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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota 

organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasan basri mengatakan bahwa “kata 

manajemen yang dikenal dalam bahasa indonesia sekarang berasal dari bahasa 

inggris, yakni management yang berakar dari kata kerja manage yang artinya 

mengatur mengurus mengelola. Sehingga management berarti pengelolaan, 

pengaturan”
9
. 

Eugene J.  Benge  memberikan  pengertian  tentang  manajemen        

bahwa: 

Manajemen ialah “proses mengintegrasikan sumber-sumber yang tidak 

berhubungan menjadi system total untuk menyelesaikan tujuan. Sumber-sumber 

dalam manajemen mencakup orang-orang, alat-alat, bahan-bahan, uang, dan 

sarana. Semua diarahkan dan dikoordinasi agar terpusat dalam rangka 

menyelesaikan tujuan”
10

. 

 

 

 

                                                             
9Hasan Basri, Managemen Pendekatan Baru, (Cet. 1 Kendari: Sahdra Kendari, 2019), h. 8. 

10Eugene J. Benge., Pokok-pokok Manajemen Modern, Terj. Rochmulyati Hamzah, (Jakarta: 

Pustaka Benama Pressindo. 1994), h. 14. 
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Iwa Sukiswa mengatakan bahwa manajemen merupakan “suatu proses 

sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan 

keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu, yang telah ditetapkan 

dengan efektif”
11

. 

Menurut Sergiovanni dkk (dalam Ibrahim Bafadhal) mengatakan bahwa  

Manajemen sebagai process of working with and through others to 

accomplish organizational goals efficiently. (manajemen sebagai proses kerja 

melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien). Selain itu 

dalam manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), pengerahan (leading), dan pengawasan (controlling). Hal ini 

terlihat bahwa dengan manajemen sesuatu akan mudah diatur dan belajar 

bagaimana mendayagunakan sekelompok orang dan fasilitas yang ada untuk 

dilibatkan dalam suatu tujuan tertentu.
12

 

 

Erdiyanti mengatakan bahwa manajemen adalah melakukan selalu 

pekerjaan melalui orang lain
13

. Sedangkan manajemen menurut Oemar Hamalik 

mengatakan Manajemen adalah suatu “proses sosial yang berhubungan dengan 

keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber-sumber lainnya 

dengan menggunakan metode yang efisien efektif untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan sebelumnya”
14

. 

 

 

                                                             
11Iwa Sukiswa, Dasar–Dasar Umum Manajemen Pendidikan, (Bandung: TARSITO, 1986), h. 

13. 

12Ibrahim Bafadhal, Dasar–Dasar Manajemen & Supervisi Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: 

Bumi Akasara, 2006), h. 4 

13Erdiyanti, Dasar-Dasar Manajemen, (Cet. 1, Kendari: Shadra Kendari, 2009), h. 1. 

14Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: UPI dan Remaja 

Rosdakarya, 2006), h. 16. 
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Ibrahim Bafadhal mengatakan bahwa: 

Manajemen merupakan keseluruhan proses pendayagunaan semua sumber 

daya manusia maupun bukan manusia dalam rangka mencapai tujuan 

institusional pendidikan prasekolah. Sumber daya merupakan komponen-

komponen dalam sistem pendidikan, diantaranya adalah; program kegiatan 

belajar, pembina, sarana prasarana, uang dan lainnya. program kegiatan 

belajar merupakan kata lain dalam kurikulum khusus untuk taman kanak- 

kanak. Pembina meliputi; kepala dan guru taman kanak-kanan. Sarana 

Prasarana meliputi gedung, perabot, dan alat permainan taman kanak-kanak, 

dan lainnya
15

. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas Dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan pendayagunaan beberapa sumber daya manusia (SDM) 

dari suatu institusi yang pelaksanaannya didukung oleh sarana prasarana yang 

ada. Pelaksanaannya tidak lepas pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

serta evaluasi atau flash back terhadap semua kegiatan yang telah dilakukan oleh 

organisasi atau lembaga. 

2. Pengertian Manajerial 

T. Hani Handoko menjelaskan bahwa “praktek manajerial adalah kegiatan 

yang dilakukan oleh manajer”
16

. Selanjutnya Siagian mengemukakan bahwa 

“Manajerial skill adalah keahlian menggerakkan orang lain untuk bekerja dengan 

baik”
17

.  

 

                                                             
15Ibrahim Bafadhal, Dasar–Dasar Manajemen & Supervisi Taman Kanak-Kanak, (Jakarta: 

Bumi Akasara, 2006), h. 2. 

16T. Hani Handoko. Manajemen. (Yogyakarta: BPFE 1995), h. 13 

17Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 63. 
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Kemampuan manajerial sangat berkaitan erat dengan manajemen 

kepemimpinan yang efektif, karena sebenarnya manajemen pada hakekatnya 

adalah masalah interaksi antara manusia baik secara vertikal maupun horizontal 

oleh karena itu kepemimpinan dapat dikatakan sebagai perilaku memotivasi orang 

lain untuk bekerja kearah pencapaian tujuan tertentu. Kepemimpinan yang baik 

seharusnya dimiliki dan diterapkan oleh semua jenjang organisasi agar 

bawahannya dapat bekerja dengan baik dan memiliki semangat yang tinggi untuk 

kepentingan organisasi. 

3. Pengertian Kepala Sekolah 

Dalam perjalanan sejarah manusia, pemimpin hampir selalu menjadi fokus 

dari semua gerakan, aktivitas, usaha dan perubahan menuju pada kemajuan di 

dalam kelompok atau organisasi. Dalam hal ini, dimana ada sekelompok manusia, 

jama‟ah atau ummat yang hidup bermasyarakat tentulah diperlukan adanya suatu 

bentuk kepemimpinan dan kepengurusan yang berfungsi mengurus dan mengatur 

kehidupan dan perhubungan antar manusia. 

W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa “secara etimologi kepala 

sekolah adalah guru yang memimpin sekolah”
18

. Secara terminology kepala 

sekolah dapat diartikan sebagai “ 

Tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin 

suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di 

                                                             
18W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 

hal. 482 
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mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran”
19

. 

 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut harus mampu 

menstimulir dan membimbing pertumbuhan guru-guru secara kontinu, mampu 

membantu guru-guru mengenal kebutuhan masyarakat, membantu guru membina 

kurikulum sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuan anak, mampu 

menstimulir guru-guru untuk mengembangkan metode dan prosedur pengajaran, 

membantu guru-guru mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar murid, 

dan mampu juga menilai sifat-sifat dan kemampuan guru-guru sehingga mengenal 

dan mampu melaksanakan dengan lebih baik segenap tugas pengajaran sehingga 

mereka akhirnya mampu menstimulir dan membimbing murid-murid untuk dapat 

berpartisipasi di dalam masyarakat demokratis.  

Wahjosumidjo memberikan pendapatnya tentang pengertian kepala 

sekolah yang mengatakan bahwa: 

Kepala sekolah berasal  dari dua kata yaitu „kepala‟ dan „sekolah‟. Kata kepala 

dapat diartikan „ketua‟ atau „pemimpin‟ dalam suatu organisasi atau suatu 

lembaga. Dan „sekolah‟ adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat belajar 

dan menerima pelajaran.  Maka dengan demikian kepala sekolah dapat 

didefinisikan sebagai ”seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, 

atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak 

bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. 

Siapa pun yang akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui 

prosedur serta persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, pangkat, dan integritas
20

. 

                                                             
19Radja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 

482. 

20Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta:  PT. RajaGrafindo, 1995),  hal. 83. 
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Murniati juga memberikan pendapatnya yang mendefinisikan bahwa:  

Kepala sekolah adalah suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, 

membimbing, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain yang ada 

hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan 

pendidikan dan pembelajaran, supaya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat 

lebih efektif dan efisien di dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang 

mempunyai peranan besar dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah
21

. 

 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinananya 

akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh 

karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. 

4. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah  

Kepala sekolah merupakan jabatan tertinggi dari suatu organisai sekolah, 

ia mempunyai peranan yang sangat vital dalam mengembangan institusi yang 

dipimpinya. Dinas pendidikan menetapkan tugas dan peranan kepala sekolah 

dalam melaksanakan perkejaanya, yaitu sebagai “educator, manajer, adminitator, 

dan supervisor. Dalam perkembangan berikutnya peranan kepala sekolah tersebut 

bertambah menjadi educator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

innovator, figure dan mediator”.
22

 

                                                             
21Murniati, Implementasi Manajemen Stratejik, (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 

2009),  hal. 54. 

22E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung: PT Remana Rosdakarya2003), 

h. 97-98 
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Begitu banyaknya tugas, fungsi dan peran kepala sekolah tersebut 

menuntut kepala sekolah untuk memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih 

dibanding bawahanya atau guru. Sehingga pengangkatan kepala sekolah tidak 

dapat dilakukan sembarangan. Salah satu tugas berat kepala sekolah adalah harus 

dapat berperan sebagai manajer atau kata lain seorang kepala sekolah harus 

mempunyai kemampuan manajerial yang memadai.  

Robbins (dalam Soebagio Atmodiwirio) mengatakan bahwa “kemampuan 

(ability) merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas 

dalam suatu pekerjaan”
23

. Selanjutnya Yulk juga (dalam dalam Soebagio 

Atmodiwirio) mengemukakan bahwa “kemampuan dapat diartikan sebagai 

kemampuan atau skill menuju kepada kemampuan dari seesorang untuk 

melalukan berbagai jenis kegiatan kognitif atau diperlukan dengan suatu cara 

yang efektif”
24

. Kemudian Burhanudin mengatakan bahwa “kemampuan 

menggerakkan orang lain inilah yang disebut manajerial skill”
25

. Demikian pula 

Siagian mengemukakan bahwa “manajerial skill adalah keahlian menggerakkan 

orang lain untuk bekerja dengan baik”
26

.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan manajerial adalah kemampuan 

untuk menggerakkan orang lain dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada 

dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Ukuran seberapa 

                                                             
23Soebagio Atmodiwirio. Manajemen Pelatihan. (Jakarta: Ardadizya Jaya 2002), h. 100. 

24Ibid., h. 100. 

25Burhanudin. Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. (Jakarta: 
Bumi Aksara 1990), h.  

26Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. (Jakarta: Rineka Cipta 2002), h. 36. 
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efisien dan efektifnya seorang manajer adalah seberapa baik dia menetapkan 

rencana dalam mencapai tujuan yang memadai, kemampuan memimpin secara 

efektif merupakan kunci keberhasilan organisasi. Kepala sekolah sebagai manajer 

pada jalur pendidikan formal dituntut memiliki kemampuan manajemen dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar mampu mencapai tujuan proses 

belajar mengajar secara keseluruhan.  

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa:  

Tugas dan tanggung kepala sekolah dapat dilihat dari dua fungsi, yaitu kepala 

sekolah sebagai administrator dan sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai 

administrator di sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas seluruh 

proses manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh bidang garapan yang menjadi 

tanggung jawab sekolah. Bidang garapan manajemen tersebut dapat meliputi 

bidang personalia, siswa, tata usaha, kurikulum, keuangan, sarana dan 

prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat serta unit penunjang lainnya. 

Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor berkaitan dengan kegiatan–

kegiatan pelayanan terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru 

dalam rangka mencapai proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk dapat 

melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepala sekolah perlu memiliki 

berbagai kemampuan yang diperlukan
27

.  

 

Crudy (dalam Soebagio Atmodiwirio) mengatakan bahwa: 

Kemampuan manajerial adalah kemampuan untuk memanaj sekolah, 

mengorganisasikan orang dan sumber, mempergunakan tenaga-tenaga yang 

baik dan teknik kehumasan yang baik, memanfaatkan komunikasi yang efektif 

dalam menghadapi beraneka macam subjek yang berkepentingan, seperti 

orang tua murid atau siswa dan guru-guru
28

.  

 

 

                                                             
27Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002), h. 4. 

28Soebagio Atmodiwirio. Manajemen, Op.Cit., h. 107. 
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Akdon (dalam Soebagio Atmodiwirio) mengatakan bahwa “kemampuan 

manajerial adalah seperangkat keterampilan teknis dalam melaksanakan tugas 

sebagai manajer sekolah untuk memperdayagunakan segala sumber yang tersedia 

untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efesien”
29

.  

Berdasarkan dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan manajerial kepala sekolah adalah seperangkat keterampilan yang 

dimiliki oleh kepala sekolah dalam upaya untuk mengelola sekolah dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk diarahkan pada pencapaian 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan. 

 Katz (dalam Soebagio Atmodiwirio) menyebutkan bahwa:  

Kemampuan manajerial itu meliputi technical skill (kemampuan teknik), 

human skill (kemampuan hubungan kemanusiaan), dan conceptual skill 

(kemampuan konseptual). Kemampuan teknik adalah kemampuan yang 

berhubungan erat dengan penggunaan alat-alat, prosedur, metode dan teknik 

dalam suatu aktivitas manajemen secara benar (working with things)
30

.  

 

Payol  mengatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas manajerial 

paling tidak diperlukan tiga macam bidang keterampilan (dalam Soebagio 

Atmodiwirio) yakni:  

a. Kemampuan tekhnis, yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan 

prosedur, tekhnis, dan pengetahuan mengenai bidang khusus.  

b. Kemampuan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain, memahami, memotivasi, sebagai individu atau kelompok.  

c. Keterampilam konseptual, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan dan 

mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi
31

.  

 

                                                             
29Ibid., h. 107. 

30Ibid ., h. 7. 

31Ibid., h. 7. 
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Peranan kepala sekolah sebagai manajer sangat memerlukan ketiga 

macam kemampuan yang dipaparkan Payol di atas. Agar kepala sekolah dapat 

secara efektif melaksanakan fungsinya sebagai manajer maka harus memahami 

niali-nilai yang terkandung di dalam ketiga kemampuan di atas dan mampu 

mewujudkannya ke dalam tindakan atau perilaku.  

Berdasarkan pendapat Payol di atas, penulis menarik benang merah bahwa 

nilai-nilai yang terkandung di dalam ketiga kemampuan tersebut adalah pertama 

Kemampuan teknis yaitu: menguasai pengetahuan tentang metode, proses, 

prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus dan kemampuan untuk 

memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam 

mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.  

Kedua kemampuan manusiawi merupakan kemampuan untuk memahami 

perilaku manusia dan proses kerja sama, kemampuan untuk memahami isi hati, 

sikap, dan motif orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan 

efektif, sehingga mampu menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis, 

dan diplomatis, dan mampu berperilaku yang dapat diterima kemampuan untuk 

menciptakan dan membina hubungan baik, memahami dan mendorong orang lain 

sehingga mereka bekerja secara suka rela, tidak ada paksaan dan lebih produktif 

(working with people).  
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Ketiga kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan 

organisasi. Dengan kata lain, kemampuan konseptual ini terkait dengan 

kemampuan untuk membuat konsep (working with ideas) tentang berbagai hal 

dalam lembaga yang dipimpinnya yaitu kemampuan berpikir rasional, cakap 

dalam berbagai macam konsepsi, mampu menganalisis berbagai kejadian serta 

mampu memahami berbagai kecendrungan, mampu mangantisipasi perintah, dan 

mampu mengenali dan mamahami macam-macam masalah sosial.  

Peraturan Menteri No 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, kemampuan manajerial kepala sekolah meliputi:  

a. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan.  

b. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.  

c. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal.  

d. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajaran yang efektif.  

e. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ 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 sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal.  

h. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.  

i. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.  

j. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.  

k. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien.  

l. Mengelola ketatausahaan dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah.  
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m. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.  

n. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan 

program dan pengambilan keputusan.  

o. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah/madrasah.  

p. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan 

tindak lanjutnya
32

.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

manjerial kepala sekolah adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang ada, guna mencapai 

tujuan organisasi yang mancakup:  

a. Kemampuan merencanakan dengan indikator yaitu mampu menyusun dan 

menerapkan strategi, dan mampu mengefektifkan perancanaan.  

b. Kemampuan mengorganisasikan dengan indikator yaitu mampu melakukan 

departementalisasi, membagi tanggung jawab dan mampu mengelola personil.  

c. Kemampuan dalam pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu mengambil 

keputusan, dan mampu menjalin komunikasi.  

d. Kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator yaitu mampu 

mengelola, dan mampu mengendalikan operasional.  

 

 

 

                                                             
32http://image.slidesharecdn.com/permenno-13tahun2007lampiran-111208042901-

phpapp02/95/permen-no-13-tahun-2007-lampiran-1-728.jpg?cb=1323319195. (diakses 23/04/2016) 

http://image.slidesharecdn.com/permenno-13tahun2007lampiran-111208042901-phpapp02/95/permen-no-13-tahun-2007-lampiran-1-728.jpg?cb=1323319195
http://image.slidesharecdn.com/permenno-13tahun2007lampiran-111208042901-phpapp02/95/permen-no-13-tahun-2007-lampiran-1-728.jpg?cb=1323319195
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B. Hakikat Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja 

Definisi kinerja dapat kita ambil dari kamus bahasa Indonesia yang 

diartikan “sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan dari 

kemampuan kerja”
33

. Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No. 

740/KMK.00/1989 menjelaskan bahwa “kinerja merupakan prestasi yang dicapai 

oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat 

kesehatan organisasi tersebut”
34

. 

Dilihat dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja adalah suatu pencapaian yang baik dalam bekerja 

berupa prestasi yang diperlihatkan suatu organisasi atau individu yang kemudian 

memberi cerminan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang sehat. 

Mahsun memberikan pengertian kinerja (performance) adalah “mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program/kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang strategi perencanaan 

suatu organisasi”
35

.  

 

 

                                                             
33Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka 

2001), h. 89. 

34Konawe Pers. 29 September 2015. Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negera 

No.Kep/25/M.PAN/2/2204 Disosialisasikan Di Kab. Konawe 

35Http:/Www.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Section-Blog/28-Artikel/331-Menakar-Kembali-

Kinerja-Guru.Pdf. Diunduh 2016/03/13 
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Kemudian Widodo berpendapat bahwa: 

Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan, atau suatu 

hasil karya yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika
36

. 

 

Kinerja “merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun 

tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan kopetensi, motivasi, dan kepentinyan”
37

. 

Pengertian kinerja telah dirumuskan oleh beberapa ahli (dalam Prabundu 

H. Moh. Tika) antara lain sebagai berikut : 

1) Stoner dalam bukunya yang berjudul “management” mengemukakan bahwa 

kinerja adalah fungsi dari motifasi, kecakapan dan persepsi peranan. 

2) Bernardin dan Russell secara definitif menjelaskan kinerja merupakan catatan 

out came yang dihasilkan dari fungsi guru tertentu atau kegiatan yang 

dilakukan selama periode waktu tertentu. Kinerja suatu jabatan secara 

keseluruhan sama dengan jumlah (rata-rata) dari kinerja fungsi guru atau 

kegiatan yang dilakukan. 

3) Handoko mendefinsikan kinerja sebagai proses dimana organisasi 

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. 

4) Prawiro Suntoro mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang 

dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organissi dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi dalam priode waktu tertentu”
38

. 

 

 

 

 

                                                             
36Http:/Www.Majalah.Pendidikan.Com201404-Pengertian-Kinerja-Guru.Html Diunduh 

2016/04/25. 

37Wibowo, Manajemen Kinerja, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 4. 

38Prabundu H. Moh. Tika, Budaya Organisasi Dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, 

(Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h. 121. 
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Dari beberapa definisi kinerja yang telah disebutkan di atas, maka unsur-

unsur yang terdapat dalam kinerja, adalah sebagai berikut: 

1) hasil-hasil fungsi pekerjaan,  

2) faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja guru, seperti motivasi, 

kecakapan, persepsi peranan, dan sebagainya,  

3) pencapaian tujuan organisasi,  

4) periode waktu tertentu. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi 

sesuai dengan hasil yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi 

dalam periode waktu tertentu. 

2. Pengertian Kinerja guru 

Dalam bahasa Indonesia kata guru berasal dari kata pe dan gawai. Pe 

adalah “sebuah awalan yang menunjukkan arti orang yang mengerjakan atau 

mempunyai pekerjaan seperti yang disebutkan oleh kata dasar, sedangkan gawai 

berarti kerja yang berasal dari bahasa Jawa”
39

. Dengan kata lain guru adalah 

orang yang bekerja pada suatu tempat yang resmi yang memiliki data-data pribadi 

di dalam tempat pekerjaan yang dimaksud adalah organisasi, badan dan lainnya 

yang berhubungan dengan guru. guru adalah orang yang bekerja pada suatu 

organisasi atau badan secara resmi yang telah memiliki kekuatan hukum. 

 

                                                             
39Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., h. 67. 
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Dalam Anwar Prabu Mangkunegara beberapa ahli mendefinisikan kinerja 

guru sebagai berikut : 

1) Kusriyanto menyatakan kinerja guru adalah perbandingan hasil yang dicapai 

dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu (biasanya perjam) 

2) Cardosa menyatakan bahwa kinerja guru adalah ungkapan seperti out put, 

efisiensi serta efektifitas sering dibutuhkan dengan produktifitas 

3) Mangkunegara menyatakan kinerja guru itu adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya
40

. 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja 

guru adalah prestasi kerja atau hasil kerja yang dicapai oleh guru pada periode 

waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggunngjawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. 

3. Indikator-Indikator Kinerja Guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang 

penting untuk mengukur karateristik tenaga kerjanya. “Kinerja guru merupakan 

kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat 

keadaan dan kondisi eksternal”
41

. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah 

yang dibawa seseorang ketempat kerjanya seperti pengalaman, kemampuan, 

kecakapan antar pribadi dan kecakapan tehnik. Upaya tersebut diungkap sebagai 

motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya.  

 

                                                             
40Anwar Prabu Mangkunegara, Op.Cit., h. 9. 

41Sulistyorini, Hubungan Antara Keterampilan Manajerial Sekolah Dan Iklim Organisasi 

Dengan Kinerja Guru, (Jakarta: Ilmu Pendidikan, 2001), h. 28 
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Castetter (dalam Mulyasa) mengemukakan bahwa ada empat kriteria 

kinerja yaitu: (1). karateristik individu, (2). proses, (3). hasil (4). kombinasi antara 

karateristik individu, prosses dan hasil
42

.  

Muhaimin mengatakan secara spesifik ada beberapa faktor indikator 

kinerja guru antara lain sebagai berikut: 

1. Kemampuan membuat perencanaan. 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa. 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar. 

4. Pemberian tugas-tugas kepada siswa. 

5. Kemampuan mengelola kelas. 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi
43

. 

 

Berdasarkan pendapat muhaimin di atas maka penulis memaparkan 

beberapa indikator yang dikemukakannya yaitu sebagai berikut: 

1. Kemampuan membuat perencanaan yaitu para guru mampu membuat 

perangkat pembelajaran berupa RPP. 

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa yaitu para guru mampu 

menguasai materi ajar yang akan diajarkan kepada siswanya. 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar yaitu para guru banyak menguasai 

strategi mengajar dalam proses pembelajaran. 

4. Pemberian tugas kepada siswa yaitu para guru mampu memberikan tugas 

kepada siswanya yang menyangkut pengalaman sehari-harinya. 

5. Kemampuan mengelola kelas yaitu guru mampu menguasai kelas untuk 

                                                             
42Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2002), h. 56. 

43Muhaimin, Profesionalisme Kinerja Guru Menyongsong Masa Depan, (Jakarta: PT. 

Gramedia Asri Media, 2010), h. 45.  
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kelancarannya proses pembelajaran yang dilakukan. 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi yaitu para guru mampu 

menilai dan mengevaluasi siswanya. 

Selanjutnya Daryanto mengemukakan bahwa kemampuan guru terdiri dari 

berbagai macam, namun secara kongrit dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: 

1. Kemampuan intelektual. Merupakan kemampuan yang dibutuhkan seseorang 

untuk menjalankan kegiatan mentah, terutama dalam penguasaan sejumlah 

materi yang akan diajarkan kepada siswa yang sesuai dengan kurikulum, cara 

dan metode dalam menyampaikan dan cara berkomunikasi maupun tehnik 

mengevaluasinya. 

2. Kemampuan fisik. Adalah kapabilitas fisik yang dimiliki seorang guru 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya
44

.  

 

Menilai kwalitas kinerja guru dapat ditinjau dari beberapa indikator yaitu 

sebagai berikut: 

1. Unjuk kerja 

2. Penguasaan materi 

3. Penguasaan professional keguruan dan pendidikan  

4. Penguasaan cara-cara penyesuaian diri 

5. Keperibadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik
45

. 

 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas professional, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan 

dengan kopetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Guru 

memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat dikelompokkan yaitu: 

 

 

                                                             
44Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 109. 

45Sulistyorini, Hubungan, Op.Cit., h. 29. 



27 

 

 

1. Guru sebagai pengajar 

2. Guru sebagai pembimbing dan  

3. Guru sebagai administrator kelas
46

. 

Berdasarkan pendapat para pakar di atas, maka penulis dapat 

menyimpulkan bahwa indikator kinerja guru meliputi merencanakan, penguasaan 

materi, penguasaan metode, pemberian tugas, mengelola kelas, menilai dan 

mengevaluasi.  

 

C. Penelitian Relevan 

Setelah penulis mengadakan pengamatan, ternyata ada beberapa 

penelitian yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan tema penelitian 

yang penulis angkat, diantaranya adalah: 

1. Sulaiman S.Pd.I pada tahun 2014, hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) 

budaya organisasi di MAS Al-Muhajirin Pondidaha Kabupaten Konawe 

berada pada kategori sedang. (2) kepuasan kerja di MAS Al-Muhajirin 

Pondidaha Kabupaten Konawe Tahapan yang dilakukan oleh para penyuluh 

agama Di Desa Matabura Kabupaten Konawe berada pada kategori sedang (3) 

Budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja 

di MAS Al-Muhajirin Pondidaha Kabupaten Konawe. 

 

                                                             
46Denim S. Inovasi Pendidikan, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 245. 
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2. Syamsul Huda, S.Pd.I pada tahun 2013, hasil penelitian mengungkapkan 

bahwa (1) kepemimpinan kepala sekolah yang terdapat di Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Bahrul Mubarak berada pada kategori tinggi. (2) Kinerja 

Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bahrul Mubarak berada pada kategori 

sedang. (3) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bahrul 

Mubarak Toronipa”, karena r hitung lebih besar dari pada r tabel dan 

hubungan kepemimpinan kepa sekolah dengan kinerja guru berada pada 

kategori kuat. 

Berdasarkan penelitian relevan di atas, ada aspek-aspek tertentu yang 

memiliki kesamaan dengan skripsi penelitian ini. Kesamaan tersebut terletak pada 

bidang kajiannya yang membahas tentang hubungan kemampuan manajerial 

kepala sekolah dengan kinerja guru. Namun persamaan tersebut tidak 

menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, 

setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam proposal 

penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek 

maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, 

peneliti  ingin mengungkapkan apakah terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah dengan kinerja guru di 

SMP Negeri 8 Kendari. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji 

dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah 
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pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian 

ini bukan merupakan plagiat. 

 

D. Kerangka Pikir 

Seorang kepala sekolah sebagai seorang manajer harus memiliki 

kemampuan manajerial yang efektif. manajemen yang efektif dapat tercipta 

apabila kepala sekolah memiliki sifat, perilaku dan kemampuan yang baik untuk 

memimpin sebuah organisasi sekolah. Dalam perannya sebagai seorang manajer, 

kepala sekolah harus mampu untuk mempengaruhi semua orang yang terlibat 

dalam proses pendidikan yaitu guru dan fasilitas kerja yang akhirnya mencapai 

tujuan dan kualitas sekolah. 

Guru sebagai orang yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki tugas 

sebagai pengajar yang melakukan transfer pengetahuan. Selain itu guru juga 

sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai 

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. 

Untuk itu guru harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai 

tenaga profesional yang bekerja dengan kinerja yang tinggi. Kinerja guru akan 

menjadi optimal bila diintegrasikan dengan komponen sekolah, baik kepala 

sekolah maupun sarana prasarana kerja yang memadai. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mendeskripsikan 

hubungan kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru di mana 

kemampuan manajerial sebagai variabel independen atau variabel bebas yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen atau variabel terikat, dalam hal ini adalah kinerja guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


