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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain agar mau melakukan pekerjaan dalam rangka mencapai 

tujuan.  Senada dengan pendapat  tersebut, Sanusi ( 2009:17) menjelaskan, bahwa 

“…kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan 

orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai organisasi. 

Kartono (2010:6) menjelaskan, bahwa “Kepemimpinan adalah masalah 

relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin”. Sedangkan Rivai 

(2003:6) mengemukakan, bahwa “Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian 

yaitu sebagai kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kepemimpinan  adalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dengan yang 

dipimpin untuk mencapai tujuan bersama. pemimpin berfungsi untuk 

mengarahkan dan membina bawahannya agar mereka memahami kehendak 

pemimpin. Sanusi (2009:64) menjelaskan tentang Kepemimpinan 

Transformasional sebagai berikut.  

…kepemimpinan transformasional melandaskan diri pada pertimbangan 

pemberdayaan potensi manusia. Dengan kata lain, tugas pemimpin 

transformasional adalah memanusiakan manusia melalui berbagai cara 

seperti memotivasi dan memberdayakan fungsi dan peran karyawan untuk 

mengembangkan organisasi dan pengembangan diri menuju aktualisasi 

diri yang nyata. 
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Beranjak dari  kutipan di atas, landasan kepemimpinan transformasional 

adalah pemberdayaan potensi manusia.  Pemimpin harus jeli melihat potensi yang 

dimiliki masing-masing bawahannya. Hal ini penting agar terjadi keselarasan 

antara tugas yang dibebankan kepada bawahan dengan potensi yang dimilikinya. 

Memberikan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya merupakan bagian dari memanusiakan manusia. Jika terdapat ke-

kurangan pada diri bawahan, hendaknya dengan penuh kearifan  pemimpin me-

motivasi mereka  agar  mau berusaha menutupi kekurangannya sebagai wujud 

aktualisasi diri yang nyata. Kepemimpinan erat kaitannya dengan banyak faktor, 

seperti:pemberdayaan, perubahan, motivasi, visi dan misi, serta faktor-faktor 

lainnya. Sebab itu, faktor-faktor tersebut akan penulis bahas seperti di bawah ini. 

 

2.1.2 Kepemimpinan Pendidikan 

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan membutuhkan suatu penanganan 

yang terencana dan sistematis agar setiap sumber daya pendidikan yang 

dimanfaatkan dapat mencapai hasil optimal, efektif, dan efisien. Optimalisasi 

pemanfaatan sumber daya pendidikan ini melibatkan berbagai proses atau fungsi 

manajemen.  

Pada abad sekarang ini, kepemimpinan muncul melandasi prinsip dominan 

suatu organisasi baik perusahaan maupun bidang lain. Prinsip dominan organisasi 

telah berubah, dari manajemen untuk mengendalikan perusahaan ke pemimpinan 

untuk menghasilkan yang terbaik pada manusia dan untuk berperan dengan cepat 

terhadap perubahan. 



15 
 

Modal dan teknologi adalah sumber yang penting, namun manusialah yang 

membangun atau menghancurkan suatu organisasi. Walaupun modal dan 

teknologi dikatakan sebagai sumber yang penting, akan tetapi sumber daya 

manusialah yang mempunyai kemampuan untuk berpikir secara rasional. 

Kemampuan yang ada pada manusia dapat diarahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan melalui upaya kepemimpinan. 

Pemimpin sekolah memiliki wewenang atau hak legitimasi untuk memberi 

perintah atas dasar kekuasaan yang sah yang diberikan oleh suatu badan resmi. 

Akan tetapi dalam hal ini tidak menjamin bahwa pimpinan sekolah adalah seorang 

pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang secara sukarela diberi 

kekuasaanya yang penuh oleh anggota kelompok yang menerima pengaruh dan 

perintah dari pimpinan atas dasar kesepakatan. 

Organisasi yang kompleks seperti sekolah, tidak mungkin dan tidak 

diharapkan hanya ada seorang pemimpin atau hanya seorang yang menunjukkan 

kepemimpinan. Sebagian besar staf atau guru di sekolah dianggap profesional 

karena sudah terlatih dan berpengalaman, maka semua guru harus menunjukkan 

kualitas kepemimpinan mereka pada tingkat yang berbeda. Pemimpin sekolah 

mempunyai posisi menentukan dan menetapkan struktur organisasi sekolah serta 

meyakinkan bahwa struktur tersebut membantu dalam pencapaian atau 

tercapainya misi, maksud, dan tujuan organisasi. 

Pemimpin sekolah harus terlibat dalam kepemimpinan administratif dan 

kepengawasan. Keterlibatannya dalam kepemimpinan administratif meliputi 

pengaturan sistem pendukung sekolah yang diperlukan. Sedangkan dalam aspek 
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pengawasan meliputi tugas pengembangan staf dan pengawasan klinis. Aspek 

yang penting dari tugas pemimpin sekolah adalah melaksanakan kepemimpinan 

pendidikan untuk seluruh sekolah. Kepemimpinan pendidikan harus menunjukkan 

suatu keinginan atau kerelaan mengalokasikan waktu yang tepat untuk mengatasi 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan pengajaran, 

memperhatikan kepentingan sekolah, memiliki visi yang jelas tentang sifat dan 

ciri pengajaran yang baik, memiliki misi khusus dari sekolah. 

Posisi pemimpin sekolah sangat penting, namun banyak orang lain yang 

harus terlibat dalam kepemimpinan di sekolahnya, sifat dan fungsi kepemimpinan 

mereka sangat bergantung kepada cara pimpinan sekolah mendelegasikan 

tanggung jawab di sekolahnya. Staf dan guru di sekolah mempunyai peranan 

penting dalam membantu Kepala Sekolah melaksanakan kepemimpinan 

pendidikannya. 

 

2.1.3 Kompetensi Kepala sekolah  

Menurut Depdikbud (2002:584) "Kompetensi adalah kewenangan 

(kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal". Berdasarkan 

kutipan tersebut, maka yang dimaksud kompetensi kepala sekolah adalah 

kewenangan (kekuasaan) yang dimiliki kepala sekolah untuk menentukan atau 

memutuskan sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin sekolah. 

Sagala (2011:88) menyatakan bahwa kompetensi adalah "seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh kepala sekolah 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya”. Seseorang dinyatakan 
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kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja sebagai suatu 

keahlian selaras dengan bidangnya. Kepala sekolah dalam mengelola satuan 

pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi tertentu yang 

dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Suhertin dalam yang diikuti yang sesuai 

dengan standar dan kualitas tertentu dengan tugas yang akan dilaksanakan. 

Kompetensi Kepala Sekolah terdiri atas: kompetensi kepribadian, kompetensi 

manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi 

sosial. 

a. Kompetensi Kepribadian 

Ketika seseorang membicarakan mengenai kepribadian tentunya harus di 

lihat dari sudut padang psikologi dan harus pula dianalisis melalui psikologi 

kepribadian. Kepribadian merupakan suatu masalah yang abstrak, hanya dapat di 

lihat lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Dimensi 

kompetensi kepribadian kepala sekolah dijabarkan sebagai berikut:  

1) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin 

2) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

3) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai kepala sekolah 

4) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

b.  Kompetensi Manajerial 

Seorang kepala sekolah harus mampu melaksanakan proses manajemen 

yang merujuk pada fungsi-fungsi manajemen, juga dituntat untuk memahami 
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sekaligus menerapkan seluruh substansi kegiatan pendidikan. Kepala sekolah 

sebagai administrator pendidikan perlu melengkapi wawasan kepemimpinan 

pendidikannya dengan pengetahuan dan sikap yang antisipatif terhadap perubahan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, termasuk perkembangan kebijakan 

makro pendidikan. Wujud perubahan dan perkembangan yang paling aktual saat 

ini adalah makin tingginya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan, dan 

gencarnya tuntutan kebijakan pendidikan yang meliputi peningkatan aspek-aspek 

pemerataan kesempatan, efisiensi dan relevansi. 

c. Kompetensi Kewirausahaan 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses menciptakan sesuatu 

yang baru dan berani mengambil risiko dan mendapatkan keuntungan. Para ahli 

sepakat bahwa yang dimaksud dengan kewirausahaan menyangkut tiga perilaku 

yaitu: 1) kreatif, 2) komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggungjawab), 3) 

berani mengambil risiko dan kegagalan. Dimensi kompetensi kewirausahaan 

kepala sekolah dalam Wahyudi (2009:31) dijabarkan sebagai berikut: 

1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah; 

2) Bekerja keras untuk mencapalkeberhasilansekolah; 

3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah; 

4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam meng¬hadapi 

kendala yang dihadapi sekolah; 

5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/ jasa 

sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. 
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d. Kompetensi Supervisi 

Untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang akan direncanakan, 

kepala sekolah dalam mengelola kegiatan perlu melakukan pembinaan dan 

penilaian. Pembinaan lebih kea rah member bantuan kepada guru-guru dan 

personel lainnya sedangkan penilaian lebih ke arah mengukur dengan cara 

melakukan audit mute tentang prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah 

ditetapkan secara bersama-sama dapat tercapai atau tidak. Oleh karena itu, kepala 

sekolah hares mempunyai kemampuan mensupervisi dan mengaudit kinerja guru 

dan personel lainnya di sekolah dengan kegiatan sebagai berikut:  

1) Mampu melakukan supervisi sesuai prosedur dan teknik-teknik yang tepat,  

2) Mampu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pendidikan 

sesuai dengan prosedur yang tepat,  

3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

e. Kompetensi Sosial 

Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu sebagai social 

intelligence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

Sembilan kecerdasan (logika, bahasa, musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan 

kuliner). Semua kecerdasan itu dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa 

diantaranya menonjol dan yang lain biasa saja atau kurang. Uniknya beberapa 

kecerdasan tersebut bekerja secara terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir 
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dan atau mengerjakan sesuatu. Jadi seorang kepala sekolah/guru harus memiliki 

kemampuan untuk: 

1) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik 

2) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik dan 

tenaga kependidikan 

3) berkomunikasi secara efektif, empatif dan santun dengan orang tua peserta 

didik dan masyarakat 

4) bersikap kooperatif, bertindak objektif, Serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga 

dan status sosial ekonomi 

5) beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 

memiliki keberagaman sosial budaya. 

 

2.2 Motivasi Kerja 

2.2.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Istilah motivasi berasal dari bahasa latin yaitu movere yang berarti 

bergerak atau menggerakkan. Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan 

sumber daya yang menggerakkan dan mengendalikan perilaku manusia. Motivasi 

sebagai upaya yang dapat memberikan dorongan kepada seseorang untuk 

mengambil suatu tindakan yang dikehendaki, sedangkan motif sebagai daya gerak 

seseorang untuk berbuat. Karena perilaku seseorang cenderung berorientasi pada 

tujuan dan didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Dalam konteks pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor penting 

dalam mendorong seorang karyawan untuk bekerja. Motivasi adalah kesediaan 

individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi 

oleh Stephen P. Robbins, 2013 [online] . Ada tiga elemen kunci dalam motivasi 

yaitu upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran 

intensitas. Bila seseorang termotivasi maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk 

mencapai tujuan, namun belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan 

kinerja yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya 

tersebut serta difokuskan pada tujuan organisasi. Kebutuhan adalah kondisi 

internal yang menimbulkan dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan 

akan menimbulkan tegangan yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. 

Dorongan ini menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu. 

Apabila ternyata terjadi pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan 

tegangan. Pada dasarnya, karyawan yang termotivasi berada dalam kondisi tegang 

dan berupaya mengurangi ketegangan dengan mengeluarkan upaya. 

 

2.2.2 Karakteristik Motivasi Kerja 

Mc Clelland, 2013 [online] seorang pakar psikologi dari Universitas 

Harvard di Amerika Serikat mengemukakan bahwa ada tiga hal penting yang 

menjadi kebutuhan manusia, yaitu: 

a. Need for achievement (kebutuhan akan prestasi) 

b. Need for afiliation (kebutuhan akan hubungan sosial/hampir sama dengan 

soscialneed-nya Maslow) 
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c. Need for Power (dorongan untuk mengatur) 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mc Clelland tersebut maka 

dapat diartikan bahwa kinerja seseorang dapat dipengaruhi oleh virus mental yang 

ada pada dirinya. Virus tersebut merupakan kondisi jiwa yang mendorong 

seseorang untuk mencapai kinerja secara optimal. Ada tiga jenis virus sebagai 

pendorong kebutuhan yaitu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berafiliasi dan 

kebutuhan berkuasa. Karyawan perlu mengembangkan virus tersebut melalui 

lingkungan kerja yang efektif untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan 

perusahaan. 

Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dengan ciri-ciri seseorang 

melakukan pekerjaan dengan baik dan kinerja yang tinggi. Kebutuhan akan 

berprestasi tinggi merupakan suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang 

untuk berupaya mencapai target yang telah ditetapkan, bekerja keras untuk 

mencapai keberhasilan dan memiliki keinginan untuk mengerjakan sesuatu secara 

lebih lebih baik dari sebelumnya. 

Karyawan dengan motivasi berprestasi tinggi sangat menyukai tantangan, 

berani mengambil risiko, sanggup mengambil alih tanggung jawab, senang 

bekerja keras. Dorongan ini akan menimbulkan kebutuhan berprestasi karyawan 

yang membedakan dengan yang lain, karena selalu ingin mengerjakan sesuatu 

dengan lebih baik. Berdasarkan pengalamam dan antisipasi dari hasil yang 

menyenangkan serta jika prestasi sebelumnya dinilai baik, maka karyawan lebih 

menyukai untuk terlibat dalam perilaku berprestasi. Sebaliknya jika karyawan 

telah dihukum karena mengalami kegagalan, maka perasaan takut terhadap 
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kegagalan akan berkembang dan menimbulkan dorongan untuk menghindarkan 

diri dari kegagalan. Ciri-ciri perilaku karyawan yang memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi menurut Mc Clelland, 2013 [online] adalah: 

a. Menyukai tanggung jawab untuk memecahkan masalah. 

b. Cenderung menetapkan target yang sulit dan berani mengambil risiko. 

c. Memiliki tujuan yang jelas dan realistik. 

d. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh. 

e. Lebih mementingkan umpan balik yang nyata tentang hasil prestasinya. 

f. Senang dengan tugas yang dilakukan dan selalu ingin menyelesaikan dengan 

sempurna. 

Sebaliknya ciri-ciri karyawan yang memiliki motivasi berprestasi rendah adalah: 

a. Bersikap apatis dan tidak percaya diri. 

b. Tidak memiliki tanggungjawab pribadi dalam bekerja. 

c. Bekerja tanpa rencana dan tujuan yang jelas. 

d. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan. 

e. Setiap tindakan tidak terahan dan menyimpang dari tujuan. 

Laporan hasil penelitian tentang gaya manajerial dari 16.000 manajer di 

Amerika Serikat yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, menengah dan 

rendah menunjukkan sebagai berikut : 

a. Manajer dengan motivasi berprestasi yang rendah memiliki karakter pesimis 

dan tidak percaya dengan kemampuan bawahannya. Sedangkan manajer 

dengan motivasi berprestasi tinggi sangat optimis dan memandang bawahan 

baik dan menyenangkan. 
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b. Motivasi manajer dapat diproyeksikan pada bawahannya. Bagi manajer yang 

bermotivasi prestasi tinggi selalu memperhatikan aspek-aspek pekerjaan yang 

harus diselesaikan dan mendiskusikan tugas pekerjaan yang harus dicapai 

bawahannya, sehingga mereka akan menerima. 

c. Manajer yang bermotivasi berprestasi tinggi cenderung menggunakan metode 

partisipasi terhadap bawahannya, sedangkan manajer dengan motivasi 

berprestasi sedang dan rendah selalu menghindar dalam interaksi dan 

komunikasi terbuka. 

d. Manajer yang prestasinya tinggi lebih memperhatikan pada manusia dan tugas 

/ produksi, manajer yang prestasinya sedang lebih memperhatikan tugas / 

produksi, sedangkan manajer yang prestasinya rendah hanya memperhatikan 

kepentingan pribadi dan tidak menghiraukan bawahannya. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan tingkat kinerja. 

Artinya, para karyawan yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan cenderung 

memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Sebaliknya, mereka yang motivasi 

berprestasinya rendah kemungkinan akan memperoleh kinerja yang rendah. 

 

2.2.3 Teknik Memotivasi Kerja 

Beberapa teknik untuk memotivasi kerja sebagai berikut : 
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a.  Teknik Pemenuhan Kebutuhan 

Pemenuhan kebutuhan merupakan dasar bagi perilaku kerja. Motivasi 

kerja akan timbul apabila kebutuhan dipenuhi seperti dikemukakan oleh Maslow 

tentang hierarki kebutuhan individu yaitu : 

1) Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan makan, minum, perumahan dan 

seksual. Kebutuhan ini paling mendasar bagi manusia. Dalam bekerja, maka 

kebutuhan karyawan yang harus dipenuhi adalah gaji / upah yang layak. 

2) Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan perlindungan dari ancaman bahaya dan 

lingkungan kerja. Dalam bekerja, karyawan memerlukan tunjangan kesehatan, 

asuransi dan dana pensiun. 

3) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan diterima dalam kelompok dan saling 

mencintai. Dalam hubungan ini, karyawan ingin diterima keberadaanya di 

tempat kerja, melakukan interaksi kerja yang baik dan harmonis. 

4) Kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh 

orang lain. Dalam hubungan ini, karyawan butuh penghargaan dan pengakuan 

serta tidak diperlakukan sewenang-wenang. 

5) Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mengembangkan diri dan 

potensi. Dalam hubungan ini, karyawan perlu kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang secara pribadi. 

b.  Teknik Komunikasi Persuasif 

Teknik komunikasi persuasif adalah satu teknik memotivasi kerja yang 

dilakukan dengan cara mempengaruhi dari luar diri. Rumus teknik komunikasi 

persuasif adalah ADIDAS sebagai berikut : 
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1) Attention, yaitu perhatian yang penuh 

2) Desire, yaitu hasrat dan keinginan yang membara 

3) Interest, yaitu minat dan kepentingan 

4) Desicion, yaitu keputusan yang tepat 

5) Action, yaitu tindakan nyata 

6) Satisfaction, yaitu kepuasan atas hasil yang dicapai 

 

2.2.4 Cara Mengatasi Penurunan Motivasi 

Suatu hal yang perlu diperhatikan agar karyawan dan perusahaan tidak 

mengalami kerugian akibat penurunan motivasi, maka kita perlu mengatasi 

masalah tersebut dan mencegah dengan berupaya mengantisipasi kondisi yang 

terjadi. Beberapa pendekatan untuk mengatasi atau mengurangi kekurangan 

semangat dan motivasi dalam melaksanakan pekerjaan adalah dengan pendekatan 

kuratif dan pendekatan preventif. 

a. Pendekatan Kuratif 

Pendekatan kuratif atau mengatasi adalah melihat apakah masalah yang 

menimbulkan pengaruh pada motivasi penting atau tidak dalam pekerjaan. 

Apabila masalahnya tidak terlalu penting maka kita tidak perlu merasa putus asa. 

Tetapi bila ternyata masalah itu penting dalam pekerjaan, maka bicara secara 

terbuka dan langsung dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan 

kesamaan persepsi sehingga jalan keluarnya dapat ditemukan, misalnya atasan 

atau konselor. Bila pihak yang berwenang tidak dapat ditemui secara langsung, 

hubungi melalui surat atau telepon. 
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b. Pendekatan Antisipatif 

Karyawan sebaiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya berusaha menenangkan hati sewaktu 

bekerja dan jangan terganggu dengan perasaan gelisah. Bila merasa gelisah karena 

hal-hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, maka sebaiknya menenagkan diri 

di luar ruang kerja dengan cara yang diyakini berhasil, misalnya dengan berdoa 

atau yoga. Karyawan disarankan bersikap dan berpikir positif terhadap pekerjaan. 

 

2.3 Kinerja Guru 

2.3.1 Pengertian Kinerja Guru 

         Penilaian kinerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dari standar 

kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menurut Andrew F. 

Sikula, 2013 [online]penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap 

pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk 

pengembangan. 

        Dale Yoder mendefinisikan penilaian kinerja sebagai prosedur yang 

formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai dan 

sumbangan serta kepentingan bagi pegawai  2013 [0nline]. Berdasarkan 

pengertian tentang kinerja tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

atau taraf kesuksesan yang dicapai seseorang dalam bidang pekerjaannya menurut 

kriteria tertentu dan dievaluasi oleh orang-orang tertentu terutama atasan pegawai 

yang bersangkutan. 
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2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

     Tujuan Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan 

organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui 

bagaimana kondisi riil pegawai dilihat dari kinerja dan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

      Adapun   tujuan  penilaian    menurut Sulistiyani dan Rosidah dalam        

Akadum, 2013 [online]. 

a. Untuk mengetahui tujuan dan sasaran manajemen dan pegawai. 

b. Memotivasi pegawai untuk memperbaiki kinerjanya. 

c. Mendistribusikan reward dari organisasi atau instansi yang berupa kenaikan 

pangkat dan promosi yang adil. 

d. Mengadakan penelitian manajemen personalia. 

       Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka seorang 

guru harus mempunyai sejumlah kompetensi atau menguasai sejumlah 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan bidang tugasnya. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dapat mencakup kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Kompetensi pedagogik adalah berkaitan dengan kemampuan 

mengelola pembelajaran, sedang kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan 

peserta didik. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan hubungan antar 

pribadi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan, kompetensi professional 

adalah kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran dan bidang 
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keahliannya. Guru yang mempunyai kompetensi profesional akan terlihat dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah/madrasah tempat ia bekerja. 

Seorang guru dikatakan telah mempunyai kemampuan profesional jika pada 

dirinya melekat sikap dedikatif yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen 

terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap continous improvement, yakni 

selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau cara kerjanya 

sesuai dengan tuntutan jaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa 

tugas mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada 

jamannya dimasa yang akan datang. 

      Dalam konteks proses pembelajaran di kelas, guru yang mempunyai 

kemampuan professional berarti yang bersangkutan dapat melaksanakan proses 

pembelajaran secara efektif. Menurut Davis dan Thomas, 2013 [online], bahwa 

guru yang efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, mempunyai 

pengetahuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas yang mencakup (1) 

memiliki keterampilan interpersonal khususnya kemampuan untuk menunjukkan 

empati, penghargaan terhadap peserta didik, dan ketulusan, (2) menjalin hubungan 

yang baik dengan peserta didik, (3) mampu menerima, mengakui dan 

memperhatikan peserta didik secara ikhlas, (4) menunjukkan minat dan antusias 

yang tinggi dalam mengajar, (5) mampu menciptakan atmosfir untuk tumbuhnya 

kerjasama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok peserta didik, (6) mampu 

melibatkan peserta didik dalam mengorganisir dan merencanakan kegiatan 

pembelajaran, (7) mampu mendengarkan peserta didik dan menghargai haknya 

untuk berbicara dalam setiap diskusi, (8) mampu meminimalkan friksi-friksi di 
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kelas. Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, 

yang mencakup (1) mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi 

peserta didik yang tidak mempunyai perhatian, suka menyela, mengalihkan 

perhatian, dan mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses 

pembelajaran; (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan 

tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik. Ketiga, mempunyai 

kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feed back) dan 

penguatan (reinforcement), yang terdiri atas (1) mampu memberikan umpan balik 

yang positif terhadap respon peserta didik; (2) mampu memberikan respon yang 

bersifat membantu terhadap peserta didik yang lamban dalam belajar; (3) mampu 

memberikan tindak lanjut terhadap jawaban peserta didik yang kurang 

memuaskan; (4) mampu memberikan bantuan profesional kepada peserta didik 

jika diperlukan. Keempat, mempunyai kemampuan yang terkait dengan 

peningkatan diri yang mencakup (1) mampu menerapkan kurikulum dan metode 

mengajar secara inovatif; (2) mampu memperluas dan menambah pengetahuan 

mengenai metode-metode pembelajaran; (3) mampu memanfaatkan perencanaan 

guru secara berkelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode 

pembelajaran yang relevan dalam (Suyanto, 2001:3) . 

 

2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

       Kinerja Guru akan menjadi optimal, bilamana diintegrasikan dengan 

komponen sekolah baik kepala sekolah, fasilitas kerja, guru, karyawan, maupun 
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anak didik. Menurut Pidarta bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu : 

a. Kepemimpinan kepala sekolah 

b. Fasilitas kerja 

c. Harapan-harapan 

d. Kepercayaan personalia sekolah. 

       Selain itu, tingkat kualitas kinerja guru di sekolah memang banyak faktor 

yang turut mempengaruhi, baik faktor internal guru yang bersangkutan maupun 

faktor yang berasal dari guru seperti fasilitas sekolah, peraturan dan kebijakan 

yang berlaku, kualitas manajerial dan kepemimpinan kepala sekolah, dan kondisi 

lingkungan lainnya. Tingkat kualitas kinerja guru ini selanjutnya akan turut 

menentukan kualitas lulusan yang dihasilkan serta pencapaian lulusan yang 

dihasilkan serta pencapaian keberhasilan sekolah secara keseluruhan. 

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Profesionalisme Guru dalam 

pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik 

institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun 

masyarakat. Dalam pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi 

yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan 

tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian 

yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. 

Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan 

kehidupan kita umumnya. 
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Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan 

hati nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya namun 

karena tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando maka cara-

cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru selalu 

diinterpensi. Tidak adanya kemandirian atau otonomi itulah yang mematikan 

profesi guru dari sebagai pendidik menjadi pemberi instruksi atau penatar. Bahkan 

sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali. Selain itu, ruang 

gerak guru selalu dikontrol melalui keharusan membuat satuan pelajaran (SP). 

Padahal, seorang guru yang telah memiliki pengalaman mengajar di atas lima 

tahun sebetulnya telah menemukan pola belajarnya sendiri. Dengan dituntutnya 

guru setiap kali mengajar membuat SP maka waktu dan energi guru banyak 

terbuang. Waktu dan energi yang terbuang ini dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan dirinya. Akadum, 2013 [online] menyatakan dunia guru masih 

terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya 

memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil 

kebijakan; (1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah 

gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya; (2) profesionalisme guru 

masih rendah. 

Selain faktor di atas faktor lain yang menyebabkan rendahnya 

profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain; (1) masih banyak guru yang 

tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang 

bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari 

sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; 
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(2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara 

maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai 

pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak 

di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika 

profesi keguruan; (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri 

karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada 

dosen di perguruan tinggi. 

Akadum, 2013 [online] juga mengemukakan bahwa ada lima penyebab 

rendahnya profesionalisme guru; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni 

profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma 

dan etika profesi keguruan, (3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan 

masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Hal ini 

terbukti dari masih belum mantapnya kelembagaan pencetak tenaga keguruan dan 

kependidikan, (4) masih belum smooth-nya perbedaan pendapat tentang proporsi 

materi ajar yang diberikan kepada calon guru, (5) masih belum berfungsi PGRI 

sebagai organisasi profesi yang berupaya secara makssimal meningkatkan 

profesionalisme anggotanya. Kecenderungan PGRI bersifat politis memang tidak 

bisa disalahkan, terutama untuk menjadi pressure group agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya. Namun demikian di masa mendatang PGRI 

sepantasnya mulai mengupayakan profesionalisme para anggo-tanya. Dengan 

melihat adanya faktor-fak tor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, 

pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru. 
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2.3.4 Indikator penilaian kinerja guru 

Penilaian kinerja guru pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan untuk 

membina dan mengembangkan guru professional yang dilakukan dari guru, oleh 

guru dan untuk guru. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan reformasi birokrasi nomor 16 tahun 2009, menegaskan bahwa penilaian 

kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam 

rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Dalam pada itu, 

dikemukakan bahwa penilaian kinerja guru dilakukan secara rutin setiap tahun 

yang menyoroti 14 (empat belas) kompetensi bagi guru pembelajaran, dan 17 

(tujuh belas) kompetensi bagi guru BK/konselor, serta pelaksanaan tugas 

tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 

Berikut adalah Indikator penilaian Kinerja Guru (Mulyasa, 30-41: 2011) 

1. Aspek Pedagogik 

a. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar siswa 

b. Guru berusaha membantu dan mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik 

c. Guru Memberi kesempatan terhadap siswa untuk menguasai materi sesuai 

usia dan kemampuannya melalui pengaturan proses pembelajaran dan 

aktivitas yang bervariasi 

d. Guru Menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi belajar siswa 

e. Guru Memperhatikan respon siswa yang belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya 
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f. Merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar 

g. Memilih materi pelajaran yang sesuai tujuan, tepat dan  mutakhir, sesuai 

usia siswa, dan dapat dilaksanakan di kelas sesuai konteks kehidupan 

sehari-hari 

h. Memperhatikan respon siswa yang belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya 

i. Merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar 

j. Memilih materi pelajaran yang sesuai tujuan, tepat dan  mutakhir, sesuai 

usia siswa, dan dapat dilaksanakan di kelas sesuai konteks kehidupan 

sehari-hari 

k. Mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai 

dengan usis siswa dan tingkat kemampuan belajar siswa 

l. Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan  

kemampuan belajar siswa dan memperhatikan perhatian peserta didik 

m. Memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

mempraktikan, dan berinteraksi dengan peserta didik lain 

n. Menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap 

setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing 
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o. Menanggapi pertanyaan siswa secara tepat, benar, mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya 

2. Aspek Sosial 

a. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan 

kerjasama yang baik antar peserta didik 

b. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP 

c. Menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi kompetensi dasar 

yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan peserta didik untuk 

keperluan remedial dan pengayaan 

d. Mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman 

sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada 

e. Menghargai dan mempromosikan prinsip- prinsip pancasila sebagai dasar 

ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia 

3. Aspek Kepribadian 

a. Bertingkahlaku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat baik 

terhadap semua siswa, orang tua, dan teman sejawat 

b. Berprilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah 

c. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu 

d. Meminta izin dan memberitahukan sebelumnya dengan memberikan alasan 

dan bukti yang sah jika tidak dapat menghadiri kegiatan yang telah 

direncanakan, termasuk proses belajar mengajar dikelas 
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e. Memperlakukan semua siswa dengan adil, memberikan perhatian, dan 

bantuan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa memperdulikan faktor 

personal 

4. Aspek Profesional 

a. Menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat, serta berkontribusi 

positif terhadap semua diskusi formal dan informal terkait pekerjaan 

b. Berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiannya hanya 

pada kelompok tertentu (misalnya : peserta didik yang pandai, kaya, berasal 

dari daerah yang sama dengan guru) 

c. Memperhatikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, berkomunikasi 

dengan masyarakat sekitar, serta berperan dalam kegiatan sosial di 

masyarakat 

d. Menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran 

e. Menyusun materi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berisi 

informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta didik untuk 

memahami konsep materi pelajaran 

f. Melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap, dan didukung dengan 

contoh pengalaman diri sendiri 


