpin dan anggota. Sedangkan

gaya kepemimpinan transformasional bercirikan bahwa dalam memberikan

arahan seorang pemimpin memiliki sikap memanusiakan anggota. Masing-

masing dari kedua bentuk gaya kepemimpinan tersebut memiliki kriterianya

serta perbedaannya masing-masing dalam menjalankan aktivitas organisasi.

Selain berpengaruh dalam menjalankan kegiatan organisasi, gaya

kepemimpinan juga berpengaruh terhadap maju mundurnya kinerja yang

dijalankan oleh pegawai. Hal ini juga tergantung pada bagaimana seorang

pemimpin memberikan arahan terhadap pegawai sesuai dengan kemampuan

dan keahlian dibidangnya dengan membentuk batasan-batasan birokrasi

tertentu.
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Gambar 2.1
Kerangka penilaian tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja

Guru

Sumber : Modifikasi Penulis, 2017

. X1 : Gaya Kepemimpinan Transformasional
a. Memiliki keberanian untuk melakukan perubahan menuju tingkat

produktivitas yang lebih tinggi.
b. Mampu membangkitkan semangat dan motivasi pengikutnya

untuk bekerja keras.
c. Mampu mengembangkan semangat kebersamaan, disiplin dan

motivasi untuk maju.
d. Mampu membangun kesadaran berorganisasi pada para

pengikutnya, dengan jalan mengembangkan rasa memiliki
organisasi (sense of belonging), dan rasa bertanggung jawab (sense
of responsibility) serta membangun kemauan untuk meraih prestasi
yang setinggi- tingginya.

e. Mampu memberikan perlindungan (mengayomi) dan menciptakan
rasa aman dikalangan pengikutnya.

f. Menggunakan kemampuan intelektualnya secara cerdas dalam
proses pengambilan keputusan.

g. Mampu menampung dan menangkap semua aspirasi dan
kepentingan pengikutnya.

h. Memperjuangkan kebutuhan pengikutnya.
i. Memberikan pengarahan yang selalu diterima dan dipatuhi dengan

ikhlas, sehingga pengikutnya memiliki rasa wajib untuk mentaati
semua perintah dan arahannya.

j. Berusaha membawa pengikutnya ke arah suatu idealisme, tidak
hanya sekedar asal jalan, dan dapat meyakinkan pengikutnya bahwa
apa yang dicita- citakannya (idealisme) tersebut pasti akan tercapai.

k. Pemimpin menempatkan diri sebagai agen perubahan (change
agents).

X2 : Gaya Kepemimpinan Transaksional
a. Kepemimpinan yang menekankan pada tugas yang

diemban bawahan
b. Lebih difokuskan pada peranannya sebagai manajer karena

ia sangat terlibat dalam aspek- aspek prosedural
manajerial yang metodologis dan fisik

c. Tidak mengembangkan pola hubungan laisser fair
(membiarkan personal menentukan sendiri pekerjaannya
karena dikhawatirkan dengan keadaan personel yang perlu
pembinaan, pola ini dapat menyebabkan mereka menjadi
pemalas dan tidak jelas apa yang dikerjakannya

d. Dalam kontrak kerja disepakati bersama reward dan

punishment

Y : Kinerja Guru
Indikatornya:
a. Penyusunan

rencana
pembelajaran

b. Pelaksanaan
interaksi belajar
mengajar

c. Penilaian prestasi
belajar peserta didik

d.   Pelaksanaan tindak
lanjut hasil
penilaian peserta
didik

e. Pengembangan diri
f. Pemahaman

wawasan
g.   Penguasaan bahan

kajian akademik



70

Dalam meningkatkan kinerja guru, pemngembangan sumber daya

manusia yang rendah atau cenderung negative akan terlihat pesimis

terhadap kemampuannya dalam menghadapi masalah-masalah kinerja

guru, meyakini dan memandang bahwa dirinya tidak mungkin mendapat

nilai atau prestasi belajar yang tinggi dalam kinerja, mudah menyerah

dalam menghadapi masalah-masalah kinerja guru dan juga selalu ingin

menghindari pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja sikap-sikap tersebut

dimungkinkan akan membuat motivasi kerja dan kinerja guru tidak

maksimal.

Sebaliknya kepala sekolah yang memiliki gaya kepemimpinan

yang baik akan mampu atau cenderung positif akan terlihat lebih optimis,

penuh percaya diri, punya kinerja yang bagus serta selalu bersikap positif

dalam proses pembelajaran matematika yang dimungkinkan akan

membuat motivasi kerja serta kinerja guru ini lebih tinggi dibanding guru

dengan konsep diri negatif.

Gaya Kepemimpinan Trasformasional
( X1)

Gaya Kepemimpinan Transaksional
( X2)

Kinerja Guru
(Y)
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F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada deskripsi teori dan kerangka berfikir di atas, maka

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan transformasional (X1)

terhadap kinerja guru (Y).

H2 : Terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan transaksional

(X2) terhadap kinerja guru (Y).

H3 : Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan transformasional (X1),

transaksional (X2) secara simultan terhadap kinerja guru (Y).


