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BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

A. Deskripsi Teori 

1. Manajerial Kepala Sekolah 

a. Hakikat Manajerial 

Manajerial merupakan kata sifat yang asal katanya adalah 

manajemen.Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan 

manajemen.Wahyudi mengatakan bahwa manajer adalah seseorang yang 

menjalankan aktivitas untuk memadukan sumber-sumber pendidikan agar 

terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya.
1
Jadi seorang manajer adalah seseorang yang melakukan 

sesuatu dengan bantuan orang lain dan sumber daya lainnya yang 

mengarah pada definisi manajemen. 

Mulyasa mengungkapkan bahwa manajemen pada hakikatnya 

merupakan suatu proses merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan.
2
 Kegiatan manajemen 

terdiri dari beberapa proses yang nantinya akan mempengaruhi 

keberhasilan tujuan manajemen tersebut. 

Manajer dapat pula diartikan sebagai orang yang bertanggungjawab 

atas terlaksanaanya tugas-tugas dengan hasil yang maksimal. Pada 

prinsipnya manajer sama dengan pemimpin,dimana kepemimpinan adalah 

                                                             
1
Wahyudi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajar, (Bandung: Alfa 

Beta ,2009), h. 68                                                                                                                    
2
Mulyasa,  Menjadi Kepala Sekolah Profesional,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

103                                                                                                                                
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kemauan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat 

mempengaruhi mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan dan 

kalau perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruhnya. 

Pada prinsipnya, pengertian manajemen mempunyai beberapa 

karakteristik sebagai berikut
3
: (1) ada tujuan yang ingin dicapai: (2) 

sebagai perpaduan ilmu dan seni;(3) merupakan proses yang sistematis, 

terkoordinasi, kooperatif dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-

unsurnya;(4) ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu 

organisasi;(5) didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung 

jawab;(6) mencakup beberapa fungsi;(7) merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. 

Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang 

ada mempunyai empat fungsi. Hal ini sesuai dengan pendapat George R. 

Terry dalam Sutopo yang menyatakan bahwa fungsi manajemen 

mencakup planning, organizing, directing/actuating, dan controlling.
4
 

Proses kegiatan manajemen dalam dunia pendidikan merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari sub-sub sistem yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain. Kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling 

mempengaruhi. Perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan 

pengawasan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya meskipun 

pelaksanaannya dikerjakan oleh unit-unit kerja yang berbeda. Apabila 

                                                             
3
 Hasibuan,  Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, (Jakarta: Bumi 

Aksara. 2001), h. 3 
4
Sutopo, Administrasi Manajemen dan Organisasi, (Jakarta: Lcmbaga Administrasi 

Negara, 1999),  h. 14 
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keterpaduan proses kegiatan tersebut menjadi suatu siklus proses kegiatan 

yang dapat menunjang perkembangan dan peningkatan kualitas kerja. 

Upaya pencapaian tujuan pendidikan harus direncanakan dengan 

memperhitungkan sumber daya, situasi dan kondisi yang ada dalam 

rangka mencapai tujuan yang efektif. Semua sumber daya yang terkait 

dan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dikoordinasikan secara terpadu 

agar tercapai kerjasama yang harmonis dalam mencapai tujuan. 

Dengan pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan manajerial adalah orang yang mempunyai kemampuan 

mengendalikan sebuah organisasi atau instansi seperti jabatan kepala atau 

ketua yang mempunyai wewenang kepengurusan, sehingga ia mampu 

melakukan fungsi manajemen yang pekerjaannya menekankan padanya 

untuk memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisasikan, memberi 

motivasi, inovasi (membawa perubahan) dan mengawasi pekerjaan orang-

orang lain. 

 

b. Konsep Manajerial Kepala Sekolah 

Seorang manajer dalam hal ini kepala sekolah, di samping harus 

mampu melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-

fungsi manajemen juga harus memahami sekaligus menerapkan substansi 

kegiatan pendidikan. Kepala sekolah mampu melakukan fungsi-fungsi 

manajemen dengan baik meliputi merencanakan, mengorganisasikan, 
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memimpin dan mengendalikan
5
.Fungsi manajemen diharapkan agar 

kepala sekolah dapat mengelola sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang ada di Indonesia. 

Sekolah dapat menjadikan  manajemen berbasis sekolah sebagai 

wadah para warga sekolah menyampaikan aspirasinya. Menurut Mustadi,  

bahwa pendekatan manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu 

sistem yang dikembangkan dalam rangka pemberian kewenangan luas 

kepada sekolah
6
.Kewenangan yang luas yang diberikan hendaknya  

dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya   untuk kemajuan sekolah, melalui 

pendekatan ini, sekolah  dapat memberdayakan warga sekolah melalui 

partisipasinya. Penerapan manajemen berbasis sekolah akan 

meningkatkan partisipasi warga sekolah (guru, siswa,staf,dan masyarakat) 

dalam proses persekolahan sehingga pada gilirannya meningkatkan 

akuntabilitas sekolah kepada warganya. Warga sekolah yang lain 

diharapkan terlibat dalam memikirkan manajemen namun karena 

keterlibatan guru, siswa, staf bahkan masyarakatpun diperlukan dalam 

manajemen berbasis sekolah ini, sehingga tidak hanya kepala sekolah 

yang memikirkan dan melaksanakan manajemen. 

Kepala sekolah memiliki peran yang penting untuk mengatur 

manajemen sekolah. Kepala sekolah harus berhati-hati dalam melakukan 

tindakan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, memimpin hingga 

                                                             
5
Arif Jamali & Prasojo, Pengaruh Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah Lingkungan 

Motivasi Guru, Terhadap Prestasi SMA Muhammadiya, Jurnal Akuntabilitas Manajemen 

Pendidikan, (Yogyakarta: 2015),  h. 13   
6
Ali Mustadi dkk, Evaluasi Penerapan Program Manajemen Berbasis Sekolah Pada 

Sekolah Dasar Yogyakarta,  Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan,  2015, h.17     
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pengendalian. Kepala sekolah dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai manajer harus memiliki perencanaan yang baik. 

Mulyasa berpendapat bahwa
7
:kepala sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat, diantaranya untuk; 1) memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama atau kooperatif, 2) memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya,3) mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program sekolah. 

a. Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif. 

Peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan disekolah, maka 

kepala sekolah harus mementingkan kerja sama dengan tenaga 

kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap 

kegiatan. Sebagai manajer kepala sekolah harus mau dan mampu 

mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan 

visi, misi dan tujuan. 

b. Memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk 

meningkatkan profesinya. 

Kepala  sekolah harus bersifat demokratis dan memberikan 

kesempatan kepada seluruh tenaga kependidikan. Kesempatan untuk 

meningkatkan profesinya harus merata untuk semua warga sekolah. 

                                                             
7
Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah  Profesional , ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2006), h. 103 
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Mengembangkan potensinya secara optimal, dan mengembangkan 

kemampuannya secara maksimal untuk meningkatkan profesinya. 

c. Mendorong  keterlibatan seluruh tenaga kependidikan. 

Kepala sekolah harus berusaha untuk mendorong keterlibatan semua 

tenaga  kependidikan. Semua tenaga  kependidikan harus terlibat dalam 

setiap kegiatan disekolah (partisipatif). Kepala sekolah tidak bisa 

menjalankan tugasnya secara maksimal tanpa ada keterlibatan dari pihak 

lain terutama warga sekolah yang secara langsung terlibat dalam kegiatan 

sekolah. 

Kepala sekolah dalam melakukan perannya harus mengerti 

bagaimana mengelola sekolah, melibatkan semua komponen yang ada 

dalam suatu sistem sekolah untuk kemudian mewujudkan tujuan yang ada 

dalam sekolah secara bersama-sama. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

Wahjosumdjo bahwa manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha-usaha anggota 

organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8
 

Berkaitan dengan pelaksanaan manajemen di atas, ada tiga hal 

penting yang perlu diperhatikan dari definisi tersebut, yaitu; proses, 

pendayagunaan sumber daya sekolah, dan pencapaian tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

                                                             
8
Wardjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007),  h. 94 
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1. Proses. 

Proses adalah suatu cara yang sistematik dalam mengerjakan 

sesuatu. Mengerjakan sesuatu  harus  dengan ketangkasan  dan 

keterampilan yang  khusus. Manajer mengusahakan berbagai kegiatan 

yang saling berkaitan tersebut agar dapat didayagunakan untuk mencapai 

tujuan  yang telah direncanakan.  Manajer memastikan bahwa kegiatan 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sistematis, berjalan sesuai dengan 

rencana dan berakhir dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya. 

Kegiatan-kegiatan tersebut akan dibahas sebagai berikut: 

a) Merencanakan 

Kepala  sekolah harus benar-benar  memikirkan dan merumuskan 

dalam sesuatu program tujuan dan tindakan.Tujuan dan tindakan yang  

akan dilakukan harus bertujuan untuk kemajuan instansinya menjadi lebih 

baik. 

b) Mengorganisasikan 

Kepala sekolah harus mampu menghimpun dan mengorganisasikan 

sumber daya manusia yang ada dilingkungan sekolah. Sumber daya 

manusia yang terdapat disekolah seperti guru, siswa, bahkan keterlibatan 

orang tua dan sumber-sumber material sekolah yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan program sesuai rencana. 
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c) Memimpin 

Kepala sekolah mampu mengarahkan dan mempengaruhi seluruh 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada didalamnya yang 

terdiri dari semua anggota sekolah untuk melakukan tugas- tugasnya yang 

esensial dengan baik dan maksimal. 

d) Mengendalikan 

Kepala sekolah memperoleh jaminan. Jaminan yang diperoleh baik 

dari tenaga pendidik yang ada didalamnya maupun jajaran pendidikan 

diatasnya bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. 

2. Sumber daya suatu sekolah, meliputi dana, perlengkapan, informasi, 

maupun sumber daya manusia, yang masing-masing berfungsi sebagai 

pemikir, perencana, pelaku serta pendukung untuk mencapai tujuan. 

Sumber daya sekolah tersebut sebagai alat pencapai tujuan. Alat pencapai 

tujuan yang ada harus dipastikan berjalan dengan baik. 

3. Mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kepala sekolah berusaha untuk mencapai tujuan akhir yang bersifat 

khusus. Tujuan akhir ini berbeda-beda karena setiap organisasi juga 

memiliki perbedaan dengan organisasi yang lain. Perbedaan tujuan setiap 

organisasi ini dapat dicapai melalui manajemen. 

 

c. Kompetensi Kepala  Sekolah 

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris Competency yang 

berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seseorang dinyatakan 

kompeten di bidang  tertentu jika  menguasai kecakapan bekerja  sebagai 



23 
 

suatu keahlian selaras dengan bidangnya. Seperti halnya kepala sekolah, 

maka ia dikatakan sebagai kepala sekolah yang  kompeten maka harus 

menguasai kecakapan dalam bekerja sebagai  seseorang  yang ahli sebagai 

pemimpin dan manajer dalam sekolah mampu mengelola manajemen 

disekolah tersebut dengan melaksanakan perannya secara maksimal demi 

tercapainya tujuan sekolah. 

Kompetensi kepala sekolah disesuaikan dengan tuntutan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan manajer disekolah. Kompetensi 

kepala sekolah sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar 

Kepala Sekolah/Madrasah terdapat “empat kompetensi yang harus dimiliki 

kepala sekolah yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan   dan  kompetensi  supervisi”.
9
Maka   kepala  

sekolah  harus memiliki seperangkat kompetensi untuk mendapatkan standar 

yang tepat sebagai kepala sekolah. 

Menurut Wahyudi, bahwa kompetensi kepala sekolah adalah 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan kepala 

sekolah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten yang 

memungkinkannya menjadi kompeten atau kemampuan dalam mengambil 

keputusan tentang penyediaan, pemanfaatan dan peningkatan potensi 

sumber daya  untuk meningkatkan  kualitas pendidikan di sekolah.
10

 

                                                             
9
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tentang Standar 

Kepala Sekolah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007 ) 
10

Wahyudi, Kepemimpinan kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, 

(Bandung: Alfa beta, 2009),  h. 28 
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Menyediakan, memanfaatkan dan meningkatkan potensi sumber daya 

melalui kompetensi kepala sekolah meliputi pengetahuan, keterampilan dan 

nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sagala bahwa
11

; untuk 

menjamin mutu pelayanan pendidikan dan mutu manajemen pendidikan, 

maka pengembangan standar kompetensi kepala sekolah meliputi 4 (empat) 

kompetensi, yakni ;kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, 

kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.  

1. Kompetensi Kepribadian 

Kepala sekolah yang ingin memiliki kemampuan memimpin para 

anggotanya, maka kepala sekolah harus mengenal tipe para guru dan 

personel lainnya disekolah, setelah itu kepala sekolah harus memiliki 

integritas kepribadian yang kuat, keinginan yang kuat dalam 

mengembangkan diri, bersikap terbuka, mampu mengendalikan diri, dan 

memiliki bakat dan minat. Kepala sekolah sebagai pemimpin menjadi suri 

tauladan bagi bawahannya, hendaknya memiliki sifat baik dalam dirinya. 

2. Kompetensi Manajerial 

Pendekatan  proses atau operasional memberi identitas kepada 

manajemen sebagai hal-hal yang  dikerjakan seorang  manajer. Kompetensi 

manajerial yang ditampakkan pada apa yang akan dikerjakan terpapar jelas, 

yaitu kegiatan yang dihimbau dari beberapa fungsi dasar yang dikelola 

menjadi suatu proses. 

                                                             
11

Syaiful Sagal,. Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung : 

Alfabeta, 2009),  h. 126 
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3. Kompetensi Supervisi 

Kepala sekolah dalam mengupayakan mencapai hasil yang 

diinginkan atau yang direncanakan, dalam mengelola kegiatan perlu 

melakukan pembinaan dan penilaian. Pembinaan lebih kearah memberi 

bantuan, sedangkan penlaian lebih ke arah mengukur dengan cara penilaian 

mutu. 

4. Kompetensi Sosial 

Setiap manusia selalu terkait dengan lingkungan masyarakat dimana 

manusia itu berinteraksi.Tingkah laku kepala sekolah dalam lingkungan 

sosial budaya di mana ia berada dan menggali nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 

 

d. Kepala Sekolah yang Efektif 

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu organisasi. Pemimpin 

merupakan kedudukan yang  sangat penting, mengingat tanggung  jawabnya 

yang  harus diemban sangat besar. Kedudukan kepala sekolah di suatu 

organisasi sekolah sangat penting  dalam sistem manajemen sekolah, hal 

tersebut diungkapkan oleh Faith & Kenneth,  bahwa “Principals of 

elementary schools constitute dynamic leaders who influence classroom  

teachers  who  aretheir  immediate subordinates  in  the school management 

system”.
12

 

                                                             
12

Omeke F. C & Onah K, The Influence of Principals Leadership Sstyles on Secondary 

School Teachers Job Satis faction, Journal of Educational and Social Research,  (Volume 2, No.9, 

2012), h. 46 
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Kepala sekolah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

bawahannya dalam suatu sistem manajemen agar dapat sesuai dengan 

tujuan organisasi, dan kepala sekolah memiliki kemampuan yang  lain 

untuk menjadikannya  sebagai  kepala   sekolah  yang  baik  dan  efektif  

dalam menjalankan   tugasnya   dengan   penuh   tanggung   jawab. Kepala 

sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

1) Memiliki hasrat untuk  memimpin dan bertindak dengan keberanian 

dan pertimbangan yang mendalam dalam situasi yang sulit. 

Kepala   sekolah  tetap  sebagai  pemimpin.  Kepala   sekolah  tetap 

memiliki rasa kepemimpinan dan bagaimana ia harus bertindak dengan 

keberanian dan pertimbangan yang mendalam, sebagai tanggungjawabnya 

dalam suatu organisasi yang dipimpinnya dalam situasi apapun baik situasi 

yang mudah maupun yang sulit sekalipun. 

2) Tinggi dalam inisiatif dan panjang akal. 

Kepala   sekolah  sebagai  pemimpin  dalam  sekolah,   seharusnya 

memiliki inisiatif yang tinggi dan akal yang banyak untuk bagaimana terus 

mengembangkan sekolahnya menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai 

perkembangan jaman yang semakin modern seperti saat ini, dimana 

teknologi semakin canggih dan semua warga sekolah harus dapat 

menguasainya untuk mensejajarkan dirinya dengan permasalahan- 

permasalahan teknologi saat ini. 
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3) Sangat berorientasi pada tujuan dan memiliki perasaan yang tajam 

terhadap tujuan pengajaran dan organisasi. 

Kepala sekolah hendaknya memiliki orientasi pada tujuan.Tujuan 

pengajaran maupun tujuan organisasi dan kepala sekolah berorientasi 

bagaimana mengelola perasaan hingga memiliki perasaan yang tajam akan 

tujuan yang dibuatnya baik tujuan dalam pengajaran maupun organisasi. 

4) Memberi contoh yang baik dengan bekerja keras. 

Kepala sekolah semestinya memberikan contoh yang baik terhadap 

bawahannya. Bawahan kepala sekolah baik terhadap guru   maupun 

siswanya. Kepala sekolah bekerja keras secara maksimal sehingga 

diharapkan bawahannya juga ikut mencontohnya dan diterapkan dalam 

kehidupannya sehari-hari khususnya dalam pekerjaannya. 

5) Mengakui kekhususan guru dalam gayanya, sikap kemampuan 

keterampilan dan orientasinya dan mendukung perbedaan gaya 

pengajaran. 

Kapala sekolah harus bisa mengakui dan menganggap bahwa guru 

memiliki ciri khusus dan gaya yang berbeda dalam bertindak maupun 

mengajar, maka kepala sekolah hendaknya jangan selalu menyamakan 

kemampuan guru yang satu dengan yang lain karena pada hakikatnya 

manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. 

6) Permintaan jadwal staf  yang fleksibel. 

Kepala sekolah hendaknya meminta jadwal staf yang fleksibel yang 

dapat di terima oleh semuanya dan jadwal diatur sedemikian rupa  dan 
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seadil-adilnya sehingga bobot jam masing-masing staf sama, tidak ada 

yang jadwalnya lebih banyak maupun lebih sedikit. 

7) Memiliki kemampuan untuk membiarkan guru muncul sebagai 

pemimpin. 

Hakikatnya semua manusia adalah pemimpin, kepala sekolah 

membiarkan guru bersikap seperti pemimpin di dalam kelas saat mengajar 

maupun dalam lingkungan sekolah dalam kegiatan apapun selama 

kemampuan dalam memimpin tidak merugikan siapapun. Mengenali 

peranannya dalam hal penyediaan kepemimpinan pendidikan dan 

penciptaan lingkungan belajar, kurang memperhatikan tugas-tugas 

administratif rutin. 

Kepala sekolah semestinya menyadari jabatannya sebagai penyedia 

kepemimpinan pendidikan dan perannya sebagai pencipta  lingkungan 

belajar yang baik untuk siswa dan guru. Kepala sekolah seharusnya 

memperhatikan tugas-tugas administratif secara rutin agar tidak terjadi 

tumpang tindih yang dapat menghambat kelancaran tujuan sekolah. 

8) Menyadari dimensi informal kepemimpinan dalam sekolah. 

Dimensi informal kepemimpinan dalam sekolah yaitu 

kepemimpinan didasarkanpada„power‟,„prestige‟,atau personalitas yang 

sesuai dengan struktur kepemimpinan formal sekolah yang 

bersangkutan. Kepala sekolah hendaknya menyadari dan menerapkan 

dimensi informal kepemimpinan dalam sekolah sesuai dengan struktur 
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kepemimpinan formal sekolah yang pernah disusun melalui kekuatan, 

martabat dan personalia yang baik. 

9) Mengenali peranannya dalam hal penyediaan kepemimpinan 

pendidikan dan penciptaan lingkungan belajar, kurang 

memperhatikan tugas-tugas administratif rutin. 

Kepala sekolah semestinya menyadari jabatannya sebagai 

penyedia kepemimpinan pendidikan dan perannya sebagai pencipta  

lingkungan belajar yang baik untuk siswa dan guru. Kepala sekolah 

seharusnya memperhatikan tugas-tugas administratif secara rutin agar 

tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menghambat kelancaran tujuan 

sekolah. 

10) Paling penting, bersikap proaktif dari pada reaktif, bertanggung 

jawab terhadap pekerjaan. 

Pekerjaan kepala sekolah sangat banyak. Pekerjaan yang 

dibebankan pada kepala sekolah ini hendaknya dipertanggungjawabkan 

secara maksimal, dikerjakan secara maksimal tidak menimbun 

pekerjaan yang  harusnya kepala sekolah kerjakan. Bersikap proaktif 

dan reaktif apabila ada pekerjaan yang harus dia kerjakan.
13

 

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini yang 

dimaksud dengan kemampuan manajerial kepala sekolah adalah 

kemampuan kepala sekolah dalam melakukan proses manajemen 

meliputi merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 
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Jamaluddin Idris, Sekolah efektif dan Guru Efektif , ( Yogyakarta:Sulu press, 2007), h. 
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mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi serta pelaksanaan 

keterampilan pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan yang  telah ditetapkan di suatu instasi sekolah. 

2. Peran dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Guru dituntut memiliki kompetansi yang memadai untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang berkompeten bukanlah 

sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi 

guru diperlukan upaya yang sesungguhnya dan komperhensif. Salah satu 

uapaya tersebut adalah melalui optimalisasi peran kepala sekolah. 

Mulyasa menyebutkan kepemimpinan kepala sekolah berkaitan 

dengan berbagai tugas dan fungsi yang harus diembannya dalam 

mewujudkan sekolah efektif, produktif, mandiri, dan akuntabel.
14

 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang 

mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada disekolah dengan 

optimal sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya merasa ikut terlibat dalam 

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang 

mampu memberikan kepuasan bagi stakeholder sekolah. Kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu 

memberikan inspirasi dan teladan yang baik bagi guru dan staf pegawai 

lainnya. 
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Mulyasa, E. Kurikulum yang disempurnakan,  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),  
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Untuk menjadikan tugas tersebut kepala sekolah harus mampu 

bekerjasama dengan bawahannya. Kepala sekolah harus tahu fungsi dan 

perannya sebagai pemimpin. Menurut Rahmi peran utama yang harus 

diemban kepala sekolah yang memberdayakan dari jabatan-jabatan kepala 

lainnya adalah peran sebagai pemimpin pendidikan. Kepemimpinan kepala 

sekolah mengacu pada kualitas tertentu yang harus dimiliki kepala sekolah 

untuk mengemban tanggung jawabnya secara berhasil. Kualitas yang 

dimaksud adalah
15

: 

a. Kepala sekolah harus tahu persis apa yang ingin dicapainyaa (visi) dan 

bagaimana mencapainya (misi). 

b. Kepala sekolah perlu memiliki sejumlah kompetensi untuk 

melaksanakan misi guna mewujudkan visi. Kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan yang diperlibatkan seseorang dalam 

melaksanakan sesuatu. 

c. Kepala sekolah harus memiliki sesuatu karakter tertentu yang 

menunjukkan integritasnya. Integritas adalah ketaatan pada nilai-nilai 

moral dan etika yang diyakini seseorang dan membentuk perilakunya 

sebagai manusia yang berbakat dan bermartabat diantaranya: dapat 

dipercaya, konsisten, komitmen, bertanggung jawab, dan secara 

emosional terkendali. 
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Rahmi, B. M, Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dan Komitmen Organisasional dengan Mediasi Kepuasan Kerja (Studi pada 

Guru Tetap SMA Negeri di Kabupaten Lombok Timur), E-Jurnal Manajemen Universitas 

Udayana, 3(2). (2014). 
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Menurut Wibowo peranan kepala sekolah dalam menggerakkan 

kehidupan sekolah mencapai tujuan yaitu
16

 sebagai berikut: 

a. Kepala sekolah berperan sebagai kekuatan sentral yang menjadi 

kekuatan penggerak kehidupan sekolah. 

b. Kepala sekolah harus memahami tugas dan fungsi mereka demi 

keberhasilan sekolah, serta memiliki kepedulian kepada guru dan staf. 

Menurut Ariwibowo sekolah yang efektif, bermutu, dan berfavorit 

tidak lepas dari peran seorang kepala sekolahnya.
17

 Kepemimpinan kepala 

sekolah memerlukan perhatian yang paling utama melalui kepemimpinan 

yang baik, kita harapkan lahirnya tenaga-tenaga yang berkualitas dalam 

berbagai bidang sebagai pemikir, pekerja, yang terpenting bahwa melalui 

pendidikan kita menyiapkan tenaga-tenaga yang berkualitas, tenaga yang 

sudah siap pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri, serta 

masyarakat lainnya. 

Menurut Apriyani dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, kepala 

sekolah mempunyai lima macam posisi, yaitu sebagai manajer, 

administrator, motor pengerak hubungan dengan masyarakat, pemimpin dan 

sebagai supervisor. 

a. Manager 

Fungsi manajer atau manajemen; Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pengaktifan/penggerakan dan Pengendalian. 

b. Administrator 
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Wibowo, S. Budaya organisasi: Sebuah kebutuhan untuk meningkatkan kinerja jangka 

panjang, (Jakarta: Rajawali Press. 2010), h.12 
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Ariwibowo, R. N. Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Fisik 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada CV. Karya Mina Putra Rembang Devisi Kayu), Doctoral 

dissertation, Universitas Diponegoro, (2011). 
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Jenis-jenis administrasi: pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, 

pengendalian, humas, dan prasarana. 

c. Motor Humas 

Memajukan dan mendinamiskan hubungan kerjasama sekolah dan 

masyarakat dengan memperhatikan: budaya, tingkat sosial, ekonomi, 

dan religi. 

d. Pemimpin 

Mempengaruhi para personalia pendidikan agar dapat dan mau bekerja 

dengan baik. Faktor-faktor pendukungnya: kominikasi, kepribadian, 

keteladanan, tindakan dan memfasilitasi. 

e. Supervisor 

Membina para guru menjadi profesional, yang diperhatikan dan 

dikembangkan: pribadi guru, peningkatan profesi yang kontinu, proses 

pembelajaran, penugasan materi pembelajaran, keragaman kemampuan 

guru, keragaman daerah, kemampuan guru bekerjasama dengan 

masyarakat.
18

 

 

Fungsi kepala sekolah menurut Mulyasa adalah sebagai manajer, 

administator, supervisor, leader, inovator, dan motivator (EMASLIM) 

Penjelasan masing-masing fungsi kepala sekolah adalah sebagai berikut:  

a. Kepala sekolah sebagai edukator ( pendidik ) kepala sekolah harus 

memiliki strategis yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan 

dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan 

model pembelajaran yang menarik, seperti team teaching, moving class 

dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas 

diatas normal. 

b. Kepala sekolah sebagai Manajer 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, 
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memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

c. Kepala sekolah sebagai Administrator 

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola administrasi 

personalia, mengelola administrasi sarana dan prasaranaa, mengelola 

administrasi kearsipan, dan mengelola keuangan. Kegiatan tersebut perlu 

dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivias 

sekolah. 

d. Kepala sekolah sebagai Supervisor 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus memperhatikan prinsip-

prinsip : 

1) Hubungan konsultatif, kolegial, dan bukan hirarkhis,  

2) Dilaksankan secara demokratis,  

3) Berpusat pada tenaga kependidikan (guru), 

4) Dilakukan berdasar kebutuhan tenaga kependidikan (guru),  

5) Merupakan bantuan profesional. Kepala sekolah sebagai supervisor 

dapat dilakukan secara efektif antara lain diskusi kelompok, kunjungan 

kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran. 

e. Kepala sekolah sebagai Leader 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus 
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diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari 

kepribadian, pengetahuan terhadap kependidikan, visi dan misi sekolah, 

kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

f. Kepala sekolah sebagai Inovator 

Kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegritaskan setiap kegiatan disekolah, dan mengembangkan model-

model pembelajaran yang inovatif. 

g. Kepala sekolah sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada guru tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 

Mengacu dari beberapa pendapat sebelumnya, maka dapat 

dikemukakan bahwa manajerial kepala sekolah adalah perilaku dan 

kepribadian kepala sekolah yang ditampilkan melalui kontribusi berbagai 

aktivitas melekat pada dirinya. Keberhasilan mengelola, memimpin dan 

atau mensupervisi seluruh komponen warga sekolah bergantung pada 

sejauh mana ia melaksanakan ketentuan, karakteristik kepribadiannya serta 

etos kerjanya dalam melaksanakan manajerial yang ditunjukkan oleh 

sejauh mana keprofesionalannya.  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka manajerial dijelaskan 

berdasarkan indikator-indikator: 1) perencanaan adalah kegiatan 

menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara 

melakukannya dan siapa yang harus melaksanakan semua kegiatan, 2) 

pengorganisasian adalah pengurusan semua sumber dan tenaga yang ada 

dengan landasan konsepsi perencanaan yang tepat dan penentuan masing 

masing fungsi yang menyangkut ( persyaratan tugas, tata kerja, 

penanggung jawab, dan antar relasi dari fungsi fungsi ) pada bagian 

lainnya, 3) aktualisasi/pengarahan (Actuating) merupakan kegiatan 

penggerakan, pengendalian semua sumber dalam usaha pencapaian 

sasaran sehingga tujuan dapat dicapai dengan lancar dan lebih efisien, dan 

4) pengawasan/supervise (supervision) merupakan pengontrolan dengan 

melaksanakan supervisi agar para pengikut dapat bekerja sama dengan 

baik kearah pencapaian sasaran  dan tujuan umum organisasi. 

 

2. Motivasi Kerja 

a) Hakikat Motivasi Kerja 

Motivasi adalah keinginan untuk melakukan sesuatu dan 

menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu. 

Motivasi seseorang didasarkan pada berbagai dorongan, keinginan dan 

harapan, serta tekanan-tekanan yang serupa yang disebut sebagai 

kebutuhan.
19

Suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi menciptakan 
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ketegangan, sehingga merangsang dorongan dari dalam diri individu. 

Dorongan-dorongan tersebut menghasilkan suatu pencarian untuk 

menemukan tujuan-tujaun tertentu yang jika tercapai akan memuaskan 

kebutuhan yang menyebabkan penurunan ketegangan. 

Teori motivasi pada  dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu teori 

kepuasan (content theories) dan teori proses. Teori kepuasan tentang 

motivasi berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

memotivasinya. Sedangkan teori proses berkaitan dengan bagaimana 

motivasi itu terjadi atau bagaimana perilaku digerakkan. Dalam kajian ini 

teori motivasi yang digunakan adalah teori proses. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui hal yang menggerakkan motivasi guru dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

Teori motivasi proses pada dasarny aberusaha menjawab pertanyaan 

bagaimana menguatkan, mengarahkan, memelihara, dan menghentikan 

perilaku individu agar setiap  individu  bekerja sesuai dengan keinginan 

pimpinan. Apabila diperhatikan secara mendalam, teori ini merupakan 

proses sebab dan akibat bagaimana seseorang bekerja serta hasil apa yang 

akan diperolehnya. Jika bekerja baik saat ini, hasilnya akan diperoleh baik 

untuk hari esok. Hasil yang akan dicapai tercermin pada bagaimana proses 

kegiatan yang dilakukan seseorang. Ego manusia selalu menginginkan 

hasil yang baik-baik saja. Daya penggerak memotivasi semangat kerja 

seseorang terkandung dari harapan yang akan diperolehnya pada masa 

depan.Inilah sebabnya teori ini disebut teori harapan (expectancy theory). 

Apabila harapan menjadi kenyataan, karyawan akan cenderung  
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meningkatkan gairah  kerjanya. Sebaliknya jika harapan  tidak tercapai, 

karyawan akan menjadi malas. 

b) Teori-Teori Motivasi 

Pendekatan yang telah dikenal secara luas berkaitan dengan motivasi 

adalah teori hirarkhi kebutuhan Maslow, yakni
20

:  

1. Kebutuhan mempertahankan hidup (physiological needs)  yang terdiri 

dari kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan; 

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs) yang meliputi kebutuhan 

keamanan jiwa, keamanan harta, perlakuan yang adil, jaminan hari 

tua; 

3. Kebutuhan sosial (social needs) yakni kebutuhan akan perasaan 

diterima orang lain, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk 

berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain;  

4. kebutuhan akan penghargaan / prestise (esteem needs) semakin tinggi 

status seseorang semakin tinggi pula prestisenya , misalnya harus 

menggunakan mobil mewah, ruangan kerja yang sejuk;  

5. Kebutuhan kognitif;  

6. Kebutuhan keindahan;  

7. Kebutuhan untuk aktualisasi diri (self actualisation), yaitu keinginan 

untuk mengembangkan diri melalui pelatihan, seminar dan loka karya 

dan peningkatan kualifikasi; 

8. Kebutuhan transenden. 
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Timbulnya perilaku seseorang pada saat tertentu ditentukan oleh 

kebutuhan yang memiliki kekuatan tinggi, maka penting bagi setiap unsur 

pimpinan untuk memahami tentang kebutuhan yang dirasakan penting bagi 

bawahannya. Suatu kenyataan bahwa kebutuhan setiap orang berbeda-

beda. Kebutuhan yang berbeda-beda itu disebabkan oleh berbagai faktor: 

latar belakang pendidikan, tinggi rendahnya kedudukan, pengalaman masa 

lalu, cita-cita dan harapan masa depan, pandangan hidup seseorang , 

berpengaruh terhadap berbagai macam kebutuhan yang berbeda. 

Pada saat tertentu, kebutuhan pisiologis sangat diperlukan seperti 

sandang, pangan dan papan.  Setelah kebutuhan terpenuhi timbul 

mendesak kebutuhan lain yaitu kebutuhan rasa aman. Pada saat kebutuhan 

rasa aman sudah terpenuhi, muncul kebutuhan lain yakni kebutuhan sosial; 

kebutuhan untuk berkomunikasi, kebutuhan untuk bergaul dengan sesama 

teman sejawat, kebutuhan mencari hubungan yang bermakna dengan 

masyarakat, dengan atasan dan lain-lain. Ketika kebutuhan sosial sudah 

terpenuhi muncul kebutuhan lain yakni kebutuhan akan penghargaan, yaitu 

suatu kebutuhan agar orang lain mau menghargai dirinya dan hasil 

pekerjaan yang dilakukannya.  

Berdasarkan penelitian Hersberd dalam Wahjosumijo ada dua 

macam situasi yang berpengaruh terhadap setiap individu bawahan 

menyangkut pekerjaan yakni: (1) kelompok Statisfier atau motivation: (2) 

kelompok disatisfier atau hygiene factor.  
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Statisfier adalah faktor-faktor atau situasi yang merupakan sumber 

kepuasan kerja yang terdiri dari keberhasilan, pengakuan, tanggung jawab 

dan pengembangan. Distatisfiers adalah faktor-faktor yang mejadi ketidak 

puasan yang terdiri dari kebijakan atasan, administrasi, supervisi, 

hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan gaji. 

Kepuasan-kepuasan dalam bekerja oleh Herzberg diberi nama 

motivator. Ketidak puasan disebut hygiene penggabungan kedua sebutan 

itu dikenal nama dua faktor teori motivasi dan Herzberg. 

Teori Herzberg ini pada hakikatnya sama dengan teori Maslow di 

atas. Faktor hygiene sebenarnya bersifat preventif dan memperhitungkan 

lingkungan yang berhubungan dengan kerja. Faktor-faktor ini tidak jauh 

bedanya dengan susunan bawah dari hirarkhi kebutuhan Maslow. Faktor 

higienis ini mencegah ketidak puasan tetapi bukannya menyebab 

terjadinya kepuasan agar para pegawai bisa termotivasi, maka mereka 

hendaknya mempunyai suatu pekerjaan dengan isi yang selalu merangsang 

untuk berprestasi. 

Pujaatmaka mengenalkan tiga kelompok inti dari kebutuhan-

kebutuhan itu, yakni: kebutuhan akan keberadaan (existence need), 

kebutuhan berhubungan (relatedness need) dan kebutuhan untuk 

berkembang (growth need). Teori ERG berasal dari kepanjangan 

Esistence, relatedness and growth.
21
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Alderver lebih menyukai perincian kebutuhan itu didasarkan pada 

kontinum dibandingkan dengan hirarkhi seperti Maslow dan dua faktor 

kebutuhan yang potensial dari Herzberg. Tidak seperti Maslow atau 

Herzberg, Alderfer tidak menyatakan bahwa tingkat yang dibawah harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum memuaskan tingkat kebutuhan diatasnya 

atau tidak pula bahwa usaha perampasan itu satu-satunya jalan untuk 

mengaktifkan suatu kebutuhan. Suatu contoh menurut teori ERG ini, latar 

belakang seorang atau lingkungan kebudayaannya dapat saja 

menyebabkan timbulnya kebutuhan–kebutuhan berhubung terlebih dahulu 

tanpa harus dipenuhi kebutuhan-kebutuhan akan keberadaan. Demikian 

pula kebutuhan berkembang dapat saja terus meningkat walaupun orang 

tersebut sudah merasa puas. 

Selanjutnya teori kebutuhan diatas Mc Clelland, menyatakan 

bahwa
22

 ada tiga motif atau kebutuhan utama yang relevan ditempat kerja, 

yakni (1) kebutuhan akan prestasi (needs for achievement) dorongan untuk 

unggul, untuk mencapai sedertan standar guna mencapai kesuksesan ; (2) 

kebutuhan akan kekuasaan (needs for power) yaitu kebutuhan untuk 

membuat orang lain berperilaku dengan cara yang diinginkan; (3) 

kebutuhan akan afiliasi (Needs for affiliation) yaitu hasrat akan hubungan 

persahabatan dan kedekatan antara personil. 

Pembahasan tentang motivasi kerja guru kiranya lebih tepat bila 

menggunakan teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Mc Clelland 
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mengemukakan teori motivasi berhubungan erat dengan konsep belajar. Ia 

berpendapat bahwa banyak kebutuhan diperoleh dari kebudayaan. 

Menurutnya, terdapat tiga jenis kebutuhan yaitu: kebutuhan untuk 

berprestasi, kebutuhan untuk berkuasa, kebutuhan untuk berafiliasi, 

Kebutuhan akan prestasi, membuat orang mempunyai dorongan yang kuat 

untuk berhasil. Berprestasi bukan untuk ganjaran sukses itu semata-mata. 

mereka mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan baik dari pada 

yang telah mereka lakukan sebelumnya. 

Setiap orang memiliki dorongan yang kuat untuk sukses dan 

berusaha meraih prestasi perorangan, memiliki hasrat untuk melakukan 

sesuatu yang terbaik dari pada yang telah dilakukan sebelumnya. 

Dorongan inilah yang disebut kebutuhan untuk berprestasi. 

Kebutuhan akan kekuasaan adalah hasrat untuk mendapatkan 

pengaruh dan pengendalian orang lain. Orang memiliki kebutuhan akan 

kekuasaan menikmati kesenangan yang dimilikinya, berjuang untuk 

mempengaruhi orang lain, lebih menyukai situasi personil dan berorientasi 

pada tugas. 

Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat untuk disukai dan diterima 

orang lain. Orang yang memiliki kebutuhan akan afiliasi yang tinggi 

berusaha keras untuk membina persahabatan, lebih menyukai situasi kerja 

sama dari pada persaingan hubungan yang melibatkan tingkat saling 

pengertian yang tinggi. 
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Berdasarkan beberapa teori motivasi yang telah diuraikan di atas, 

maka motivasi kerja yang dimaksudkan adalah suatu dorongan yang 

terjadi dalam diri seseorang  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  untuk  

mencapai tujuan tertentu yang indikatorrnya meliputi; (1) kebutuhan akan 

prestasi (needs for achievement) dorongan untuk unggul, untuk mencapai 

sedertan standar guna mencapai kesuksesan ; (2) kebutuhan akan 

kekuasaan (needs for power) yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dengan cara yang diinginkan; (3) kebutuhan akan afiliasi 

(Needs for affiliation) yaitu hasrat akan hubungan persahabatan dan 

kedekatan antara personil. 

 

c) Proses Munculnya Motivasi 

Sesungguhnya motif atau kebutuhan merupakan penyebab yang 

mendasari perilaku seseorang. Kebanyakan manusia kurang peduli 

terhadap potensi yang dimiliki dan hanya menerima sebagai sesuatu hal 

yang biasa. Einstein menggaris bawahi keyakinannya tentang pentingnya 

kerja keras untuk mencapai kepuasan. Ia mengatakan genius hanya 

memberi sumbangan sepuluh persen terhadap inspirasi dan Sembilan 

puluh persen adalah keringat.
23

 Artinya kerja keras dalam mencapai tujuan 

dan cita-cita, lebih besar sumbangannya dari pada orang yang memiliki 

potensi tinggi, pemalas. Orang yang memiliki kemampuan rendah dapat 

mengalahkan orang yang memiliki kemampuan tinggi, karena kerja keras. 
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Kenyataanya bahwa sebagian orang bekerja keras dari pada yang 

lain. Hasilnya orang yang memiliki kemampuan yang lebih rendah dapat 

mengalahkan orang yang memiliki kemampuan oarng yang lebih tinggi. 

Oleh karna itu kinerja individu tidak hanya ditentukan pada 

kemampuannya, tetapi juga agar motivasi yang di milikinya dan tujuan 

yang ingin dicapai. Suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi menciptakan 

ketegangan sehingga merangsang dorongan dari dalam individu. Dorongan 

tersebut akan menghasilkan suatu usaha pencarian untuk menemukan 

tujuan tertentu jika tercapai akan memuaskan kebutuhan dan menyebabkan 

penutunan ketegangan. 

Guru yang termotivasi berada pada suatu kondisi tertekan, dan untuk 

mengurangi ketegangan, dia melakukan aktivitas. Semakin besar tekanan 

semakin banyak aktifitas yang dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan 

tersebut.oleh karena itu jika seorang guru bekerja keras melaksanakan 

aktivitasnya, dapat dikatakan guru itu didorong oleh keinginan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja merupakan daya penggerak baik ikstrinsik maupun ektrinsik untuk 

melakukan aktifitas pekerjaan  demi memperoleh kepuasan dan 

tercapainya tujuan organisasi.  Motivasi kerja akan menimbulkan gairah 

kerja sebagai manivestasi pelaksanaan tugas profesi untuk dapat 

memenuhi kebutuhan dan keinginanya. 
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d) Faktor-faktor yang mempengruhi Motivasi Kerja. 

Sikap para pekerja yang dapat meningkatkan semangat kerja 

dipengaruhi oleh bagaimana mereka memandang beberapa faktor, yakni 

sebagai berikut: 

1. Organisasi itu sendiri, organisasi penting mempengaruhi sikap para 

pekerja terhadap pekerjaan mereka. Umpamanya reputasi umum 

organisasi yang tidak menguntungkan dapat mempengaruhi sikap para 

pekerja secara buruk atau perusahaan yang tidak dapat mengantisipasi 

kecenderungan-kecendrungan pasar sehingga mengalami kemunduran 

yang cepat akan mengakibatkan semangat kerja pekerja menurun. 

2. Kegiatan-kegiatan mereka, pekerjaan merupakan hasil dari lingkungan 

keseluruhan. Hubungan para pekerja dengan keluarga dan sahabat 

mereka dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mereka tentang 

pekerjaan. 

3. Sifat pekerjaan, kerja cenderung menjadi semakin terspesialisasi dan 

rutin. Banyak jenis pekerjaan yang menjurus kepada kejenuhan, 

pemikiran obsesi dan keterasingan. 

4. Teman sejawat, sebagai anggota kelompok, sikap terhadap suatu 

kondisi kerja dipengaruhi oleh sikap kolektif kelompok. Suatu kondisi 

yang secara tiba-tiba bisa mempengaruhi semangat karena tekanan 

teman-teman sejawat. 

5. Kepemimpinan, tindakan-tindakan manager mempunyai pengaruh 

yang kuat atas semangat kerja para guru. Manager menentukan 

suasana dan mempunyai tanggung jawab utama untuk menetapkan 

iklim yang sehat. 

6. Konsep tentang diri.Konsep diri para pekerja cederung mempengaruhi 

sikap mereka terhadap lingkungan organisasi.Orang-orang yang tidak 

memiliki kepercayaan diri atau menderita cacat fisik atau mental 

sering menimbulkan problem-problem moral. Oleh karena konsep 

pekerjaan itu sendiri yaitu bagaimana mereka melihat diri sendiri 

sangat mempengaruhi sikap terhadap pekerjaan. 

7. Keperluan-keperluan pribadi, terpenuhinya keperluan pribadi akan 

meningkatkan semangat kerja mereka. Lingkungan kerja yang 

menyenangkan merupakan sumber pembentuk semangat kerja yang 

tinggi.
24

 

 

Penjelasan di atas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

semangat kerja guru, terlihat bahwa suasana kerja yang terjadi di 
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lingkungan di mana ia bekerja akan menpengaruhi semangat kerjanya. 

Kerja sama antar guru, aturan yang berlaku di perusahaan dan kondisi 

pribadi yang terjadi berpengaruh terhadap kondisi mental guru. Hal ini 

akan berpengaruh terhadap motivasi dan produktivitas guru. 

Menurut Tohari faktor-faktor yang berperan terhadap semangat kerja 

guru adalah sebagai berikut: 

1. Kebanggaan pekerja terhadap pekerjaanya dan kepuasanya dalam 

mengerjakan perkerjaan yang baik. 

2. Sikap terhadap pemimpin. 

3. Hasrat untuk maju. 

4. Perasaan telah diperlakukan dengan baik. 

5. Kemampuan untuk bergaul dengan kawan sekerjanya. 

6. Kesadaran akan tanggung jawab terhadap pekerjaanya.
25

 

 

Faktor-faktor yang berperan terhadap semangat kerja karyawan 

menggambarkan betapa heterogennya sifat manusia atau guru dalam suatu 

perusahaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa seorang manajer perusahaan 

seperti seorang ayah dalam keluarga, yang harus pandai memperhatikan 

anak-anaknya. Begitu pula guru dalam perusahaan yang selalu menuntut 

perhatian dan pujian sehingga semangat dan motivasi bekerja tetap stabil. 

Indikasi turunnya semangat kerja sebelumnya telah dijelaskan bahwa 

dengan semangat kerja dan kegairahan kerja yang tinggi perusahaan akan 

mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, bila semangat dan gairah 

kerja turun akan menjadi permasalahan bagi perusahaan. Sebenarnya 

permasalahan yang timbul dapat pula berupa indikasi dari turunnya 

semangat kerja. 
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Indikasi turunnya semagat kerja ini penting diketahui oleh setiap 

perusahaan dengan pengetahuan tersebut dapat diketahui sebab-sebabnya. 

Misalnya tingkat kehadiran yang menurun merupakan indikasi turunnya 

semangat kerja. Meskipun indikasi-indikasi yang penulis kemukakan di 

bawah ini bukan merupakan indikasi mutlak adanya penurunan semangat 

kerja, tapi perlu diketahui karena ini merupakan kecenderungan secara 

umum, indikasi tersebut antara lain: 

1. Turunnya/rendahnya produktivitas.Turunnya produktivitas ini dapat 

diukur atau diperbandingkan dengan waktu sebelumnya. Produktivitas 

yang turun ini disebabkan karena kemalasan, penundaan pekerjaan 

dan sebagainya.Untuk mengetahui rendahnya produktivitas kerja perlu 

membuat standar kerja. Dengan standar kerja ini dapat diketahui 

produktivitas rendah atau tidak. 

2. Tingkat absensi yang tinggi. Pada umumnya bila semangat kerja turun 

mereka akan malas untuk datang bekerja. Kompensasi yang rendah 

bisa menjadi pemicu kemalasan berkerja. Setiap ada kesempatan 

untuk tidak bekerja, mereka pergunakan untuk mencari penghasilan 

ditempat lain. 

3. Labour Turnover (tingkat perpindahan) yang tinggi. Keluar masuknya 

karyawan yang meningkat disebabkan ketidak senangan mereka 

bekerja. Hal ini mengganggu kelangsungan hidup perusahaan. 

4. Tingkat kerusakan yang tinggi. Bila terjadi kerusakan baik terhadap 

bahan baku, barang jadi maupun peralatan yang digunakan naik. Maka 

ini merupakan indikasi perhatian dalam bekerja berkurang. Hal ini 

akan menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan. 

5. Kegelisahan dimana-mana. Kegelisahan ini dapat terwujud dalam 

bentuk ketidak tenangan dalam bekerja, keluh kesah dan 

sebagainya.Ini mengakibatkan hasil pekerjaan yang kurang maksimal. 

6. Tuntutan yang sering terjadi. Tuntutan merupakan perwujudan dari 

ketidak puasan, yang berbentuk materi dan non materi.Tingkat 

kompensasi yang rendah dan fasilitas perusahaan yang kurang 

memadai menjadi pemicu berbagai tuntutan. 

7. Pemogokan, bila terjadi pemogokan maka bukan sekedar indikasi 

turunnya semangat kerja melainkan dapat menimbulkan kelumpuhan 

bagi perusahaan. Bila perusahaan berhenti berbagai masalah dan 

kerugian akan bersumber dari sini.
26
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Manusia dalam suatu organisasi tidak boleh diperlakukan tidak sama 

unsur-unsur administrasi lainnya seperti modal, mesin, alat-alat 

perlengkapan. Hal ini berarti bahwa inti manajemen adalah kepemimpinan 

yang harus dilengkapi dengan kemampuan dan keterampilan dalam 

hubungan kemanusiaan. Karena kepemimpinan itu sendiri lebih 

mempokuskan aktifitasnya pada sumber daya manusia dengan jalan 

mempengaruhi, mendorong, mengarahkan, menuntut dan mengarahkan 

orang-orang yang dipimpin dengan harapan agar mau berbuat sesuatu 

secara suka rela demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

 

3. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Rost, kinerja adalah tingkat pencapaian hasil seseorang 

sesuai dengan tujuan organisasi. Kinerja merujuk pada tingkat 

penyelesaian tugas-tugas yang membentuk pekerjaan seorang individu. 

Kinerja merefleksikan seberapa baiknya seseorang memenuhi persyaratan-

persyaratan dari sebuah pekerjaan. Dalam hal ini kinerja yang mengacu 

pada tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru. Kinerja guru 

berkaitan dengan tugas-tugas guru tersebut menunjuk pada kompetensi 

guru yang harus dilaksanakan oleh guru tersebut dalam rangka mencapai 

tujuan belajar yang dikehendaki.
27
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Produktivitas sekolah bukan semata-mata ditujukan untuk 

mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas unjuk kerja 

juga harus diperhatikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari 

perbandingan antara input dan output yang dihasilkannya. Ham dan 

Mansoer mengemukakan pengertian kinerja yaitu : “Performance is: (1) 

the process or manner of performing, (2) anotable action or achievment, 

(3) the performing of a play or otherentertainment”.
28

Sementara Basuki 

mendefinisikan kinerja (performance) sebagai: “as the record of outcomes 

produced on a specified job function or activity during a specified time 

period” (adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-

fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu 

tertentu).
29

 

Cascio, menyatakan: “performance may bedefined as observable 

things people do that are relevant for the goals of theorganization …” Jadi 

kinerja dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diamati, hal itu 

sesuai dengan tujuan-tujuan organisasi.
30

 Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan 
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usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu. 

Menurut Gibson kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
31

Kinerja adalah 

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab 

masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. 

Kinerja dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh seorang 

menurut ukuran yang berlaku sesuai dengan pekerjaan yang ditekuninya. 

Sementara Flippo mengartikan kinerja sebagai hasil pola tindakan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai dengan standar prestasi baik 

kuantitatif maupun kualitatif, yang telah diterapkan oleh individu secara 

pribadi maupun oleh perusahaan tempat individu bekerja.
32

 

Kinerja dalam hal ini lebih diarahkan pada pengertian prestasi kerja 

yang dicapai oleh individu dalam proses kerja. Pengertian kinerja atau 

performansi kerja sebagai hasil kerja seorang guru selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau 

sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

besarnya. Kinerja sebagai tingkat keberhasilan seseorang dalam 
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melaksanakan suatu pekerjaan. Tingkat keberhasilan umumnya 

ditunjukkan dengan produktivitas tinggi, profesionalisme, hasil kerja 

berkualitas dan berdaya guna bagi organisasi. 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli tersebut 

diatas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya pengertian mengenai 

kinerja memiliki arti yang kurang lebih sama yakni kemampuan seseorang 

untuk menjalankan pekerjaan yang ditekuninya sesuai dengan ketentuan 

atau ketetapan yang berlaku dalam sebuah organisasi. Kinerja tersebut 

dapat dilihat dari hasil kerja, kesesuaian dengan standar dan target yang 

disyaratkan bagi seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

b. Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Stoner, Freeman & Gilbert, penilaian kinerja merupakan 

proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan 

seseorang.
33

 Apabila hal tersebut dikerjakan dengan benar, maka para 

guru, penyelia, departemen SDM, dan akhirnya perusahaan akan 

menguntungkan dengan jaminan bahwa upaya para individu guru mampu 

mengkontribusi pada fokus strategik dari perusahaan. Namun penilaian 

kinerja dipengaruhi oleh kegiatan lain dalam perusahaan dan pada 

gilirannya mempengaruhi keberhasilan perusahaan.
34

 

Penilaian kinerja adalah merupakan suatu proses yang 

berkesinambungan dan bukan merupakan produk akhir atau produk sesaat. 

Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan sesaat pada akhir periode penilaian 
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saja, karena untuk menjaga obyektivitas penilaian, kegiatan penilaian 

kinerja hendaknya dilakukan setiap waktu. Atasan hendaknya dapat 

memberikan penilaian pada setiap tahapan penyelesaian kegiatan. 

Penilaian kinerja menurut Simamora adalah proses yang mengukur 

kinerja guru yang pada umumnya mencakup aspek kualitatif dan 

kuantitatif dari pelaksanaan pekerjaan. Penilaian kinerja merupakan salah 

satu fungsi mendasar personalia dalam bahasa lain juga disebut dengan 

review kinerja.
35

Soekarno mengatakan bahwa pada organisasi modern 

penilaian memberikan mekanisme penting bagi manajemen untuk 

digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar kinerja serta untuk 

memotivasi kinerja individu pada waktu berikutnya.
36

 Penilaian kinerja 

bahkan merupakan komponen kunci dalam proses pelaksanaan personalia 

bagi sebagian perusahaan dan merupakan basis bagi pembuatan keputusan 

perusahaan yang terkait dengan gaji, promosi, demosi, transfer, dan 

bahkan pemberhentian serta kondisi kepegawaian lainnya. 

Menurut Riggio penilaian kinerja (appraisal of performance) adalah 

suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah 

seorang guru telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara 

keseluruhan. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan berarti 

hanya dilihat atau dinilai dari hasil fisiknya tetapi meliputi berbagai hal 

seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, 
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kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level 

pekerjaan yang dijabatnya. Penilaian pelaksanaan pekerjaan merupakan 

suatu pedoman dalam bidang personalia yang diharapkan dapat 

menunjukkan prestasi kerja para guru secara rutin dan teratur sehingga 

sangat bermanfaat bagi pengembangan karir guru yang dinilai maupun 

perusahaan secara keseluruhan.
37

 

Mulyasa mengatakan bahwa penilaian kinerja adalah proses 

penilaian dari ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seorang 

guru yang dianggap menunjang untuk pengambilan keputusan tentang 

tindakan-tindakan terhadapnya dibidang ketenaga kerjaan.
38

 Menurut 

Handoko terdapat sepuluh manfaat dari penilaian kinerja guru yakni: 

1) Perbaikan kinerja: umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan 

guru, manajer, dan departemen personalia dapat memperbaiki 

kegiatan-kegiatan demi perbaikan prestasi kerja. 

2) Penyesuaian kompensasi: evaluasi kinerja membantu para pengambil 

keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan 

bentuk kompensasi lainnya. 

3) Keputusan-keputusan penempatan: promise, transfer, dan demosi  atau 

penurunan jabatan biasanya didasarkan pada kinerja masa lalu. 

4) Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan yakni ketika kinerja 

jelek dimungkinkan membutuhkan latihan, sementara kinerja yang 

baik mencerminkan potensi yang perlu dikembangkan. 

5) Perencanaan dan pengembangan karir: umpan balik kinerja akan 

dapat mengarahkan pada jalur karir tertentu yang harus dipilih. 

6) Penyimpangan-penyimpangan proses staffing: kinerja yang baik 

maupun yang buruk mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur 

staffing departemen personalia (SDM). 

7) Ketidak akuratan informasi: kinerja yang jelek bisa berasal dari 

kesalahan analisis jabatan, rencana SDM atau komponen-komponen 

sistem informasi manajemen personalia lainnya. 

                                                             
37

Meyer, J.P.,Allen, N.J.,&  Smith, C.A.“Commitment to organizations and occupations: 

Extension andtest of a three -component conceptualization.”Journal of Applied Psychology, 

Vol.78, No.4, 538-551, (1993). 
38

Mulyasa, Menjadi kepala sekolah profesional dalam konteks menyukseskan MBS dan 

KBK, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2003), h.12 



54 
 

8) Kesahalan-kesalahan desain pekerjaan prestasi yang jelek merupakan 

suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan, penilaian kinerja 

membantu mendiagnosa kesalahan-kesalahan desain pekerjaan 

tersebut. 

9) Kesempatan kerja yang adil: penilaian kinerja guru secara akurat akan 

menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa 

diskriminatif. 

10) Tantangan-tantangan eksternal: prestasi kerja juga tidak lepas dari 

pengaruh faktor di luar lingkungan kerja misalnya keluarga, kesehatan 

kondisi finansial atau masalah-masalah pribadi lainnya. Dengan 

penilaian kinerja guru tersebut, departemen SDM dimungkinkan untuk 

menawarkan bantuan kepada guru yang membutuhkan atau yang 

diperkirakan memerlukannya.
39

 

 

Sementara menurut Salusu, manfaat penilaian kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Sebagai dasar untuk menentukan keputusan penggajian 

2) Sebagai dasar umpan balik atas kinerja yang dilakukan seseorang atau 

kelompok 

3) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan guru yang dinilai 

4) Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan promosi 

5) Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan mutasi dan pemberhentian 

6) Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan training dan 

pengembangan 

7) Sebagai dasar pertimbangan untuk keputusan penghargaan (reward) 

8) Sebagai alat untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja.
40

 

 

Penilaian kinerja bukanlah merupakan tahap akhir, namun 

sebaliknya hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar keputusan atau 

strategi organisasi. Menurut Mangkuprawira penilaian kinerja memiliki 

manfaat ditinjau dari beragam perspektif pengembangan perusahaan, 

khususnya manajemen sumber daya manusia yakni: perbaikan kinerja, 

penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan pelatihan dan 

pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, defisiensi proses 
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penempatan staf, ketidak akuratan informasi, kesalahan rancangan 

pekerjaan, kesempatan kerja yang sama, dan tantangan-tantangan 

eksternal.
41

 

Penilaian kinerja guru juga memiliki tujuan penting yang tidak dapat 

dicapai oleh metode lain. Tujuan pokok dari sistem penilaian kinerja 

adalah menghasilkan informasi yang akurat dan valid berkenaan dengan 

perilaku dan kinerja anggota organisasi.Semakin valid data atau informasi 

yang diperoleh semakin besar potensi nilainya bagi organisasi. Informasi 

tentang kinerja guru merupakan hal yang sangat penting terutama bila 

suatu saat atasan ingin mengubah sistem yang ada. Organisasi sering 

terjebak untuk menilai seseorang berkinerja buruk, padahal sistem atau 

peralatan yang digunakan yang tidak memenuhi syarat. 

Menurut Alex, Nitisemito tujuan pelaksanaan penilaian pekerjaan 

adalah sebagai berikut: 

1) Mengetahui keadaan keterampilan dan kemampuan setiap guru secara 

rutin. 

2) Dapat digunakan sebagai dasar perencanaan bidang personalia, 

khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil 

kerja. 

3) Dapat digunakan sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan 

guru seoptimal mungkin sehingga guru dapat diarahkan ke jenjang karir 

atau perencanaan karir, kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. 

4) Mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan 

dan bawahan. 

5) Mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan dari bidang 

personalia, khususnya prestasi guru dalam bekerja. 

6) Secara pribadi, bagi guru dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan 

masing-masing sehingga dapat memacu perkembangannya. Bagi atasan 

yang menilai akan lebih memperhatikan dan mengenal 
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bawahan/gurunya sehingga dapat membantu dalam memotivasi guru 

dalam bekerja. 

7) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dapat bermanfaat bagi penelitian 

dan pengembangan di bidang personalia secara keseluruhan.
42

 

 

Adapun tujuan-tujuan khusus penilaian kinerja secara mendasar 

dapat dibagi menjadi dua bagian yakni: 

1) Tujuan Evaluasi (Evaluation) 

Dalam pendekatan evaluasi seorang manajer menilai kinerja masa 

lalu seorang guru. Evaluator menggunakan rating deskriptif untuk menilai 

kinerja dan kemudian menggunakan data tersebut dalam keputusan-

keputusan promosi, demosi, terminasi, kompensasi serta keperluan 

lainnya. Teknik evaluatif membandingkan semua guru satu dengan lainnya 

atau terhadap standar sehingga keputusan-keputusan dapat dibuat 

berdasarkan catatan-catatan kinerjanya. 

2) Tujuan Pengembangan 

Informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat pula digunakan untuk 

memudahkan mengembangkan pribadi anggota organisasi. Sistem 

penilaian yang sehat menghasilkan informasi yang valid berkenaan jika 

informasi tersebut diumpan balikkan pada individu dengan jelas dan 

dengan cara yang tidak mengancam akan dapat memenuhi dua tujuan 

sekaligus yaitu: pertama, jika informasi mengindikasikan bahwa orang 

tersebut bekerja efektif, proses umpan balik itu sendiri dapat diperkuat dan 

menguntungkan si penerima dengan meningkatkan perasaan penghargaan 
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diri (self esteem) dan kompetensi pribadi. Kedua, jika informasi 

mengindikasikan bidang-bidang yang lemah hal ini dapat berfungsi 

sebagai stimulan proses pelatihan dan pengembangan untuk mengatasi 

kelemahan yang ditemukan. 

 

Dalam pendekatan pengembangan, seorang manajer mencoba untuk 

meningkatkan kinerja seorang individu di masa mendatang. Manajer 

memberikan saran kepada guru mengenai pengembangan karirnya dan 

membantu guru untuk menentukan tujuan kinerja. Aspek pengembangan 

dari penilaian kinerja mendorong pertumbuhan guru. Aspek ini 

memperhatikan kebutuhan kebutuhan yang bersifat pengembangan 

anggota-anggota organisasi termasuk keahlian, pengalaman atau 

pengetahuan yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan kinerja saat 

ini secara lebih baik. 

Menurut Ledyana penilaian kinerja pegawai setiap waktu bermanfaat 

untuk memberikan feed back atau masukan pada pegawai tentang 

kinerjanya yang kurang baik, sehingga untuk waktu berikutnya, pegawai 

dapat memperbaiki kinerja. Penilaian kinerja merupakan sebuah sistem 

atau sekumpulan kegiatan yang terkait dengan aktivitas human resources. 

Penilaian kinerja tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dalam 

pelaksanaannya penilaian kinerja juga terkait dengan kegiatan lain yakni
43

: 
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1) Job analysis atau Analisis Pekerjaan 

Proses penilaian kinerja harus berdasar pada analisis pekerjaan 

atauanalisis jabatan (Anjab). Tahap ini merupakan tahap yang cukup 

penting yang merupakan tahap mendasar dalam penilaian kinerja, karena 

analisis jabatan dipergunakan untuk beberapa kegiatan dalam proses 

penilaian kinerja. Hasil dari analisis jabatan ini digunakan sebagai dasar 

penyusunan deskripsi pekerjaan, dimana dalam deskripsi pekerjaan ini 

disebutkan dasar-dasar penilaian kinerja; yaitu jenis-jenis pekerjaan yang 

harus dikerjakaan dan spesifikasi atau kebutuhan khusus yang menunjang 

pekerjaan tertentu. Inti dari tahap ini adalah apabila akan melaksanakan 

penilaian kinerja, maka sebelumnya harus dinyatakan dengan jelas hal-

hal berikut; jenis-jenis pekerjaan, tanggungjawab yang dimiliki, kondisi 

kerja, dan kegiatan yang harus dilakukan. 

 

2) Performance Standards atau Standar Kerja 

Standar dipergunakan untuk membandingkan hasil kerja seorang 

staf dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui 

apakah pekerjaan yang bersangkutan lebih baik atau di bawah standar. 

Standar kerja didasarkan atas informasi-informasi yang diperoleh dari 

analisis jabatan. Standar yang ditetapkan harus memenuhi beberapa 

syarat, yakni; a) Standar harus tertulis dengan jelas dan spesifik, sehingga 

setiap orang bisa membaca standar kerja yang ditetapkan untuk pekerjaan 

tertentu, sehingga tidak mudah menimbulkan bias dan salah persepsi, b) 

Standar yang ditetapkan harus realistis dan dapat dicapai, dan c) Standar 
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yang digunakan bisa menjawab pertanyaan what (tentang apa yang 

dikerjakan, dan bagaimana metode menyelesaikan pekerjaan), how much 

(berapa yang harus dihasilkan), dan by when ( kapan pekerjaan harus 

diselesaikan ). 

 

3) Performance Appraisal System atau metode penilaian kinerja 

Secara umum terdapat empat macam metode penilaian kinerja guru 

yakni: a) behavior appraisal system atau penilaian kinerja berdasar 

perilaku yang dinilai, b) personnel/performer appraisal system atau 

penilaian kinerja berdasar ciri sifat individu, c) result–oriented appraisal 

system atau penilaian kinerja berdasarhasil kerja, dan d) contingency 

appraisal systematau penilaian kinerja berdasar atas kombinasi berberapa 

komponen; ciri sifat, perilaku, dan hasil kerja.
44

 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas memperlihatkan bahwa penilaian 

kinerja guru memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting untuk 

dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil suatu kebijakan atau 

keputusan berkaitan dengan guru dan organisasi. 

c. Kriteria Penilaian Kinerja Guru 

Menurut Keban, penilaian kinerja atas pekerjaan karyawan 

mensyaratkan lima kriteria yang disebut dengan SURF & C yaitu: 

1) S, Sampel atau contoh yang langsung diambil dari targetnya dari 

pada mengandalkan pada sumber sekunder atau yang sudah 

disaring. 
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2) U,Under atau targetnya haruslah  berada di bawah pengendalian 

karyawan ,responsive terhadap usaha-usaha karyawan untuk 

memenuhi kerjanya dan pengaruh yang minimal dari faktor-faktor 

luar yang kurang kuat. 
3) R, reliability atau para pengamat independennya secara konsisten 

sepakat tentang pencatatan dan nilai reliabilitas antara para 

penilainya adalah sebesar 80 persen sampai (idealnya) 90 persen 

atau lebih baik saat periode pengumpulan data formal. 
4) F, frequently atau targetnya perlu sering kali dinilai dan didasarkan 

pada dasar yang kerap terjadi setidaknya dua puluh kali dan 

idealnya tiga puluh kali) selama periode penilaiannya. 

5) C, critical atau bukti-bukti menunjukkan hubungan yang signifikan 

antara target serta hasil yang diharapkan.
45 

 

Menurut Surak sumah kriteria penilaian pekerjaan harus memiliki 

beberapa syarat yakni : 

1) Relevance berarti bahwa suatu sistem  penilaian digunakan untuk 

mengukur hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya. 

Hubungan yang ada kesesuaian antara hasil pekerjaan dan tujuan 

yang telah ditetapkan lebih dahulu. 
2) Acceptability, yakni hasil dari sistem penilaian tersebut dapat 

diterima dalam hubungannya dengan kesuksesan dari pelaksanaan 

pekerjaan dalam suatu organisasi. 
3) Reliability, berarti hasil dari sistem penilaian dapat dipercaya, 

reliabilitas sistem penilaian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: waktu dan frekuensi penilaian. Dikatakan tingkat reliabilitas 

yang tinggi apabila dua penilai atau lebih terhadap karyawan yang 

sama memperoleh hasil nilai yang tingkat relatifnya sama. 
4) Sensitivity, berarti sistem penilaian tersebut cukup peka dalam 

membedakan atau  menunjukkan  kegiatan yang berhasil/sukses, 

cukup atau pun gagal/jelek telah dilakukan oleh seorang karyawan. 
5) Practicality, berarti bahwa sistem penilaian dapat mendukung secara 

langsung tercapainya tujuan organisasi perusahaan melalui 

peningkatan produktivitas para karyawan.
46 

 

Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan bahwa dalam 

melakukan penilaian pekerjaan guru, harus memiliki syarat-syarat yang  

jelas sehingga hasil penilaian tidak bias. Dalam pelaksanaan penilaian 
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pekerjaan guru, penyimpangan merupakan salah satu hal yang sering 

terjadi. Sehubungan dengan itu, penilaian harus dilaksanakan dengan 

seobyektif mungkin berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. 

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Baik buruknya kinerja seseorang dipengaruhi banyak faktor baik 

yang berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Seorang guru dapat 

bekerja dengan baik apabila dari dalam diri ada semangat kerja yang   

tinggi.  Akan  tetapi, semangat  kerja  juga  dapat ditimbulkan dari luar 

diri karyawan yakni dengan memberi motivasi oleh organisasi. Hal yang 

memegang peranan penting dalam suatu organisasi tergantung pada 

kinerja pegawainya. Agar pegawai dapat bekerja sesuai yang diharapkan 

maka dalam diri seorang pegawai harus ditumbuhkan motivasi bekerja 

untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Apabila semangat kerja 

menjadi tinggi maka semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan 

lebih cepat dan tepat selesai. Pekerjaanyang dengan cepat dan tepat 

selesai adalah merupakan suatu prestasi kerja yang baik.
47

 

Menurut Prawiro Sentono terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:(1) efektivitas dan efisiensi,(2) 

otoritas, (3) disiplin, dan (4) inisiatif. Faktor-faktor tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut
48

 : 

1) Faktor efektivitas dan efisiensi 
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Apabila suatu tujuan tertentu dapat dicapai seseorang, maka 

dapat dikatakan bahwa kegiatan tersebut efektif. Akan tetapi, apabila 

akibat- akibat yang tidak dicari kegiatan mempunyai nilai yang penting 

dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidak puasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang 

dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien. 

2) Otoritas (wewenang). 

Arti otoritas menurut Prawiro Sentono adalah sifat dari suatu 

komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki 

(diterima) oleh seorang anggota organisasi kepada anggota yang  lain   

untuk  melakukan   suatu  kegiatan   kerja   sesuai   dengan 

kontribusinya (sumbangan tenaganya). Perintah tersebut menyatakan 

apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam 

organisasi tersebut. 

3) Disiplin 

Menurut Prawiro sentono disiplin adalah taat kepada hukum dan 

peraturan yang berlaku. Disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan 

yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan 

organisasi tempatnya bekerja. 

4) Inisiatif 

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 
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organisasi. Inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kinerja organisasi. 

Sementara menurut Luthans faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang diantaranya faktor upah dan kepuasan kerja. Pemberian upah 

yang sesuai dengan hasil kerja merupakan harapan seseorang dalam 

bekerja. Kemampuan organisasi memberikan upah yang setimpal dengan 

pekerjaan seseorang dapat memotivasinya untuk bekerja lebih baik. 

Sebaliknya, organisasi yang tidak mampu menghargai hasil 

kerjakaryawan dengan upah yang layak, dapat mengakibatkan karyawan 

bekerja kurang baik. Hal ini akan berdampak pada kinerja seseorang.
49

 

Hasil kerja yang kurang baik atau tidak sesuai dengan yang diharapkan 

organisasi mencerminkan kinerja yang rendah. Sebaliknya, kemampuan 

seorang pegawai mencapai hasil kerja yang sesuai dengan harapan 

organisasi menggambarkan kinerja yang baik. 

Kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang. 

Kepuasan kerja adalah suatu keadaan emosi seseorang yang positif 

maupun menyenangkan yang dihasilkan dan penilaian suatu pekerjaan 

atau pengalaman  kerja. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang  terhadap pekerjaannya.  Hal ini tampak dalam sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

dilingkungan kerjanya. Setiap karyawan memiliki tingkat kepuasan yang 

berbeda-beda sesuai dengan nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin 
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banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan aspek-

aspek diri individu, maka ada kecenderungan semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerjanya. 

Kepuasan kerja dapat mengakibatkan pengaruh terhadap tingkat 

turnover dan tingkat absensi terhadap kesehatan fisik dan mental pegawai 

serta tingkat kelambanan. Ketidak puasan seseorang dalam bekerja dapat 

mengakibatkan kinerjanya menjadi rendah. Sebaliknya, seseorang yang 

mengalami kepuasan kerja dapat memotivasinya untuk bekerja lebih baik 

sehingga kinerjanya akan menjadi lebih baik.
50

 

Berdasarkan uraian tersebut, memperlihatkan bahwa terdapat 

banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang. Faktor tersebut 

dapat berasal dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja tersebut dapat berupa motivasi, disiplin, inisiatif, 

upah dan kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi, disiplin, inisiatif, upah 

dan kepuasan kerja maka kinerja seseorang akan semakin tinggi pula. 

e. Metode Penilaian Kinerja Guru 

Aspek penting yang juga merupakan hal yang strategis pada proses 

penilaian hasil pekerjaan karyawan adalah aspek pengukuran kinerja. 

Tingkat obyektifitas sangat ditentukan oleh sejauh mana alat ukur yang 

digunakan untuk menilai kinerja. Menurut  Neal penilaian  kinerja guru 

dapat dilakukan dengan dua analisis yakni : 

1) Analisis kuantitatif 
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Analisis kuantitatif merupakanan alisis yang spesifik, dapat diukur 

dan dapat dibandingkan pada hal-hal obyektif seperti jumlah dan 

persentase. Idealnya dua orang evaluator menggunakan data 

kuantitatif yang sama sehingga akan mencapai konklusi yang identik. 

2) Analisiskualitatif 
Analisis kualitatif meliputi sifat-sifat personalitas yang tidak 

dinyatakan dengan jelas dan kebanyakan lebih bersifat subyektif. Dua 

orang evaluator yang menggunakan analisis kualitatif akan 

mendapatkan hasil penilaian yang jauh berbeda ketika mengevaluasi 

orang yang sama.
51

 

 

Ruky mengemukakan bahwa pengukuran kuantitatif memfokuskan 

pengukuran pada biaya-biaya, kapasitas, dan waktu. Pengukuran kualitatif 

memfokuskan perhatian pada nilai (sistem nilai) dan reaksi emosi 

manusia. Pengukuran kuantitatif menjelaskan “mengapa itu terjadi.”
52

 

Keduanya membantu meneliti hasil-hasil yang dicapai dalam faktor-faktor 

yang mendorong atau menyebabkan hasil-hasil itu tercapai. 

Munandar mengklasifikasikan teknik-teknik yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja yakni: 

a) Teknik relatif/nisbi, yaitu para pegawai atau guru yang dinilai 

dibandingkan dengan pegawai yang lain atau saling dibandingkan. 

Teknik ini menggunakan ukuran relatif/nisbi. Teknik penilaian ini 

mencakup : 

1)Pemeringkatan urutan kelompok (group order ranking) 
2)Pemeringkatan perorangan (individual ranking) 

3)Pembandingan berpasangan (paired comparison) 

b) Teknik-teknik absolute  yaitu penilaian kinerja  dengan menggunakan 

standar absolut. Artinya, para guru atau pegawai yang ditimbang 

tidak dibandingkan dengan   pegawai yang lain. Teknik yang 

termasuk dalam kelmpok ini adalah sebagai berikut : 
1) Penimbangan karangan (essay appraisal) 
2) Penimbangan peristiwa genting (critical incidentappraisal) 
3) Skala pengharkatan grafis (graphic rating scale) 
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4) Skala pengharkatan perilaku yang dijangkarkan (behaviorally 

acchored scales). 
c) Teknik berorientasi pada keluaran (Teknik  MBO) yaitu bagian dari 

program Management Objectives & Result (MBO) yaitu 

penimbangan karya yang berorientasi pada keluaran yang targetnya 

sudah ditetapkan bersama antara karyawan dan organisasi.
53 

 
Sementara menurut Riggio metode atau teknik penilaian kinerja 

pekerjaan karyawan dapat dilakukan dengan beberapa cara
54

yakni: 

1) Rating scale 

Metode ini merupakan metode pengukuran yang paling tua dan 

paling sering dipakai adalah rating scale. Metode ini memerlukan 

penilai untuk memberikan suatu evaluasi yangs ubyektif mengenai 

penampilan individu pada skala dari rendah sampai tinggi. Formulir 

dilengkapi dengan mengecek tanggapan yang paling tepat untuk setiap 

penampilan. 

Tanggapan dapat diberi nilai menarik untuk memungkinkan 

dihitungnya nilai rata-rata dan  diperbandingkan bagi setiap karyawan. 

Kelebihan metode ini tidak mahal untuk dikembangkan dan 

dilaksanakan.Peneliti tidak membutuhkan banyak waktu dan sedikit 

latihan untuk melengkapi formulir. Kelemahannya adalah terjadinya 

kesulitan dalam menentukan kriteria yang sesuai dengan pelaksanaan 

pekerjaan. Kriteria yang spesifik sering terabaikan. 

2) Checklist 
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Metode penilaian dengan checklist memerlukan penilai untuk 

menseleksi pernyataan yang menjelaskan karakteristik karyawan. Penilai 

biasanya  merupakan pengawas dekat. Kelebihan dari checklist  adalah 

hemat, mudah pelaksanaannya, dan terstandarisasi. Kelemahannya 

adalah meliputi ketentuan terhadap bias penilai, pemakaian kriteria 

kepribadian dan bukan kriteria penampilan, salah interpretasi item-item 

pada daftar, serta pemakaian bobot. Kelemahan lainnya adalah tidak 

diperbolehkannya bagi penilai untuk memberikan penilaian yang relatif. 

3) Critical incident method 

Metode ini mengarahkan pembuat perbandingan untuk mencatat 

pernyataan yang menggambarkan tingkah laku karyawan baik dan buruk 

dihubungkan dengan cara kerjanya. Metode kejadian kritis sangat 

berguna untuk memberi karyawan umpan balik tentang keterkaitan 

pekerjaan. 

4) Field reviewmethod 

Dalam metode ini seorang wakil yang ahli dari departemen 

personalia kelapangan dan membantu supervisor mengenal informasi 

khusus tentang prestasi kerja karyawan. Kemudian menyiapkan suatu 

informasi berdasarkan informasi tersebut. 

5) Performance test and observations 

Dengan suatu jumlah pekerjaan yang terbatas penilaian prestasi 

kerja dapat dilaksanakan pada suatu tes keahlian. Tes tersebut harus 
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benar-benar dan valid supaya berguna. Observasi sebaiknya dibuat 

dibawah kenyataan serupa yang dijumpai. 

6) Group evaluation 

Ada  beberapa  teknik   untuk  mengevaluasi  kelompok  pegawai. 

Metode ini untuk memutuskan pembayaran kenaikan kompensasi, 

menaikkan pangkat/jabatan dan mengatur pemberian penghargaan 

lainnya. Metode ini menghasilkan rangking dari yang terbaik sampai 

yang terburuk. 

Metode penilaian yang diuraikan tersebut diatas memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Penilai dapat melakukan kesalahan dilihat dari bias hasil 

yang diperolehnya. Menurut Rosemaryati penilaian pekerjaan karyawan 

atau pegawai dapat menjadi bias apabila dalam proses penilaian kinerja 

terdapat kesalahan-kesalahan persepsi yang bersifat subyektif yang 

dimiliki oleh penilai.Bias-bias penilaian tersebut antara lain adalah: 

a) Bias karena atribut yang dimiliki pegawai  (atrribution bias ) 
b) Cenderung menilai dengan skor yang sedang atau ditengah-tengah 

(central tendency) 
c) Menilai dengan nilai yang sangat (terlalu) tinggi atau yang disebut 

leniency, atau  justru  menilai dengan nilai yang sangat  (terlalu) 

rendah atau strictness, 
d) Penilaian yang sangat dipengaruhi oleh ciri sifat pribadi dari orang 

yang dinilai (halo effect) 
e) Menilai orang hanya karena stereotype, misal orang yang usianya 

sudah tua, pastilah kinerjanya buruk. 
f) Menilai bawahan hanya berdasar perilaku atau prestasi kerja akhir, 

atau waktu yang mendekati waktu penilaian tanpa memperhatikan 

prestasi kerja waktu-waktu sebelumnya(recency effect).
55 
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Menurut Soeprihanto penilaian terhadap pekerjaan guru dapat 

terjadi penyimpangan disebabkan hal-hal berikut
56

: 

1) Kelonggaran atau kekerasan(leniency atau severity) 

Dalam melakukan penilaian aspek objektivitas sering kali sulit 

dilakukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya pelanggaran dalam 

melakukan penilaian. Kecenderungan pelanggaran pertama yaitu 

kelonggaran penilaian atau terlalu lunak dalam penilaian. Penilaian 

semacam ini akan menghasilkan penilaian yang tinggi tanpa atau kurang 

memperhatikan hasil pekerjaannya yang sesungguhnya. Penilaian ini 

dapat terjadi apabila penilai merasa dekat dengan yang dinilai atau terjadi 

ketidakwajaran dalam proses penilaian yang terakhir ini tampaknya 

menguntungkan bawahan karena memperoleh nilai tinggi. 

Kecenderungan pelanggaran kedua adalah kekerasan penilaian atau 

terlalu keras dalam menilai. Penilaian semacam ini juga akan 

menghasilkan penilaian yang rendah tanpa memperhatikan hasil 

pekerjaan yang sesungguhnya. Penilaian ini dapat terjadi apabila 

kondisi/hubungan penilai terhadap bawahan kurang baik. Akibat 

penilaian  seperti ini tidak  mendorong prestasi kerja guru bahkan 

cenderung menjatuhkan guru-guru yang berprestasi. 

2) Kecenderungan ke pusat (centraltendency) 

Para penilai yang tidak memiliki kepastian tentang bawahan yang 

dinilai akan memiliki suatu central tendency padawaktu melaksanakan 
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penilaian. Misalnya skala penilaian antara 1 sampai dengan 6, maka 

penilai cenderung memberikan nilai 2,3,4 yaitu cenderung ke pusat. 

Penilaian yang cenderung ke pusat merupakan penilaian yang kurang 

wajar. 

Sementara menurut As’ad tipe-tipe kesalahan yang sering terjadi 

dan harus dihindarkan dalam penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1) Tipe leniency, yaitu  kesalahan  yang  diakibatkan  oleh  

kecenderungan penilai (evaluator) memberikan penilaian yang tinggi 

kepada bawahannya. 
2) Tipestrictness, yaitu kesalahan yang diakibatkan oleh kecenderungan 

penilai (evaluator) memberikan penilaian  lebih rendah dari keadaan 

yang sebenarnya kepada bawahannya. 
3) Tipe central tendency, yaitu kesalahan yang terjadi karena penilai 

enggan memberikan penilaian tinggi atau rendah yakni cenderung 

memberikan angka penilaian pada level rata-rata (di tengah) 

meskipun antara karyawan kenyataan ada heterogenitas dalam 

kemampuannya. 
4) Halloef fecterror, yaitu jenis kesalahan kesan umum dari penilai 

karena pengaruh pengalaman sebelumnya.
57 

 
Berdasarkan uraian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 

berbagai metode penilaian kinerja. Setiap metode penilaian memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Untuk mengatasi bias penilaian tersebut, 

beberapa ahli mengemukakan sejumlah hal yang harus dihindari sehingga 

hasil penilaian mengenai kinerja karyawan lebih mendekati hal yang 

sebenarnya. 

f. Aspek-aspek Penilaian Kinerja 

Menurut Miner kinerja adalah tingkat keberhasilan seorang 

karyawan di dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk melakukan penilaian 
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pekerjaan  karyawan, terdapat empat aspek yang dapat digunakan  untuk 

menilai kinerja pegawai atau karyawan. Aspek-aspek tersebut diuraikan 

sebagai berikut
58

: 

1) Kualitas Pekerjaan 

Kualitas pekerjaan diartikan sebagai kemampuan karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan hasil yang sesua idengan yang 

diharapkan organisasi. Kualitas pekerjaan tersebut dapat dicapai apabila 

karyawan memiliki beberapa hal yang mendukung yakni: (a) pemahaman 

dan penguasaan  tugas, (b) keutuhan terhadap instruksi-instruksi dalam 

pelaksanaan tugas, (c) kemampuan dalam memecahkan masalah, (d) 

ketelitian dalam tugas, (e) efisiensi waktu, tenaga dan biaya dalam 

melaksanakan tugas, (f) ketekunan dan kedisiplinan dalam melaksanakan 

tugas, (g) inisiatif, (h) sikap terhadap tugas, (i) kemampuan dalam bekerja 

sendiri, (j) tanggungjawab, (k) kepemimpinan, (l) kecakapan dalam 

menggunakan peralatan kerja, dan (m) kemampuan memperbaiki 

peralatan kerja. 

2) Kuantitas Pekerjaan 

Kuantitas pekerjaan yang dimaksud berkaitan dengan jumlah 

pekerjaan yang dihasilkan pegawai sesuai dengan yang diharapkan 

organisasi. Penilaian terhadap kuantitas tersebut didasarkan pada 

kemampuan menyelesaiakan seluruh pekerjaan yang ditugaskan dan 

ditugaskan. 
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3) Ketepatan waktu kerja 

Setiap organisasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan. Ketepatan waktu dalam hal ini dilihat dari 

ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, ketepatan waktu dalam 

kehadiran, ketepatan waktu dalam  istirahat dan pulang kantor, dan tingkat 

kehadiran. 

4) Kerjasama dengan rekan sekerja 

Karyawan atau pegawai tidak bekerja sendirian. Sehubungan 

dengan itu, setiap karyawan diharapkan memiliki kemampuan untuk 

bekerjasama dengan orang lain. Kerjasama dalam hal ini dimaksudkan 

didalam kelompok dan diluar kelompok, kemampuan menjalin 

komunikasi dengan atasan, kemampuan memberi bimbingan dan 

penjelasan kepada karyawan lain. 

Menurut As’ad aspek kinerja dapat diukur dari dua hal yang 

berbeda yakni faktor individu/variabel individu dan faktor situasional. 

Faktor individu ini mencakup umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman, tujuan,   persepsi,  motivasi,  kemampuan,  dan  nilai-nilai. 

Sementara faktor situasional meliputi struktur, pekerjaan, teknologi, 

peran, dan kelompok kerja.
59
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Menurut Riggio aspek-aspek yang diukur dalam penilaian kinerja  

karyawan   atau  pegawai  pada  sebuah   organisasi  secara  umum 

mencakup beberapa hal sebagai berikut
60

: 

1) Prestasi kerja 

Prestasi kerja berkaitan dengan segala sesuatu yang diperoleh 

karyawan atau pegawai dengan memberdayakan segala potensi yang 

dimiliki.Prestasi kerja ini dapat dilihat dari kecakapan, keterampilan, 

kesungguhan kerja, dan hasil kerja. Seorang pegawai yang memiliki 

kecakapan, keterampilan, kesungguhan kerja, dan hasil kerja yang tinggi 

akan menghasilkan prestasi kerja yang tinggi. Tinggi rendahnya 

kecakapan, keterampilan ,kesungguhan kerja, dan hasil kerja seorang 

pegawai akan mempengaruhi kinerjanya. 

2) Tanggung jawab 

Tanggung jawab seorang karyawan atau pegawai berkaitan dengan 

upaya-upaya yang dilakukan untuk menjalankan pekerjaannya. 

Tanggung jawab seorang karyawan dapa tdiukur dari pelaksanaan tugas, 

dedikasi yang dimiliki, serta kemampuannya untuk bertanggung jawab 

terkait dengan semua pekerjaaan yang dipercayakan kepadanya selama 

waktu kerja berlangsung. 

3) Ketaatan 
Ketaatan karyawan atau pegawai berkaitan dengan disiplin yang 

dimilikinya dalam menjalankan pekerjaan. Disiplin ini dilihat dari 

ketepatan waktu kerja, penggunaan jam kerja, dan kepatuhan 

terhadap semua aturan yang berlaku dalam sebuah organisasi. 

Ketaatan juga berkaitan dengan sikap sopan santun selama bekerja. 
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Ada kalanya karyawan menunjukkan  sikap yang kurang sopan pada 

saat bekerja .Hal ini dapat menjadi salah satu indikator karyawan 

yang kurang bertanggung jawab. 
4) Kejujuran 

Dalam bekerja setiap karyawan dituntut untuk bersikap jujur. 

Kejujuran dalam ini dimaksudkan dengan keiklasan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 
5) Kerjasama 

Kerjasama merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki 

setiap karyawan. Karyawan yang tidak mampu bekerja sama dengan 

orang lain merupakan cerminan ketidak mampuannya menyesuaikan 

diri dengan lingkungan kerja. 

 
Selain aspek prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, 

dan kerjasama, juga terdapat beberapa aspek lainnya yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Hal itu disesuaikan dengan 

posisi atau jabatan yang dimiliki pegawai. Untuk level foreman selain 

aspek- aspek tersebut juga digunakan aspek kepemimpinan. Pada level 

supervisor dan level kepala bagian keatas terdapa taspek lain yakni 

prakarsa dan kepemimpinan.
61 

Menurut Muhadjir terdapat empat model pengukuran kinerja guru. 

Kriteria pengukuran kinerja guru tersebut adalah sebagai berikut: 

1) Model STAG (Standard Teacher Competence Uppraisal Guide), 

yang mengetengahkan empat komponen, terdiri dari tujuan, 

penampilan (performance), evaluasi dan profesionalitas serta 

kemasyarakatan. 
2) Model Rob Norris yang mengetengahkan enam komponen terdiri dari 

kualitas personal professional, persiapan mengajar, perumusantujuan, 

evaluasi, penampilan di kelas, dan penampilan siswa. 
3) Model Oregon (OCE CBTE:Oregon College of Education 

Competency Based Teacher Education), yang mengetengahkan lima 

komponen, terdiri dari perencanaan dan persiapan, kemampuan 

mengajar, kemampuan hubungan  interpersonal,  kemampuan  

hubungan  dan  tanggung jawab profesional terhadap orang tua, 

kurikuler, administrasi dan anggaran. 
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4) Model APKG (alat penilaian kinerja guru) yang telah disadur dari 

TPAI (Teacher Performance Assesment Instructure) yang 

mengetengahkan lima komponen, terdiri dari rencana pengajaran, 

prosedur mengajar, hubungan antar pribadi, standar profesional, dan 

persepsi siswa.
62 

 

Selanjutnya menurut Usman, model APKG dari Depdikbud 

dikembangkan menjadi kegiatan yang secara garis besar, intinya adalah 

sebagai berikut: 

1) Ketrampilan menyusun rencana pengajaran, meliputi: merencanakan 

pengelolaan kegiatan belajar mengajar; merencanakan 

pengorganisasian bahan pengajaran; merencanakan pengelolaan 

kelas; merencanakan penggunaan alat dan media pengajaran; dan 

merencanakan penilaian prestasi untuk kepentingan pengajaran. 
2) Ketrampilan melaksanakan mengajar, meliputi: memulai pelajaran; 

mengelola kegiatan inti, mengorganisasi waktu, siswa dan fasilitas 

belajar; melaksanakan proses dan hasil belajar; dan mengakhiri 

pelajaran. 
3) Ketrampilan berkomunikasi antar  pribadi, meliputi: membantu sikap 

positif siswa; bersikap terbuka dan luwes terhadap siswa; bergairah 

dalam mengajar; serta mengelola interaksi kelas.
63 

 
Berdasarkan uraian tersebut diatas memperlihatkan bahwa terdapat 

sejumlaha spek yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja guru. Pada 

penelitian ini aspek yang digunakan untuk mengukur kinerja guru adalah 

berdasarkan model APKG yakni kemampuan yang dikembangkan oleh 

Usman yakni: (1) ketrampilan menyusun rencana pengajaran, (2) 

Ketrampilan melaksanakan mengajar, dan (3) ketrampilan berkomunikasi 

antar pribadi. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan dapat diketahui bahwa 

penelitian mengenai pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru pada sekolah Dasar Se-Kecamatan Kambu 

Kota Kendari belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, 

terdapat beberapa penelitian relevan seperti yang diuraikan berikut. 

Pertama, penelitian yang dilakukan Ahmad Roes dengan judul“Pengaruh 

Perilaku Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Guru Madrasah Ibtidayah Se-Kota Kendari.”Hasil penelitian tersebut 

memperlihatkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara perilaku 

kepemimpinan kepala madrasah terhadap kinerja guru. Hasil penelitian juga 

memperlihatkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaya. Dari hasil penelitian ini juga 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di 

Madrasah Ibtidayah. 

Kedua, penelitian dilakukan Akil dengan judul “PerananKepemimpinan 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Motif Berprestasi Tenaga Kependidikan 

(Studi Deskriptif Analitis pada SLTP Negeri di Kabupaten Indramayu).”Hasil 

penelitiannya memperlihatkan adanya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap motif berprestasi tenaga kependidikan. Semakin baik kepemimpinan 
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kepala sekolah, maka motif  berprestasi  tenaga  kependidikan  semakin  

meningkat.  Sebaliknya, kepemimpinan kepala sekolah yang kurang 

mendukung mengakibatkan motif berprestasi tenaga kependidikan semakin 

rendah. 

Ketiga, penelitian dilakukan Ledyana dengan judul“Pengaruh 

Kredibilitas Manajerial Kepala Sekolah terhadap Pengembangan Profesional 

Guru pada persiapan SSN tingkat SMP diwilayah Bandung Selatan.”Hasil 

penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang positif antara 

kemampuan manajerial kepala sekolah dengan pengembangan profesional 

guru. 

C.Kerangka Berpikir  

1. Pengaruh Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Manajerial kepala sekolah merupakan kompetensi yang dimiliki 

seorang kepala sekolah dalam  mengelola organisasi dan sumber daya yang 

ada dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sekolah.
64

 Berdasarkan 

teori-teori, konsep-konsep hasil penelitian yang relevan sebelumnya 

menunjukan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh manajerial kepala 

sekolah. 

Tinggi rendahnya kinerja guru dipengaruhi banyak faktor diantaranya 

kemampuan manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah memegang peranan 
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penting dalam mengendalikan sekolah. Kemampuan manajerial kepala 

sekolah seperti mengarahkan para guru dan pegawai, mengembangkan 

orang lain, membina kerjasama, dan kepemimpinan dapat mempengaruhi 

kinerja guru. Hal ini didukung oleh Hasanah yang memperlihatkan 

kemampuan manajerial kepala sekolah mampu meningkatkan kinerja para 

guru.
65

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Akil yang memperlihatkan bahwa 

kemampuan manajerial kepala sekolah salah satunya dalam hal 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan 

pengajaran disekolah.
66

 Hal ini memperlihatkan bahwa Manajerial kepala 

sekolah yang baik akan mendorong guru untuk bekerja secara efektif, 

dengan kata lain semakin tinggi kemampuan manajerial kepala sekolah, 

maka akan semakin tinggi pula kinerja guru dan sebaliknya, semakin rendah 

kemampuan manajerial  kepala sekolah  maka  kinerja guru akan semakin 

rendah. 

 

2. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru 

Motivasi kerja guru merupakan suatu dorongan yang terjadi dalam diri 

seseorang  untuk  melaksanakan  suatu  pekerjaan  untuk  mencapai tujuan 
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tertentu.
67

Motivasi kerja baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar 

dapat memacu seseorang untuk bekerja secara lebih baik. Motivasi dari 

dalam diri misalnya adanya keinginan untuk maju, berprestasi, dan 

berafiliasi / menjalin hubungan dengan orang lain akan memacu semangat 

seseorang untuk bekerja dengan baik.  

Faktor yang berpengaruh pada kinerja guru adalah motivasi kerja guru 

terhadap sekolah. Motivasi kerja guru ditunjukkan dengan sikap ceria dalam 

menjalankan pekerjaannya dan bersikap loyal kepada sekolah. Motivasi 

kerja guru yang tinggi berpengaruh pada kinerjanya. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Herman yang menyatakan bahwa 

motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja guru.
68

 Hal ini memperlihatkan 

bahwa semakin tinggi motivasi kerja guru, maka kinerjanya akan semakin 

tinggi. Sebaliknya, semakin rendah motivasi kerja guru, maka kinerja guru 

semakin rendah. 

Adanya  keterkaitan  antara  motivasi kerja  dengan  kinerja  guru 

memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat motivasi kerja maka akan 

semakin meningkatkan  kinerja  guru.  Guru akan termotivasi  

melaksanakan  pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. Hal ini 

memperlihatkan bahwa semakin tinggi motifasi kerja akan membuat guru 

semakin bergairah dalam mengajar, dan sebaliknya, jika motivasi kerjanya 
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rendah akan berdampak pada rendahnya kinerja guru, sehingga diduga 

bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru. 

 

3. Pengaruh Manajerial Kepala Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru 

Manajerial kepala sekolah adalah kemampuan seorang pemimpin 

sekolah dalam mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi dan 

membimbing orang lain atau bawahannya agar mampu mengikuti 

perintahnya dalam usaha mencapai tujuan. Kunci utama dalam mencapai 

tujuan pendidikan adalah manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah harus 

mampu memengaruhi dan menggerakkan bawahannya dalam rangka 

pengelolaan sekolah. Kepala sekolah harus mengoptimalkan perannya 

disekolah agar secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan 

motivasi dan kinerja guru dan pada akhirnya tujuan pendidikan dapat 

tercapai. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah juga dapat dilihat dari 

kemampuannya sebagai koordinator dari guru-guru, kemampuan melakukan 

perubahan dengan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total, 

menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri 

maupun sekolah lain. Dengan demikaian kepala sekolah dituntut memiliki 

kemampuan manajerial untuk mengarahkan, mengembangkan, dan 

memimpin warga sekolah yang ada di sekolah tersebut. Kepala sekolah 

harus mampu membuat perencanaan, mengorganisasi sekolah dengan baik, 

melaksanakan pekerjaan dengan benar dan melakukan evaluasi terhadap 

semua pekerjaan yang telah dilakukan. 
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Manajerial kepala sekolah merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan sekolah dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga 

pendidikan. Menurut Robet manajerial kepala sekolah yang akan 

memberikan pengaruh motivasi yang positif terjadap kinerja guru.
69

 Jadi 

berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, sebelumnya menunjukan bahwa 

motivasi kerja dipengaruhi oleh manajerial kepala sekolah. 

Manajerial kepala sekolah yang baik akan meningkatkan motivasi 

kerja. Dengan kata lain semakin baik manajerial kepala sekolah maka 

semakin baik pula motivasi kerja guru. Dengan demikian diduga bahwa 

manajerial kepala sekolah berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. 

 

4. Pengaruh Manajerial Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Guru 
 

Kemampuan manajerial kepala sekolah akan mampu memberikan 

semangat dan dorongan kepada guru sehingga dapat berusaha dengan 

sebaik-baiknya untuk meningkatkan kinerjanya. Husaini mengemukakan 

bahwa kepala sekolah merupakan salah satu kunci yang sangat menentukan 

keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan kepala 

sekolah dalam mencapai tujuanya secara dominan ditentukan oleh kendala 

manajemen sekolah yang bersangkutan, sedangkan kendala manajemen 

sekolah sangat dipengaruhi oleh manajerial kepala sekolah itu sendiri.
70

 

Berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, sebelumnya menunjukan 

bahwa semakin baik manajerial kepala sekolah yang mendukung motivasi 
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kerja maka akan semakin efektif kinerja guru. Dengan demikian diduga 

bahwa manajerial kepala sekolah berpengaruh terhadap motivasi kerja dan 

kinerja guru. 

Agar memperjelas kerangka pikir, maka digunakan diagram/skema 

untuk menggambarkan variabel yang akan diteliti, sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan dedukasi teori dan kerangka berpikir maka dapat 

dikemukakan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Manajerial kepala sekolah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

kinerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari.  

2. Motivasi kinerja berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kinerja 

guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

3. Manajerial kepala sekolah berpengaruh langsung dan signifikan terhadap 

motivasi kerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari.  

4. Manajerial kepala sekolah berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja 

guru melalui motivasi kerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 


