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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori dan Konsep 

1. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

a. Kepemimpinan 

Istilah kepemimpinan berasal dari bahasa Inggris “leader” yang berarti 

pemimpin dan leadership berarti kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang 

menempati posisi sebagai pimpinan, sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan 

atau tugasnya sebagai pemimpin. Robbins1 mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang dan 

mengarahkannya untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Koehler, 

dkk.,2 kepemimpinan adalah proses  mempengaruhi kegiatan suatu kelompok 

orang dalam upaya pencapaian tujuan tertentu.  

Nanus dan Dobbs3 mengutip beberapa definisi pemimpin atau 

kepemimpinan, yaitu:  

a. Seorang pimpinan adalah seorang penyalur harapan (Napoleon 

Bonaparte).  

b. Pemimpin adalah seseorang yang secara signifikan mempengaruhi 

pikiran, perilaku, dan atau perasaan orang lain (Howard Gardner).   

c. Pemimpin adalah orang yang mengetahui apa yang dibutuhkan, apa 

yang benar, bagaimana mengendalikan manusia dan sumber daya 

untuk mencapai tujuan (Thomas E. Croin).  

d. Pimpinan adalah orang yang bertanggungjawab membangun 

organisasi di mana orang-orang secara berkesinambungan 

                                                     
1
 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior:  Concept, Controversial, and Application, 

(Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1996), h. 413. 
2
 Jerry W. Koehler, Karl W. E. Anatoli, and Ronald L. Appibaum, Organizational 

Communication, (New York: Holt-Rinehart and Winston, 1981) h. 64. 
3
 Burt Nanus and Stephen M. Dobbs, Leaders Who Make Difference: Essential Strategies for 

Meeting the Nonprofit Challenge, (San Francisco:  Jossey-Bass Publishers, 1999), h.7. 
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mengembangkan kemampuan untuk memahami kerumitan, 

menransfer dan memperjelas visi dan misi, meningkatkan bentuk-

bentuk mental kerjasama, dan selalu berusaha untuk meningkatkan 

kemampuannya (Peter M. Senge).  

e. Kepemimpinan adalah proses persuasi atau membujuk sekelompok 

orang untuk mengikuti tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan atau 

bekerjasama dengan pimpinan dan para pengikutnya (John W. 

Gardner). 

Kepemimpin adalah faktor yang sangat penting dalam menetukan 

tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pada umumnya kepemimpinan 

didefenisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu 

untuk kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian kepemimpinan 

dikemukakan oleh Owens bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian (tujuan).
4
 Pendapat ini 

memandang semua anggota kelompok atau organisasi sebagai satu kesatuan, 

sehingga kepemimpinan diberi makna sebagai kemampuan mempengaruhi 

semua anggota kelompok atau organisasi agar bersedia melakukan kegiatan 

atau bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut Owwens 

mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan interaksi antara suatu  

pihak yang  memimpin dengan pihak yang dipimpin, yang bertugas untuk 

mempengaruhi bawahan, mentransfer dan memperjelas visi dan misi 

organisasi, serta mengarahkan dan membimbing bawahan
5
. 

Beberapa kutipan di atas, menunjukkan bahwa acuan untuk 

mendefinisikan kepemimpinan bervariasi bagi masing-masing pakar 

kepemimpinan. Namun inti dari definisi-definisi tersebut adalah 

                                                     
4
Robert  G. Owens, Organizational Behavior in Eucation, (Manchester: Ally  Bacon, 1995), 

h.132 
5
Robert G. Owens, Organizational Behavior ..., h.354. 
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mempengaruhi atau mengendalikan sekelompok orang untuk menaati aturan, 

melaksanakan tugas tertentu, mentransfer dan memperjelas visi dan misi, 

melakukan koordinasi kegiatan, bekerjasama, dan berinteraksi untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Kepemimpinan sering disebut juga khodimul ummah (pelayan umat). 

Menurut istilah itu, seorang pemimpin harus menempatkan diri pada posisi 

sebagai pelayan masyarakat (pelayan perusahaan). Seorang pemimpin 

perusahaan harus berusaha memikirkan tentang cara-cara memajukan 

perusahaan yang dipimpinya, memikirkan kesejahteraan para pegawainya dan 

masyarakat atau lingkungan menikmati kehadiran perusahaan itu
6
. 

Menurut Widjajakusuma, seorang pemimpin bertugas untuk 

memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang 

dipimpinnya dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai 

entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala negara, untuk 

mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang  dimiliki.   

Pemimpin harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya.
7
 

Dalam pengertian yang lain Yukl mengartikan kepemimpinan adalah 

proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan 

apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, 

serta proses untuk memfasilitasi upaya individu  dan  kolektif  untuk  

                                                     
6
Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.58. 

7
Karebet Widjajakusuma dan Yusanto Ismail, Pengantar Manajemen Syariah, (Jakarta: 

Khairul Bayan, 2002), h.78. 
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mencapai tujuan bersama.
8
 Definisi di atas mencakup upaya yang tidak hanya 

untuk mempengaruhi dan memfasilitasi pekerjaan kelompok atau organisasi 

yang sekarang tetapi juga dapat digunakan untuk memastikan bahwa 

semuanya dipersiapkan untuk memenuhi tantangan masa depan. 

Kepemimpinan dipandang sebagai peran khusus dan proses pemberian 

pengaruh secara sosial yang setiap orang dapat memerankannya. 

Mengacu pada pengertian-pengertian di atas, sebagian besar ahli 

mengasumsikan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan proses yang 

disengaja dari seseorang untuk menekankan pengaruhnya  yang kuat  terhadap  

orang  lain  untuk  membimbing,   membuat  struktur, memfasilitasi aktivitas 

dan hubungan di dalam kelompok atau beberapa organisasi. 

Harsey dan Blanchard
9
 mengemukakan beberapa komponen utama 

dalam definisi kepemimpinan antara lain: 

1) Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain 

untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan 

kelompok. 

2) Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar 

ikut serta dalam mencapai tujuan umum. 

3) Kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada 

suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi kearah 

tercapainya suatutujuan. 

Menurut Griffin,10 kepemimpinan dapat dijelaskan melalui dua sudut 

pandang, yaitu:  (1) Sudut proses, yang berarti penggunaan pengaruh bagi  

yang memiliki kekuasaan, memberikan ganjaran untuk membentuk tujuan 

kelompok atau organisasi, mengarahkan perilaku mereka untuk mencapai 

                                                     
8
Gary Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi. Edisi kelima, (Jakarta: Gramedia, 2005), 

h.9. 
9
Paul Heresy & Ken Blanchard, Management of Organization Behavior, (EdSt. Paul: West 

Publishing Company, 1986), h.83-84 
10

 Ricky W. Griffin, Management, (Boston:  Mifflin, 1990), hh. 504-505. 
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tujuan, dan membantu menciptakan budaya kelompok atau organisasi.  (2) 

Sifat yang dimiliki, yang diartikan sebagai seperangkat ciri yang menjadi 

atribut seseorang yang dipersepsikan sebagai seorang pemimpin.  

Arep dan Ishak mengartikan gaya kepemimpinan adalah kemampuan 

seorang pemimpin untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain, masyarakat 

yang saling berbeda menuju kepada pencapaian tujuan tertentu. Dalam 

penerapannya pemimpin mengandung konsekuensi terhadap diri pemimpin 

berikut: (1) Harus berani mengambil keputusan sendiri secara tegas dan tepat 

(decisionmaking); (2) Harus berani menerima risikosendiri; (3) Harus berani 

menerima tanggungjawab sendiri (the principle of absoluteenes 

ofresponsibility)
 11

. 

Dalam upaya mencapai keberhasilan dalam mempengaruhi orang lain, 

maka pimpinan harus memiliki tiga dasar kepemimpinan, yaitu: (1) diagnosis, 

(2) adaptasi, dan (3) komunikasi. Kompetensi diagnosis merupakan 

kemampuan kognitif untuk memahami situasi sekarang dan harapan pada 

masa mendatang. Kompetensi adaptasi adalah kemampuan menyesuaikan 

perilaku dengan lingkungan. Kompetensi komunikasi terkait dengan 

kemampuan menyampaikan pesan-pesan agar dapat dipahami orang lain.12 

Menurut Hersey dan Blanchard,13 ciri-ciri seorang pemimpin dapat 

dijelaskan melalui tiga pendekatan yaitu:  (1) kepemimpinan bawaan; (2) 

kepemimpinan berperspektif perilaku, dan (3) kepemimpinan situasional. 

                                                     
11

Hendri Tanjung Arep & Ishak, Manajemen Motivasi, (Jakarta: PT. Gramedia Widia 

Sarana Indonesia, 2003), h. 235. 
12

 Ricky W. Griffin, Management..., h. 6. 
13

 Paul Hersey and Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behaviour: Utilizing 

Human Resources, (New Jersey:   Prencite Hall, 1998), h. 88. 
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Pendekatan pertama, memandang kemampuan memimpin sebagai bawaan 

sejak lahir, yakni hanya orang-orang yang berbakat memimpin yang mampu 

menjadi pimpinan. Pendekatan kedua, kepemimpinan berperspektif perilaku, 

yaitu mempelajari kepemimpinan berdasarkan keterampilan yang dimiliki. 

Kepemimpinan berperspektif perilaku secara garis besarnya dapat dibagi 

dalam tiga kategori, yakni:  (a) keterampilan teknik, yaitu terkait dengan 

pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang 

bersifat teknis; (b) keterampilan manusiawi, merupakan kemampuan 

seseorang dalam bekerja secara efektif dengan orang lain dan membangun 

regu kerja; (c) keterampilan konseptual adalah kemampuan seseorang berpikir 

dalam bentuk model-model, kerangka kerja, dan hubungan luas lainnya. 

Pendekatan ketiga, kepemimpinan situasional dibangun berdasarkan asumsi 

bahwa tidak ada satu cara apa pun yang dapat mengarahkan manusia untuk 

bekerja pada semua situasi, dengan demikian pemimpin harus memiliki 

perilaku yang fleksibel, mampu mendiagnosis gaya kepemimpinan sesuai 

dengan situasi yang dihadapinya, dan mampu menerapkannya dalam situasi 

kepemimpinan sebenarnya. 

Menurut Robbins seorang pemimpin setidaknya harus memiliki tiga 

jenis keterampilan manajerial, yaitu:  

a. Keterampilan konseptual, artinya kemampuan yang diperlukan 

untuk memahami operasional organisasi; 

b. Keterampilan sosial, yang berarti kemampuan untuk bekerja sama, 

memotivasi dan memimpin organisasi; 

c. Keterampilan teknik artinya kemampuan untuk menggunakan 

pengetahuan, metode, strategi, dan teknik dalam organisasi.
14

  

                                                     
14

Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi. Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Indeks 

Kelompok Gramedia, 2006), h. 22.  
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Esensi dari teori kepemimpinan yang berperspektif perilaku terfokus 

pada sikap atau perasaan pemimpin dalam menerima atau menolak produksi 

atau manusia. Jika seorang pemimpin lebih menekankan perhatiannya pada 

aspek produksi, maka ia akan cenderung mengabaikan aspek manusia, 

sebaliknya jika seorang pemimpin lebih menekankan pada aspek manusia maka 

dia akan cenderung mengabaikan aspek produksi. 

Efektivitas kepemimpinan tidak hanya tergantung pada tindakan 

pemimpin itu sendiri, tetapi juga ditentukan oleh situasi di mana perilaku 

tersebut muncul. Konteks inilah yang disebut perilaku kepemimpinan, yang 

berarti untuk mendiagnosis dan menerapkan perilaku kepemimpinan sesuai 

situasi yang dihadapi.  

Menurut Gordon,
15

 dalam menerapkan kepemimpinan sesuai situasi 

yang dihadapi, seorang pemimpin harus memperhatikan tiga faktor utama, 

yaitu:  (1) Perhatian  terhadap bawahan yang berarti kepedulian pimpinan atas 

keahlian, pengalaman, kemampuan, pengetahuan tentang tugasnya, tingkat 

hierarkis, dan karakteristik psikologis; (2) Perhatian terhadap atasan 

mencerminkan derajat pelaksanaan pengaruhnya maupun kesamaan sikap dan 

perilakunya dengan orang-orang yang di atasnya; (3) Perhatian terhadap tugas, 

mencerminkan derajat pentingnya waktu yang dimiliki, bahaya secara fisik 

yang mungkin terjadi, standar kesalahan yang ditolerir, luas bidang pekerjaan, 

dan derajat kejelasan tugas. 

Fiedler dalam Gordon, mengemukakan tiga variabel kondisional yang 

                                                     
15

Judith R. Gordon, Organizational Behavior: A Diagnostic Approach, (New Jersey: Prentice-

Hall, 1996), hh. 316-317. 
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menentukan bahwa suatu kondisi menyenangkan bagi seorang pemimpin, yaitu:  

(1) hubungannya dengan bawahan; (2) derajat struktur dalam tugas yang harus 

dilaksanakan oleh bawahan; (3) kekuasaan dan kewenangan yang ada pada 

posisinya.
16

 Kepemimpinan seperti ini berada dalam sebuah garis kontinuum 

antara pemimpin yang berorientasi tugas dan yang berorientasi hubungan. 

Pemimpin yang berorientasi tugas adalah pemimpin yang cenderung 

melaksanakan tugasnya dengan baik meskipun kondisinya tidak menyenangkan 

sama sekali. Sedangkan pemimpin yang berorientasi hubungan adalah pemim-

pin yang cenderung melaksanakan tugasnya dengan baik dan menyenangkan 

semua pihak. 

Kepemimpinan dan manajemen berbeda menurut sasarannya masing-

masing, manajemen berhubungan dengan benda, misalnya manajemen 

keuangan, persediaan, dan atau program; sedangkan kepemimpinan 

berhubungan dengan manusia.  Manajer adalah orang yang mengerjakan 

sesuatu secara benar (doing the thing right), sedangkan pimpinan adalah orang 

yang mengerjakan suatu kebenaran (doing the right thing).
17

  Jelasnya 

perbedaan manajemen dan kepemimpinan dapat dirujuk dari pendapat Kotter, 

seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1    

Perbedaan Manajemen dan Kepemimpinan
18

 

Aspek Manajemen Kepemimpinan 

Menciptakan 

agenda 

Perencanaan dan penganggaran:  

menetapkan rincian langkah-

langkah dan rencana untuk 

mencapai hasil, mengalokasikan 

Menentukan arah: 

mengembangkan visi masa 

depan, sering masa depan 

yang panjang, dan strategi 

                                                     
16

 Judith R. Gordon, Organizational Behavior ..., hh. 108-109. 
17

 Robert G. Owens, Organizational Behavior ..., hh. 132-133. 
18

 John P. Kotter dalam Wirawan, Kapita Selekta Teori Kepemimpinan: Pengantar untuk 

Praktek dan Penelitian (Jakarta: Uhamka Press, 2003), h. 22. 
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Aspek Manajemen Kepemimpinan 

sumber daya yang diperlukan. untuk menghasilkan 

perubahan untuk mencapal 

visi 

Mengembangkan 

jaringan untuk 

mencapai agenda 

Pengorganisasian: menetapkan 

stuktur organisasi, menempatkan 

individu dalam struktur 

organisasi, mendelegasikan 

tugas, membuat kebijakan, dan 

menciptakan metode untuk 

memantau pelaksanaan rencana. 

Mempersatukan orang: 

mengkomunikasikan arah 

dengan kata-kata dan 

tindakan-tindakan kepada 

mereka yang turut 

bekerjasama untuk 

menciptakan regu dan koalisi 

yang memahami visi dan 

strategi dan menerima hasil 

kerja mereka. 

Eksekutif Pengontrolan dan Penyelesaian 

masalah: memantau hasil, 

membandingkannya dengan 

rencana, dan mengorganisir 

untuk memecahkan masalah-

masalah yang ditemukan di 

lapangan.  

Memotivasi dan memberi 

inspirasi: mendorong orang 

untuk memecahkan masalah 

politik dan birokrasi untuk 

merobahnya guna 

memuaskan kebutuhan 

manusia yang sangat 

mendasar tapi sering tidak 

terpenuhi. 

Keluaran Menghasilkan sesuatu yang 

dapat diramalkan, dan 

mempunyai potensi secara 

konsisten untuk mencapai hasil-

hasil tertentu yang diharapkan 

stakeholder. 

Menghasilkan perubahan, 

sering bersifat dramatis, dan 

mempunyai potensi 

menghasilkan perubahan 

yang berguna, misal produk 

baru yang diinginkan 

pelanggan. 

Manajerial memiliki fungsi yang berbeda namun saling berhubungan, 

yang secara bersama-sama merupakan proses manajemen.19 Pada dasarnya 

keseluruhan fungsi-fungsi manajerial dapat dikelompokkan atas fungsi organik 

(merupakan penjabaran kebijakan dasar atau strategi organisasi yang telah 

ditetapkan dan harus digunakan sebagai dasar tindakan) dan fungsi penunjang 

(kegiatan yang diselenggarakan oleh orang-orang atau satuan-satuan kerja 

                                                     
19

James L. Gibson, John M. Ivancevich, and James H. Donnelly, Organizations: Behavior 

Structure, Processess, (Texas: Business Publications, Inc., 1985), h. 37. 
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dalam organisasi, yang dimaksudkan untuk mendukung semua fungsi 

organisasi).20 

Prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam menurut Al-Qur'an yaitu 

sebagai berikut: 

1) Beriman 

Iman merupakan dasar keyakinan hidup sebagai motivasi agar kita 

selalu berbuat amal shaleh. Di pihak lain amal shaleh selalu harus dikaitkan 

dengan keridhoan Allah. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat An-

Nuur: 55, sebagai berikut: 

 ِهٰحِت َنيَْستَْخِهفَىَُّهْم ِفً اْْلَْسِض َكَمب اْستَْخَهَف انَِّزيَه  َوَعَذ انهَّـهُ انَِّزيَه َءاَمىُى۟ا ِمىُكْم َوَعِمهُى۟ا انصّٰ

ۢه بَْعِذ َخْىفِِهْم أَْمىًب نَىَُّهم ِمّ ًٰ نَُهْم َونَيُبَِذّ ََ  ِۚمه قَْبِهِهْم َونَيَُمِكّىَهَّ نَُهْم ِديىَُهُم انَِّزي اْستََض  يَْعبُُذووَىًِ 

 ٥٥قُىَن ﴿انىىس:يُْشِشُكىَن بًِ َشْيـًٔب ۚ َوَمه َكفََش بَْعَذ ٰرِنَك فَأُ۟وٰنٰٓئَِك هُُم اْنٰفسِ 

Artinya: Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di 

antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh-

sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia 

Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia 

akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk 

mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah 

mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap 

menyembahku-Ku dengan tiada memperse-kutukan sesuatu apapun dengan 

Aku dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka 

Itulah orang-orang yang fasik (An-Nuur:55)
21

. 

 

2) Beramal Shaleh 

Beramal shaleh adalah carapositif untuk mengerjakan semua perbuatan 

baik, baik yang   wajib maupun sunnah, yang diperintahkan Allah dan 

Rosulnya. Seorang pemimpin selalu menganjurkan orang lain untuk bekerja 

                                                     
   

20
 Sondang P. Siagian, Fungsi-fungsi Manajerial, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hh. 43-44. 

21
Departemen Agama RIAl-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 

1992), h.39. 
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baik menyuruh berbuat yang Makhruf mencegah perbuatan yang mungkar, 

maka ia sendiri   yang harus memberikan contoh   untuk   berbuat yang 

syariah, yakni dengan didukung oleh adanya dalil, argumentasi atau hujah 

yang kuat. Fungsi ini diarahkan juga untuk dapat memberikan motivasii 

ruhiyah kepada parasumber daya manusia dalam organisasi. Kedua, fungsi 

sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam 

menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai team (Together everyone 

achieve more). Dalam istilah lain tetap kondusif dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan.Yaitu keadaan   suatu tim dimana seluruh 

anggotanya bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi. 

3) Musyawarah 

Musyawarah adalah prinsip petama dalam Islam. Al-qur’an menyatakan 

dengan jelas bahwa pemimpin Islam wajib mengadakan musyawarah dengan 

orang yang mempunyai pengetahuan atau yang dapat memberikan pandangan 

yang baik. Seperti Surat AS-Syura: 38 

ب َسَصْقٰىُهْم يُىِفقُى هَٰىةَ َوأَْمُشهُْم ُشىَسٰي بَْيىَُهْم َوِممَّ ٨٣َن ﴿انشىسي:َوانَِّزيَه اْستََجببُى۟ا ِنَشبِِّهْم َوأََقبُمى۟ا انصَّ  

Artinya: dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki 

yang Kami berikan kepada mereka
22

.  

 

Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 159; 

َه ان ى۟ا ِمْه َحْىِنَك ۖ فَبْعُف َعْىُهْم فَبَِمب َسْحَمٍت ِمّ وفَضُّ ََ هَّـِه ِنىَت نَُهْم ۖ َونَْى ُكىَت َفظًّب َغِهيَظ اْنقَْهِب 

ِهيَه َواْستَْغِفْش نَُهْم َوَشبِوْسهُْم فًِ اْْلَْمِش ۖ فَِئرَا َعَضْمَت فَتََىكَّْم َعهًَ انهَّـِه ۚ إِنَّ انهَّـهَ يُِحبُّ اْنمُ  تََىِكّ

:٩٥١  
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Artinya : Maka disebabkan rahmat dari  Allah-lah  kamu  berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan 

tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya
23

. 

4) Adil 

Pemimpin seharusnya memperlakukan manusia secara adil dan tidak 

berat sebelah, tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, keturunan dan 

agama Al-Qur’an memerintahkan kaum muslimim berlaku adil ketika 

berurusan dengan para pementang mereka. Sebagaimana firman Allah sebagai 

berikut: 

ٰٓ أَْهِهَهب َوإِرَا َحَكْمتُم بَْيَه انىَّبِط أَن تَْحُكُمى۟ا بِبْنعَْذِل ۚ إِنَّ هللاَ وِِعمَّ إِنَّ هللاَ يَأُْمُشُكْم أَ  ًٰ و۟ا اْْلَٰمٰىِت إِنَ ب ن تَُؤدُّ

ب بَِصيًشا : ٥٣يَِعُظُكم بِِهٓۦٰ ۗ إِنَّ هللاَ َكبَن َسِميعًۢ  

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

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

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat 

(Surat An-Nisa’:58
24

. 

5) Bertanggung Jawab 

Pemimpin bertanggung jawab menerima kekuasaan sebagai amanah dari 

Allah bahwa seorang pemimpin harus melaksanakan tanggung jawabnya 

kepada Allah dan menunjukkan sikap baik kepada pengikutnya seperti yang 

dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al-Hajj ayat 41: 

 َ۟كٰىةَ َوأََمُشو۟ا بِبْنَمْعُشوِف َووََهْىا هَٰىةَ َوَءاتَُى۟ا انضَّ ىُّٰهْم فًِ اْْلَْسِض أَقَبُمى۟ا انصَّ كَّ  َعِه انَِّزيَه إِن مَّ

 ١٩اْنُمىَكِش ۗ َوِنهَّـِه ٰعِقبَتُ اْْلُُمىِس ﴿انحج:
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Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 

muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, 

menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan 

kepada Allah-lah kembali segala urusan. (Al-Hajj: 41).
25

 
 

Dalam pandangan Islam setiap individu adalah pemimpin apalagi 

seorang manajer. Ia diberi kepercayaan dan amanah oleh organisasi atau 

perusahaan untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, dan harus 

mempertanggungjawabkannya pada organisasi atau perusahaan dan tentunya 

pada Allah SWT.  Karena dalam Islam seorang pemimpin harus mampu dan 

dapat menempatkan diri sebagai pembawa obor kebenaran dengan memberi 

contoh teladan yang baik, karena dia adalah uswatun hasanah.  

Dengan jiwa sosial pemimpin akan dapat mengamati dan melakukan 

pendekatan yang manusiawi terhadap kelompoknya. Dengan kecakapan 

berfikir yang tajam, pemimpin diharapkan dapat merenungkan setiap 

permasalahan yang tumbuh dan berkembang di lingkungannya. Sedangkan 

dengan emosionalnya yang stabil, pemecahan masalah akan dapat dilakukan 

dengan cara berfikir yang jernih, berdasarkan landasan fakta dan data yang 

konkret, rasional dan argumentatif. Islam juga sangat mementingkan 

pemimpin-pemimpin yang berkualitas tinggi. Sebab sejarah telah 

membuktikan hingga abad kedelapan Masehi, Islam telah berkembang dengan 

pesat sekali dan mendapat tempat di hati umat karena karena pemimpinnya 

sendiri benar-benar dapat memahami dan menghayati hakikat ajaran Islam 

secara komprehensif, terutama dalam  masalah-masalah  akidah, ibadah, 

akhlak, dan muammalah.  
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Moeljono dan Sudjamiko mendefinisikan gaya kepemimpinan sebagai 

perwujudan dari kepemimpinan yang memberikan human tauch pada hirarki. 

Kepemimpinan yang adalah kepemimpinan tranformasional yaitu 

kepemimpinan yang menyadarkan diri pada tiga unsur berikut
26

: 

1) Charisma. Pemimpin macam ini memiliki kemampuan 

pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, berkomunikasi dan 

meyakinkan pihak, atau orang lain. Bisa juga disebut kepemimpinan 

karismatik memiliki karakteristik ekspresif, percaya diri, pantang 

menyerah, dan memiliki keyakinan akan kebenaran yang hakiki. 

2) Individualized consideration. Unsur ini menekankan pentingnya 

pemimpin   memberikan   perhatian   yang   besar   dan personal 

kepada pengikutnya. Dalam lingkungan organisasi, individualized 

consideration diwujudkan dalam kualitas pengaruh antara 

pemimpin (selaku atasan) dan pengikut (selaku bawahan). Dengan 

hubungan berkualitas, perhatian pemimpin berwujud dukungan 

sumber daya yang melimpah guna yang tangible, seperti uang, atau 

dana dan fasilitas kerja, juga intagible seperti bantuan pemimpin 

kepada pengikut untuk selesaikan pekerjaannya, misalnya dalam 

bentuk monitoring dan coaching, serta dukungan dan dorongan 

pemimpin untuk mengembangkan kompetensi dan kapabilitas kerja 

pengikut (developmental orientation). 

3) Intellectual stimulation. Berbeda dengan  dua unsur sebelumnya 

yang amat ketal nuansa  emosional  dan psikologisnya, unsurjustru 

memberi tekanan lebih pada sisi kognitif, karena pemimpin 

berupaya meningkatkan pemahaman pengikut akan permasalahan 

pekerjaan yang dihadapi, khususnya yang terkait dengan perubahan, 

dan mendorong pengikut akan permasalahan pekerjaan    yang 

dihadapi, khususnya yang tekait dengan perubahan, serta 

mendorong pengikut menelurkan gagasan jalan keluar yang kreatif 

dan inovatif atas permasalahan tersebut. 

Gaya kepemimpinan adalah polah tingkah laku yang ditampilkan 

seorang pemimpin ketika mencoba mempengaruhi tingkah laku orang lain 

seperti yang akan dipersepsikan oleh orang-orang yang akan dipengaruhi oleh 

pemimpin tersebut. Gaya kepemimpinan ini terbagi pada dua kecenderungan 

yaitu, berorientasi pada tugas (task behavior) dan berorientasi pada hubungan 
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Moeljono Djokosantoso dan Steve Sudjatmiko, Corporate Culture, (Jakarta: Alex Media 

Komputindo, 2007), h.159-161.  
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(relationship behavior).
27

 

Menurut Robbins dan Coulter gaya kepemimpinan ialah seorang 

pemimpin yang melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan 

orang lain, sehingga sasaran-sasaran organisasi dapat dicapai dengan gaya dan 

prilaku pemimpin tersebut. Pemimpin yang baik bukanlah menyelesaikan 

tugas pribadinya, melainkan berupaya membantu orang lain menyelesaikan 

tugas-tugasnya mereka dengan baik. Wujudnya dapat terkoordinasiatas 

pekerjaan suatu kelompok dari departemen, atau perusahaan tertentu didalam 

mengawasi pekerjaan karyawannya.
28

 Sedangkan, menurut Stoner dan 

Freman,  gaya kemepimpinan adalah pola tingkah laku yang lebih disukai oleh 

seorang pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi para 

pekerja.
29

 

Kepemimpinan di bidang pendidikan memiliki pengertian bahwa 

pemimpin harus memiliki keterampilan dalam mempengaruhi, mendorong, 

membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada 

hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan 

pembelajaran ataupun pelatihan agar segenap kegiatan dapat berjalan secara 

efektif dan efisien   yang pada   gilirannya akan mencapai tujuan pendidikan 

dan pembelajaran yang telah. 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan mutu, tanpa 

kepemimpinan yang baik proses peningkatan mutu tidak dapat dilakukan dan 

                                                     
27

Hersey & Blanchard, Management of Organizational Behavior, Utilizing Human 

Resources. Sixt Edition, (New Jersey: Prentice Hall International. Inc., 1993), h.140. 
28

S.P. Robbins dan M. Coulter, Manajemen. (Terjemahan). Edisi Sepuluh, (Jakarta: 

Erlangga, 2010), h.6. 
29

James A.F. Stoner  and  R. Edward Freman, Manajement, (New York. Harper & Rpw 

Pubshe, 1992), h.50. 



29 

 

  

diwujudkan.
30

 Menurut Thoha gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain. Hal ini dapat dilijat dari seseorang yang mempengaruhi 

perilaku orang lain maka ia melibatkan seseorang kedalam aktivitas 

kepemimpinanmya. Dalam hal ini usaha mempengaruhi perilaku dengan orang 

yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya.
31

 

b. Gaya Kepemimpinan        

  Gaya kepemimpinan mencerminkan apa yang dilakukan oleh 

pemimpin dalam mempengaruhi pengikutnya untuk merealisasi visinya. 

Sebagian penulis mempergunakan istilah perilaku kepemimpinan dan 

sebagian lagi mempergunakan istilah gaya pemimpin. Brennen
32

 

mempergunakan istilah perilaku kepemimpinan, yaitu perilaku pemimpin 

dalam lingkungan kerjanya yang berhubungan dengan cara pemimpin 

menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya atau menggunakan kekuasaan 

dan kekuatannya dalam pengambilan keputusan. Perilaku kepemimpinan 

bersifat relatif permanen, dan tergantung pada kepribadian seseorang. 

Perilaku kepemimpinan mempunyai pengaruh ketika dipergunakan oleh 

pemimpin dalam kepemimpinan yaitu proses interaksi dengan para 

pengikutnya. Interaksi ini akan mempengaruhi pola perilaku pengikut yang 

disebut gaya kepengikutan (followership style). Istilah perilaku kepemimpinan 
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(leadership behavior)
33

 adalah pola perilaku yang relatif konsisten yang 

mencirikan seorang pemimpin. Dalam memimpin para pengikutnya, pemimpin 

menggunakan perilaku tertentu yang berbeda antara satu pemimpin dengan 

pemimpin lainnya.   

Boulgarides dan Cohen
34

 mengemukakan bahwa gaya pemimpin 

dicerminkan oleh cara pimpinan dalam mengambil keputusan, yang mencakup 

empat perilaku dasar yaitu: (1) Instruksi, kurang toleransi terhadap kerancuan 

dan mempunyai kompleksitas kognitif yang rendah. (2) Analitik, lebih toleran 

terhadap kerancuan, mempunyai kompleksitas kognitif yang lebih tinggi, dan 

mempertimbangkan lebih banyak alternatif informasi dalam pengambilan 

keputusan. (3) Konseptual, selain mempunyai kompleksitas kognitif yang lebih 

tinggi dan berorientasi pada manusia, gaya ini cenderung menggunakan data 

dari berbagai sumber dan mempertim-bangkan berbagai alternatif. (4)  Perilaku, 

kendatipun memiliki kompleksitas kognitif yang rendah, pemimpin ini lebih 

memperhatikan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.  

Vroom dan Yetton dalam Owens35 mengemukakan lima sistem 

klasifikasi perilaku kepemimpinan, yaitu:   

Proses otokrasi:  (1) pemimpin menggunakan informasi yang tersedia 

dalam mengambil keputusan; (2) pemimpin mencari informasi dari karyawan 

sebagai dasar pengambilan keputusan. Proses konsultatif:  (3) pemimpin 

membahas masalah dengan para bawahan secara perorangan tanpa melalui 
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rapat, kemudian membuat keputusan; (4) pemimpin membahas permasalahan 

dengan para bawahan dalam suatu rapat kemudian membuat keputusan. Proses 

kelompok: (5) pemimpin bertindak sebagai pimpinan rapat kelompok, 

membahas masalah dan memfasilitasi rapat kelompok untuk mencapai 

kesepakatan.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gaya kepemimpinan adalah aktivitas yang biasa dikerjakan,  diperbuat, 

dan dikatakan oleh seseorang dalam mengendalikan dan mengarahkan orang 

lain. Adakalanya juga disebut pendekatan pimpinan dalam menggunakan 

kewenangannya untuk mempengaruhi para bawahan.
36

 Pola perilaku yang 

dimaksudkan tidak dalam pengertian statis akan tetapi dalam pengertian 

dinamis. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat berubah tergantung 

pada para pengikutnya. Jadi, pemimpin dapat mempergunakan pola perilaku 

yang berbeda dalam mempengaruhi para pengikutnya. 
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Gambar 2.1. Kontinuum Gaya Kepemimpinan 

Sumber:   Robert Tannenbaum and Warren H. Schmidt. 1990. Managers as Leaders. USA:   A 

Harvard Business Review Paperback, h. 26. 
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Gaya kepemimpinan sangat menentukan mutu, tanpa kepemimpinan 

yang baik proses peningkatan mutu tidak dapat dilakukan dan diwujudkan.
37

 

Menurut Thoha gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 

Hal ini dapat dilijat dari seseorang yang mempengaruhi perilaku orang lain 

maka ia melibatkan seseorang kedalam aktivitas kepemimpinanmya. Dalam hal 

ini usaha mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan 

dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya.
38

 

1) Pemimpin Otoktratis adalah pemimpin yang menganggap organisasi 

sebagai milik pribadinya dengan mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan 

organisasi. Kepemimpinan ini menganggap bawahan sebagai alat semata-mata 

dan tidak mau menerima kritik dan saran pendapat, sehingga terlalu bergantung 

kepada kekuasaan formal, sehingga dalam tindakan pergerakannya sering 

menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat 

menghukum). 

2) Pemimpin militeris ialah seorang pemimpin bertipe militerilistis 

yang memiliki sifat   menggunakan   sistem   perintah dalam menggerakan 

bawahannya, senang bergantung pada pangkat dan jabatan dalam 

menggerakkan bawahannya, dengan formalitas berlebih-lebihan,  menuntut  

disiplin  yang  tinggi  dan  kaku dari bawahannya, sukar   menerima     kritikan     

dari  bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai cara dan keadaan. 

3) Pemimpin paternalistis adalah menganggap bawahannya sebagai 
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manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang   memberikan   

kesempatan   kepada   bawahannya untuk mengambil keputusan dan inisiatif, 

jarang memberikan kesempatan bawahannya untuk mengembangkan daya 

kreasi dan fantasinya, serta sering bersikap mahatahu. 

4) Pemimpin kharismatis merupakan pemimpin yang mempunyai daya 

tarik amat besar dan sikap-sikap kesehariannya selalu dianggap sebagai panutan 

oleh bawahannya. 

5) Pemimpin  laissez faire merupakan pemimpin  organisasi permisif, 

dalam arti anggota organisasi boleh saja bertindak sesuai dengan keyakinan dan 

bisikan hatinya nuraninya, asalkan kepentingan bersama tetap dijaga dan tujuan 

organisasi tetap tecapai, dimana organisasi berjalan lancar dengan sendirinya, 

karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang dewasa yang sudah 

mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa yang dicapai dan 

tugas apa yang harus dilaksanakan masing-masing. Biasanya tipe ini tidak 

terlalu sering melakukan intervensi dalam kehidupan organisasi, maka seorang 

pemimpin ini cenderung memilih peran pasif dan membiarkan organisasi 

berjalan sendirinya tanpa banyak mencampuri bagaimana organisasi berjalan. 

Tipe pemimpin ini sering dianggap sebagai seorang pemimpin yang kurang 

memiliki rasa tanggungjawab. 

6) Pemimpin demokratis dicirikan dari proses pengerakan selalu 

bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah mahluk termulia di dunia, 

selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan, serta tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Senangmenerima saran, 

pendapat bahkan ktritik dari bawahannya. 
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Blake dan Mouton dalam Luthans mengemukakan bahwa ada gaya 

kepemimpinan yang menekankan pada produksi atau hasil dan ada gaya 

kepemimpinan yang menekankan perhatian pada orang-orang atau 

karyawan.
39

 Perhatian pada produksi tidak terbatas pada benda-benda, 

melainkan menunjukkan suatu perhatian kepada siapa saja yang oleh 

organisasi diminta untuk diselesaikan oleh para karyawan, yaitu merupakan 

tugas keorganisasian. Sedangkan perhatian kepada siapa saja yang oleh 

organisasi diminta untuk diselesaikan oleh para karyawan, terutama mengacu 

pada hubungan. Hal ini sejalan dengan pendapat Handoko yang 

mengindentifikasikan ada dua macam gaya kepemimpinan yaitu gaya 

kepemimpinan orientasi tugas dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan.
40

 

Levind dalam Bittel mengemukakan terdapat tiga tipe gaya 

kepemimpinan atau gaya pemimpin dalam memimpin yaitu: (1) tipe 

kepemimpinan otoriter adalah tipe pemimpin yang menginginkan segala yang 

diperintahkan atau tugas harus diselesaikan oleh bawahan; (2) tipe 

kepemimpinan demokratis adalah tipe pemimpin yang berkonsultasi dengan 

bawahan sebelum mengambil keputusan; (3) tipe kepemimpinan Lasses-faire 

adalah tipe kepemimpinan dimana tanggung jawab pengambilan keputusan 

dan tipe disiplin berada pada bawahan.
41

 Ketiga tipe ini menunjukkan bahwa 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah sangat tergantung pada 

situasi dan kondisi staff atau guru yang dipimpinnya.  
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Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Hal ini telah dakaji oleh sejumlah peneliti, antara lain Fatah
42

 telah 

mengidentifikasi beberapa faktor yang menpengaruhi gaya pemimpin dalam 

mengendalikan bawahannya, yaitu: (1) Kepribadian (personality), pengalaman 

masa lalu dan harapan pemimpin, halini mencakup nilai-nilai, latar belakang 

dan pengalamannya akan memengaruhi pilihan akan gaya kepemimpinan; (2) 

Harapan dan perilaku atasan; (3) Karakteristik, harapan dan perilaku bawahan 

memengaruhi terhadap apa gaya kepemimpinan; (4) Kebutuhan tugas, setiap 

tugas bawahan juga akan memengaruhi gaya pemimpin; (5) Iklim dan 

kebijakan organisasi memengaruhi harapan dan perilaku bawahan; (6) 

Harapan dan perilaku rekan.  

Selanjutnya, gaya kepemimpinan juga dapat mempengaruhi hal-hal 

berikut:  

1) Kepuasan kerja. Hubungan yang akrab dan saling tolong-menolong dengan 

teman sekerja serta pemimpin adalah sangat penting dan memiliki 

hubungan kuat dengan kepuasan kerja.
43

 

2) Keberhasilan organisasi. Seorang pemimpin harus menerapkan gaya 

kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin 

akan sangat memengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai 

tujuannya.
44

 

                                                     
42

Robby Alam Fatah, Pengaruh Lingkungan Kerja Non-fisik dan Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kepuasan Kerja (Studi pada Karyawan Hotel Bintang 2 di Yogyakarta). Tesis Tidak 

Dipublikasikan, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015). 
43

B.Gruenberg, The Happy Worker: An Analisys of Educational and Occupational 

Difference in Determinants of Job Satisfaction, (American Journal of Sociology, 1980), hh. 247-271. 
44

Waridin dan Bambang Guritno, Pengaruh Persepsi Pegawai Mengenai Perilaku 

Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja, (JRBI, 2005), hh. 63-74. 



36 

 

  

3) Kinerja. Pada dasarnya gaya kepemimpinan menekankan untuk 

menghargai tujuan individu sehingga nantinya para individu akan memiliki 

keyakinan bahwa kinerja aktual akan melampaui harapan kinerja mereka. 

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk 

mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat 

memengaruhi kinerja bawahannya serta keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya.
45

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka jelaslah bahwa kesuksesan 

pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat 

menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan, oleh sebab itu suatu tujuan 

akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi 

yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar 

belakang yang dimiliki pemimpin, seperti motivasi diri untuk berprestasi, 

kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap 

hubungan manusiawi.  

c. Gaya Kepemimpinan  Kepala Sekolah 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kapabilitas seseorang dalam 

posisinya sebagai manajer sekolah yang dilandasi oleh pengetahuan 

pengelolaan suatu lembaga pendidikan yang meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai hasil tertentu 

dengan cara menggerakkan orang-orang. Keterlibatan dalam pengambilan 

keputusan manajerial yang dimaksudkan adalah seberapa jauh kepala sekolah 
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ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, adanya iuran dalam 

proses menjabarkan kebijakan umum yang telah digariskan dari pusat, dan 

melaksanakan keputusan tersebut baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

maupun penilaian program pendidikan di sekolah. 

Kepemimpinan dalam lingkungan sekolah adalah pengendalian iklim 

sekolah yang ditandai oleh produktivitas staf, produktivitas siswa, dan pikiran 

kreatif. Sebagai konsekuensinya, kualitas dari perilaku kepala sekolah 

menentukan seberapa besar para bawahan merasakan manfaat organisasi 

mereka.  Bulach, dkk.46 mengemukakan sejumlah perilaku praktis kepala 

sekolah yang secara positif atau negatif mempengaruhi mental guru dan iklim 

sekolah. Perilaku-perilaku praktis yang dimaksud mencakup lima faktor, yaitu: 

1) hubungan kemanusiaan; 2) kepercayaan; 3) peningkatan komitmen terhadap 

tugas; 4), pengarahan dan pengendalian; dan 5) pencegahan konflik. 

Gaya kepemimpinan   kepala  sekolah  adalah  cara  atau  usaha  kepala  

sekolah dalam mempengaruhi,  mendorong, membimbing, mengarahkan dan  

menggerakan guru, staf, siswa, orang tua  siswa dan pihak lain yang terkait, 

untuk bekerja guna mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dengan kata lain 

bagaimana kepala sekolah untuk membuat orang lain bekerja untuk mencapai 

tujuan sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah juga merupakan kemampuan 

dan kesiapan kepala sekolah untuk mempengaruhi, membimbing,   

mengarahkan dan menggerakkan staf sekolah untuk dapat bekerja secara efektif   

dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Menurut Koonz dan Doonel 
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kemampuan  yang di maksud  terdiri  atas empat unsur,  yaitu (l) otoritas atau  

kekuatan pemimpin, (2)   kemampuan    dalam   menyatupadukan   sumber 

tenaga   manusia   yang   memiliki   daya-daya    motivasi   yang   bervariasi   

setiap waktu dan situasi, (3) kemampuan  dalam mengembangkan  iklim kerja 

sehingga membangkitkan   motivasi,   dan  (4)  kemampuan   dalam 

mengembangkan  gaya-gaya kepemimpinan  yang tepat.
47

 

Fungsi  kepala  sekolah  selaku  seorang  pemimpin  terdiri  atas tiga, 

yakni fungsi  yang  berhubungan  dengan  tujuan  yang  akan  dicapai, fungsi  

yang berkaitan dengan pengarahan pelaksanaan setiap kegiatan, dan fungsi 

yang berhubungan   dengan  penciptaan   iklim  kerja.  Fungsi yang pertama 

mengimplikasikan bahwa kepala sekolah berusaha   membantu    guru untuk 

memikirkan, memilih dan merumuskan tujuan.  Fungsi  yang  kedua 

mengisyaratkan  bahwa kepala sekolah  berhubungan  dengan  aktivitas  

manajerial permmpm   dalam  rangka  menggerakan   semua unit organisasi di 

sekolah  untuk memenuhi  tujuan  sekolah itu sendiri. Adapun  fungsi  yang 

ketiga berarti kepala sekolah hendaknya  mampu membuat iklim kerja yang 

kondusif agar  dapat membengkitkan   semangat  kerja  kepada  siapa  saja  

yang  terlibat  dalam proses kerjasama sehingga meningkatkan produktivitas 

kerja dan memperoleh kepuasan  kerja  melalui  penggunaan  gaya  

kepemimpinan   yang  tepat
48

. 

Menurut Stoner dalam Wahjodumidjo
49

 bahwa  fungsi  pokok  seorang 
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pemimpin  adalah berhubungan  dengan  pemecahan  masalah  dan 

berhubungan  dengan  pembinaan kelompok. Dalam pemecahan masalah 

seorang pemimpin memberikan saran dan sumbangan informasi sedangkan 

dalam hal pembinaan kelompok/guru, yang meliputi pemimpin membantu 

kelompok/guru beroperasi lebih lancar.  

Wahjosumidjo
50

 mengatakan bahwa terdapat  empat  fungsi  seorang  

pemimpin, yakni: (1)  mendefinisikan visi, misi, tujuan dan peranan organisasi,  

dalam hal ini pemimpin sebagai vosionaris; (2) pengejawantahan  tujuan 

organisasi, berarti pemimpin harus menciptakan kebijaksanaan kedalam tatanan  

atau  keputusan  dengansarana untuk mencapai tujuan   yang direncanakan; (3) 

mempertahankan keutuhan organisasi, yang berarti pemimpin  mewakili  

organisasi   kepada umum dan kepada stafnya seperti    halnya    permimpin   

mencoba untuk   mengajak   para bawahan   mengikuti   keputusannya  agar  

fungsi  tersebut dapat dilaksanakan; dan (4) mengendalikan konflik internal 

yang terjadi dalam organisasi. 

Peran kepala   sekolah   dalam   pengembangan budaya   kerja guru   

antara lain dengan membentuk kerjasama tim yang efektif serta menciptakan 

kondisi kerja yang menyenangkan. Sehingga efektivitas pengelolaan sekolah 

amat tergantung   pada    kapasitas kepala sekolah sebagai pelaku sentral dalam 

memainkan peran tersebut.  Disini  kepala  sekolah harus mampu: (1) 

mengelola sumberdaya sekolah yang  ada  dengan   memberi   dukungan penuh 

kepada  guru agar tetap berkomitmen terhadap pelaksanaan tugas-tugas mereka, 

menyediakan bahan  pembelajaran dan memelihara fasilitas  yang ada; (2) 

                                                     
50

Wahjosumidjo, Kepala Sekolah. Tinjauan ..., h. 42. 



40 

 

  

menyediakan waktu  yang cukup  untuk   mengelola   dan    mengkoordinasi-

kan proses instruksional; (3) menjalin  komunikasi secara teratur dengan     staf, 

siswa,   orangtua   siswa  dan masyarakat
51

.  

Terkait dengan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang pimpinan 

lembaga pendidikan, kepala sekolah memiliki beberapa peran, yaitu: 

a) kepala sekolah sebagai edukator (pendidik); b) kepala sekolah sebagai 

manajer; c) kepala sekolah sebagai administrator; d) kepala sekolah 

sebagai supervisor; e) kepala sekolah leader; f) kepala sekolah sebagai 

inovator; g) kepala sekolah motivator.
52

   

Kepala  sekolah juga  mampu  menggunakan kekuasaannya untuk  

menarik  simpati  bawahan  sehingga  bawahan  semakin   percaya dan   kagum    

kepada   kepala   sekolah   sehingga   bawahan   mau  berprilaku  pula seperti 

pemimpin.  Kepala  sekolah   dalam    menggunakan  pengaruh kewibawaan 

berarti kepala sekolah mampu mempengaruhi bawahan dengan menggunakan 

kekuasaan atau kewibawaan yang bersumber dari kekuasaan legitimasi, 

kekuasaan paksaan dan kekuasaan imbalan agar bawahan patuh dan loyal 

dengan pemimpinya serta melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala 

sekolah. Dalam penggunaan pengaruh kepala sekolah hendaknya juga memiliki 

sifat jujur, percaya diri, dan tahan uji dengan dibekali ketrampilan kepribadian  

yang kuat seperti cerdik, komunikatif, kreatif, dan  persuasif. 

Dalam hal tranformasi visi   dan   misi   sekolah berarti kepala sekolah 

mampu mentransformasikan budaya organisasi kepada pengikutnya melalui 

penerapan gaya kepemimpinan    transformasional.  Tugas   yang  harus   
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dijalankan oleh    kepala  sekolah  dalam  hal ini adalah  merumuskan  visi,  

misi dan  sasaran tersebut,  mengartikulasikan dan  memajukan  vrsi  kepada  

pengikut, mensosialisasikan  visi, misi  dan  tujuan  tersebut  kepada  semua  

warga  sekolah, dan  mengaj ak  guru  untuk turut  serta  memikirkan  dan  

merumuskan  visi,  rmsi serta   tujuan   sekolah.   Disamping   itu  kepala   

sekolah  dengan   berbagai   cara menjadikan pengikutnya  yakin dan optimis 

dengan visi tersebut, memotivasi pengikut  agar mampu  meyakini  visi dan 

meningkatkan  keyakinan  pengikutnya untuk memperoleh keberhasilan.  

Kepala sekolah juga memberikan pujian dengan keberhasilan   yang dicapai   

oleh pengikutnya,   memperkuat   nilai visi dengan tindakan dramatis dan 

simbolis serta memberi contoh kepada pengikutnya. 

Pemberdayaan sumber daya pendidikan, tugas kepala sekolah yang 

dijalankan meliputi mendayagunakan potensi warga sekolah yang ada termasuk 

guru untuk mencapai tujuan, berusaha memberi kesempatan kepada guru untuk 

mengembangkan diri, mengharapkan pendapat, saran, dan kritik dari guru dan 

melibatkan guru dalam melaksanakan program sekolah.  Pelaksanaan tugas-

tugas tersebut lebih berhasil bila kepala sekolah mampu   menerapkan gaya 

kepemimpinan partisipatif. 

Daryanto
53

, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan suatu 

kelompok yang ada diorganisasi, menuju kepada pencapaian tujuan, 

keberhasilan dan kegagalan peimimpin ditentukan oleh sifat dan gaya 

kepemimpinan dalam mengarahkan dinamika kelompoknya. Untuk 

mempengaruhi orang lain, seorang pemimpin harus memiliki kedewasaan 
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(maturity), kecerdasan, kepercayaan diri yang tinggi, konsistensi, ketegasan, 

kemauan mengawasi, kemitraan dan lainnya. Mobilisasi sumber daya 

pendidikan, tugas  kepala  sekolah  yang dijalankan adalah menggerakan semua 

warga sekolah termasuk guru untuk turut serta melaksanakan program  kegiatan 

sekolah, mampu mengenali anak buah dengan baik, memberi contoh kepada 

guru dalam melaksanakan program sekolah,dan mempertimbangkan 

kesanggupan, kemampuan berpangkal  kepentingan  guru dalam melaksanakan  

proram sekolah.  

Kepemimpinan dan perubahan dalam manajemen sekolah merupakan 

kepemimpinan yang telah menekankan perubahan.  Dengan  kata  lain, jika  

pemimpin  membantu  menciptakan   tujuan,   kebijakan,   atau  struktur,   dan 

prosedur  baru,  ia  memperlihatkan   perilaku  kepemimpinan.  Menururt 

Rohiat
54

, hal ini berarti bahwa ada kebutuhan bagi para pemimpin untuk 

melengkapi diri dengan pengetahuan dan keterampilan   kepemimpinan untuk   

merancang, menyarankan, dan mendatangkan inovasi-inovasi dalam perilaku 

pendidikan serta administrasi dengan bertitik tolak kepada penilaian yang 

realistis terhadap semua kegiatan serta didasari atas ide dan gagasan yang baik 

tentang proses manajemen.  

Tugas kepala sekolah dalam memotivasi sumber daya pendidikan antara 

lain, kepala sekolah hendaknya memotivasi guru agar mampu meyakini visi dan 

misi sekolah, memotivasi guru agar melaksanakan tugas sesuai dengan 

bidangnya masing-masing, memotivasi semangat kerja  guru untuk mencapai  

                                                     
54

 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori Dasar dan Praktik dilengkapi dengan contoh Rencana 

Strategik dan Operasional,  (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 39. 



43 

 

  

produktivitas kerja yang tinggi, selalu menstimulasi bawahan agar bekerja 

kooperatif dalam mencapai  tujuan dan memberikan  pujian dengan keberha-

silan yang dicapai oleh guru. Tugas kepala sekolah akan lebih berhasil dalam 

hal ini bila disertai dengan penerapan kepemimpinan demokratis yang tepat. 

Bimbingan dan pengarahan diperlukan mengingat tingkat kemampuan 

setiap warga sekolah tidak sama. Oleh karena itu kepala sekolah hendaknya 

menentukan  kebijakan pelaksanaan  organisasi, memimpin  pelaksanaan  

kegiatan sekolah dan memberi contoh dalam hal-hal tertentu, mengeliminir  

pertikaian atau perbedaan pendapat diantara guru dengan cara yang bijaksana, 

membantu memecahkan  permasalaan  yang dihadapi  guru dengan berbagai 

cara. Disamping itu kepala sekolah melakukan bimbingan secara rutin kepada 

guru dan membimbing guru agar lebih berhasil baik dalam pembelajaran 

maupun menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Pembentukan 

komitmen kepada warga sekolah sangat diperlukan agar mereka memiliki   

loyalitas dan keyakinan yang kuat kepada kepala sekolah serta timbul saling 

percaya diantara sesama warga sekolah. Tugas kepala sekolah yang dijalankan  

adalah menjadikan guru yakin dan optimis dengan visi tersebut, menumbuhkan 

sikap percaya diri diantara guru dan menaruh kepercayaan serta kebebasan 

penuh  kepada  mereka  untuk melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawabnya, memupuk  dan  memelihara  suasana   kerja dalam  kelompok;dan  

menanamkan serta memupuk rasa persatuan,   kebersamaan dan kekeluargaan 

diantara  warga  sekolah. 

Gaya  kepemimpinan kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah  upaya kepala sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 
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selaku pemimpin yang didukung oleh kualitas dan perilaku kepemimpinan. 

Kepemimpinan kepala sekolah difokuskan pada pelaksanaan tugas sehubungan   

dengan    fungsi    sebagai seorang pemimpin. Tugas yang dilaksanakan oleh 

kepala sekolah adalah mempengaruhi dan menggerakan orang yang dipimpin 

untuk mencapai tujuan sekolah melalui penggunaan pengaruh kewibawaan, 

transformasi visi dan misi, pemberdayaan, pengarahan dan bimbingan, serta 

pembentukan komitmen terhadap tugas. 

2. Disiplin Kerja Guru 

a. Definis Disiplin Kerja 

Disiplin dalam bahasa inggris disebut discipline artinya disiplin, tata 

tertib, melatih supaya patuh, menghukum dan ketertiban.
55

 Sedangkan disiplin 

dalam bahasa Indonesia yaitu tata tertib, ketaatan kepada peraturan, bidang 

studi yang memiliki objek dan sistem dan metode tertentu.
56

 Sedangkan kata 

benda disiplin dalam bahasa Indonesia adalah kedisiplinan yang memiliki 

makna kepatuhan terhadap peraturan. Berdasarkan definisi secara bahasa 

tersebut, maka kedisiplinan itu berorientasi terhadap sikap atau perilaku yang 

sesuai dengan peraturan atas tata tertib yang berlaku.
57

 

Sedangkan definisi disiplin secara umum sebagaimana yang 

dikemukakan Hodges, disiplin merupakan sikap seorang individu atau 

kelompok yang mau mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam suatu 
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lembaga atau organisasi.
58

 Gambarannya seperti ketika individu hidup dalam 

suatu masyarakat maka setiap individu harus mematuhi norma-norma yang 

berlaku dimasyarakat tersebut. Jika dalam aplikasinya ada seseorang melanggar 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut berarti orang itu dapat 

dikatakan tidak disiplin. 

Senada dengan pernayata Hodges, Alhassan mengemukakan konsep 

disiplin yaitu pelatihan yang memungkinkan seorang individu untuk 

mengembangkan perilaku tertib dan kontrol diri serta arah diri. Disiplin 

berfungsi untuk menahan orang secara bersama-sama sehingga memungkinkan 

orang untuk bekerja, hidup dan berinteraksi bersama orang lain secara 

harmonis, konstruktif, dan kooperatif. Disiplin memungkinkan manusia untuk 

hidup saling melengkapi sehingga semua bisa brtahan dan mendapatkan 

keuntungan dari hubungan mereka tersebut.
59

 

Pernyataan tersebut di atas relevan dengan apa yang dikemukakan 

dalam sebuah ringkasan buku yang ditulis Bassidy dan Charam berjudul 

“Execution The Of Getting Thing Done” (pelaksanaan disiplin menjadi sesuatu 

yang dilakukan), bahwa dua puluh persen pemimpin perusahaan kehilangan 

pekerjaannya disebabkan karena gagal memenuhi janji mereka. Kemudian 

mereka menawarkan kunci dalam meraih kesuksesan yaitu kedisiplinan.
60

 

Artinya dengan kedisiplinan tersebut orang akan mendapatkan sesuatu yang 

direncanakan. Kedisiplinan dalam pekerjaan apapun sangat dibutuhkan, sebab 
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tanpa kedisiplinan organisasi/lembaga pendidikan menjadi terhambat bahkan 

mengalami kegagalan oleh sebab itu disiplin harus dipelihara.
61

 

Muatan disiplin tidak lain adalah pelaksaaan perintah yang diterima oleh 

individu dengan tetap terlatih secara metodis serta terus menerus, dimana setiap 

aktor benar-benar dipersiapkan secara esklusif untuk melaksanakan sebuah 

perintah. Lebih dari itu setiap pelaku harus dibuat untuk seragam.
62

 

Prijidarminto dalam Darmawan berpendapat bahwa disiplin adalah suatu 

kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetian, keteraturan dan atau 

ketertiban. Karena sudah menyatu dengan dirinya, sikap atau perbuatan yang 

dilakukannya  bukan  lagi  atau  sama  sekali  tidak  dirasakansebagai beban, 

bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia berbuat tidak 

sebagaimana lazimnya.
63

 Kemudian, Nawawi mengartikan disiplin  adalah  

sebagai  usaha  mencegah  terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap 

ketentuan yang telah disetujuai bersama dalam melaksanakan  kegiatan  agar  

pembinaan  hukuman  pada  seseorang atau kelompok orang dapat dihindari.
64

 

 Handoko mendefinisikan disiplin kerja secara sederhana yaitu disiplin 

sebagai kegiatan manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasi.
65

 

Seseorang dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi jika yang 
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bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggungjawab atas tugas 

yang diamanahkan kepadanya. Disiplin yang tinggi mencermikan besarnya rasa 

tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
66

 

Hal ini akan mendorong semangat kerja, dan terwujudnya tujuan sekolah, guru 

dan masyarakat. 

Dari uraian di atas maka dapat dipahami, bahwa disiplin kerja adalah 

ketaatan dan kepatuhan guru terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku di 

sekolah. Disiplin kerja guru mencakup aspek-aspek kehadiran di sekolah secara 

tepat waktu, ketaatan terhadap tata tertib dan aturan-aturan yang berlaku di 

sekolah, ketaatan terhadap standar kerja sebagai guru, dan komitmen terhadap 

etika dan moral dalam bekerja. 

b. Indikator Disiplin Kerja 

Indikator merupakan ukuran terhadap sesuatu yang hendak dicapai. Jika 

yang dibahas disiplin maka tolak ukur orang dikatakan disiplin didasarkan pada 

beberapa hal. Untuk mengetahui kualitas disiplin kerja anggota lembaga maka 

perlu penetapan indikator. Adapun indikator disiplin kerja, diantaranya adalah 

sebagai berikut:
67

 

1. Kehadiran. Kehadiran menjadi indikator yang mendasar untuk mengukur 

kedisiplinan karyawan. Pegawai yang memiliki disiplin kerja rendah tebiasa 

untuk terlambat dlam menjalankan tugas.  
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2. Ketaatan pada peraturan kerja. Pegawai yang taat pada peraturan kerja akan 

mematuhi pedoman/teta tertib kerja dan tidak akan melalaikan prosedur 

kerja yang ditetakan dalam aturan organisasi. 

3. Ketaatan pada standar kerja. Ketaatan ini dapat dilihat melalui besarnya 

tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang telah diamanahkan 

kepadanya. 

4. Bekerja etis. Beberapa pegawai mungkin saja melakukan tindakan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan sosial. Maka dengan memperbaiki etika kerja 

pegawai tentunya diharapkan akan membantu meningkatkan kinerjanya.  

Senada dengan pernyataan di atas tetang indikator disiplin kerja, 

Siswanto menjelaskan beberapa indikator disiplin. Pada dasarnya indikator 

tersebut sejalan bahkan memperkuat pernyataan di atas. Adapun indikator 

disiplin yaitu: 

1. Frekuensi kehadiran. Tolak ukur untuk mengetahui sejauhmana kedisiplinan 

anggota lembaga. Semakin tinggi tingkat kehadiran karyawan berarti ia 

telah memiliki disiplin yang tinggi. 

2. Tingkat kewaspadaan. Setiap pegawai harus melakukan tugas dang 

tanggungjawab dengan penuh perhitungan sebab sebagai wujud tingkat 

kewaspadaan.  

3. Ketaatan pada standar kerja. Setiap aturan yang telah dibuat oleh prusahaan 

harus dipatuhi oleh karyawan. 

4. Ketaatan pada peraturan kerja. Hal ini dimaksudkan demi kenyamanan dan 

kelancaran dalam bekerja maka seluruh karyawan harus taat terhadap 

peraturan yang telah dibuat. 
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5. Etika kerja setiap pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya agar memiliki 

suasana harmonis, saling menghargai antar sesama pegawai.
68

 

Indikator disiplin kerja lainnya yang digunakan untuk mengukur 

disiplin kerja menurut Hasibuan adalah sebagai berikut:
69

 

1) Sikap Mental dan perilaku karyawan yang berasal dari kesadaran atau 

kerelaan dirinya sendiri dlam melaksanakan tugas dan peraturan 

perusahaaan, terdiri dari: (a) Kehadiran berkaitan dengan keberadaan 

karyawan ditempat kerja untuk bekerja; (b) Mampu memanfaatkan dan 

menggunakan perlengkapan dengan baik. 

2) Norma Peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 

dilakukan oleh para karyawan selama dalam peruahaan dan sebagai acuan 

dalam bersikap, terdiri dari: (a) Mematuhi peraturan merupakan karyawan 

secara sadar mematuhi peraturan yang ditentukan perusahaan;  (b) 

Mengikuti cara kerja yang ditentukan perusahaan 

3) Tanggung jawab, merupakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan 

peraturan dalam perusahaan. Menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang 

ditentukan karyawan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dengan 

menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktu yang ditentukan perusahaan. 

Sementara  itu  menurut  Supartha, disiplin kerja dapat diukur dengan 

indikator yang dikembangkan oleh meliputi: a) menggunakan waktu secara 
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efektif, b) datang tepat waktu, c) kualitas kerja baik, d) mengikuti prosedur dan 

instruksi kerja, e) selalu hadir, dan f) Berpenampilan sopan.
70

 

Berkaitan dengan pemaparan mengenai indikator disiplin kerja guru 

menurut para ahli, maka indikator disiplin kerja guru dalam penelitian ini 

adalah kehadiran disekolah, ketaatan terhadap aturan kerja, komitmen terhadap 

tugas, dan bekerja secara etis. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

Ada dua faktor yang mempengaruhi disiplin kerja karyawan yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.
71

  Kedua faktor ini saling mempengaruhi satu 

sama lainnya, meskipun ada kenyataan ada perbedaan dari kedua faktor ini. Hal 

itu dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Faktor internal 

Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri inidividu itu 

sendiri.
72

 Dimana salah satu faktor yang mempengaruhi disiplin belajar berasal 

dari diri peserta didik yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor psikis yang 

bersifat non intelektual yang memiliki peranan khas menumbuhkan gairah.
73

 

Senada dengan Sardiman, Didin & Hendri mengemukakan hambatan 

dalam meningkatkan kedisiplina nyaitu motivasi dan pemahaman atas tugas 
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masing-masing.
74

 Jika hambatan yang berkaitan dengan motivasi maksudnya 

apabila seorang karyawan tidak memiliki motivasi kerja yang tinggi sangat 

berkemungkinan karyawan tesebut tidak mengerjakan tugas sebagaimana 

mestinya. Hal itu tentunya akan melanggar tata tertib dalam perusahaan atau 

organiasai. Berdasarkan uraian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

disiplin kerja, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dimaksud 

adalah faktor yang berasal dari dalam para pekerja, antara lain psikis yang 

dalam hal ini adalah motivasi kerja. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah yang timbul dari luar individu tersebut.
75

 

Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sanya berpengaruh terhadap 

disiplin kerja.Apabila lingkungan itu baik maka sesungguhnya itu telah 

mengajarkan kepada karyawan tentang perilaku positif. 

Pernyataan di atas, dilengkapi dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Moekizat bahwa disiplin dapat timbul karena dua hal yaitu:
76

 

a. Self imposed discipline. Maksudnya yaitu disiplin yang muncul dari 

dalam diri sendiri. Disiplin seperti ini disebut juga dengan motivasi 

diri. Terkadang motivasi muncul disebabkan karakter pribadinya. Jika 

karyawan memiliki karakter disiplin maka akan melakukan sesuatu 

lebih awal terhadap sesuatu yang dikerjakan. 

b. Command discipline. Maksudnya disiplin ini yaitu disiplin yang 

timbul dari perintah lingkungan eksternalnya. Disiplin seperti itu 

sifatnya lebih pada penekakan. Biasanya yang memberikan tekanan 

adalah orang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan. 
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Pada dasarnya sebagaimana deskripsi di atas, dapat dijelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi disiplin kerja adalah pertama dari dalam diri 

karyawan dan kedua dari luar diri karyawan yang bisanya berupa dorongan dari 

orang yang memiliki kewenangan. Sedangkan Nitisemito mengungkapkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja ada 5 yaitu: 1) tujuan dan 

kemampuan; 2) teladan pimpinan; 3) kesejahteraan; 4) ancaman; ketegaran.
77

 

Sebagaimana yang dikemukakan Nitisemito di atas, dapat dijelaskan 

bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Adapun faktor 

tersebut adalah pertama, tujuan dan kemampuan. Jika seseorang memiliki 

tujuan utama maka akan berusaha mencapai target. Akan tetapi perlu 

diperhatikan bahwa harus ada relefansi antara tujuan dan kemampuan. Oleh 

sebab itu semakin tinggi kemampuan maka akan mempermudah untuk 

mencapai tujuan. 

Kedua, teladan dari pemimpin. Semakian baik pemimpin dalam 

memberikan teladan maka cenderung semakin baik pula kinerja karyawan. 

Dengan keteladanan tersebut maka akan menjadi cerminan bagi bawahan.  

Ketiga, kesejahteraan. Perlu diperhatikan makin tinggi salary yang 

diberikan perusahaan atau organisasi maka cenderung semakin tinggi pula 

target kerja yang akan dilakukan. Oleh sebab itu organisasi harus pula 

memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti memberikan gaji sesuai dengan 

kerja dan tugas yang diberikan. 

Keempat, ancaman. Tekadang karyawan juga membutuhkan tekanan 

sebagai bentuk ancaman dalam upaya meningkatkan kerja karyawan. 
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Terkadang ancaman itu dapat dalam bentuk penurunan jabatan atau penundaan 

gaji. 

Kelima, ketegasan. Disiplin juga sangat ditentukan oleh ketegasan 

seorang atasan atau pemberi kewenangan. Jika atasan bersikap tegas maka 

bawahan akan mempertimbangkan ketegasan tersebut. Akan tetapi jika atasan 

tidak tegas maka bawahan akan menganggap sepele setiap instruksi dan 

perintah yang diberikan. 

 Menurut Nigro dan Manef, terdapat sembilan faktor yang 

mempengaruhi disiplin kerja, di antaranya:
78

 

a) Pengembangan struktur organisasi yang sehat untuk melaksanakan 

program kepegawaian, dalam tanggung jawab tugas setiap pegawai 

ditentukan dengan jelas dantegas; 

b) Adanya  klasifikasi  atau  penggolongan jabatan  yangsistematis dan 

luwes serta adanya rencana gaji yang adil dengan mengingat adanya 

saingan yang berat dari sektor swasta; 

c) Adanya suatu  pengusahaan  tenaga  kerja  dan  penarikan  tenaga 

kerja yang lebih baik dengan teknik pengusahaan tenaga kerja yang 

maju; 

d) Adanya sistem seleksi yang baik yang menjamin adanya 

pengangkatan calon-calon pegawai yang paling cakap dan 

penempatannya dalam jabatan-jabatan pekerjaan yangsesuai; 

e) Adanya rencana kerja latihan jabatan yang luas dengan maksud untuk 

menambah keahlian dan kecakapan pegawai, membangun semangat 

kerja, dan mempersiapkan mereka untuk kenaikan pangkat; 

f) Adanya suatu rencana untuk menilai suatu kecakapan pegawai secara 

berkala dan  teratur  dengan  tujuan  untuk  meneliti sertamenetapkan 

pegawai yang paling cakap; 

g) Adanya suatu rencana kenaikan pangkat yang terutama atas jasa dan 

kecakapan pegawai dengan adanya sistem jabatan-jabatan yang 

sesuai sehinggi mereka dapat mencapai tingkatan jabatan yang 

palingtinggi; 

h) Adanya usaha-usaha atau kegiatan untuk memperbaiki hubungan 

manusia; 

i) Adanya suatu program yang lengkap atau baik untuk memeilihara 

atau mempertahankan semangat dan disiplin pegawai-pegawainya. 
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Helmi merumuskan faktor-faktor yang memengaruhi disiplin kerja 

menjadi dua faktor, yaitu faktor kepribadian dan faktor lingkungan.
79

  Faktor 

yang penting dalam kepribadian seseorang adalah sistem nilai yang dianut. 

Sistem nilai yang dianut ini berkaitan langsung dengan disiplin. Menurut 

Kelman perubahan kepribadian dalam perilaku terdapat tiga tingkatan yaitu 

disiplin karena kepatuhan, disiplin karena identifikasi, dan disiplin karena 

internalisasi.
80

 Sedangkan, faktor lingkungan merupakan hasil dari sosialisasi 

dan interaksi dengan lingkungan, terutama lingkungan sosial. Disiplin kerja 

yang tinggi tidak muncul begitu saja tapi merupakan suatu proses belajar 

secara terus-menerus. Pemimpin merupakan agen pengubah dalam prosesnya 

perlu memperhatikan prinsip-prinsip konsisisten, adil, bersikap positif dan 

terbuka.  

Sutrisno mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin 

kerja adalah:
81

 

1) Adanya keteladanan pemimpin; keteladanan pemimpin sangat 

berpengaruh dalam penegakan disiplin, karena pemimpin merupakan 

panutan bagi para pegawai. Apabila pemimpin menaati peraturan jam 

kerja di kantor, maka para staf dan bawahannya juga akan mematuhi 

peraturan kerja tersebut. 

2) Adanya aturan pasti menjadi pegangan; para pegawan mau 

melakukan disiplin apabila ada aturan yang jelas dna diinformasikan 

kepada mereka. Bila aturan disiplin hanya menurut selera disiplin 

saja, jangan harap para karyawan akan mematuhi aturan tersebut. 

Oleh karena itu, disiplin akan ditegakkan apabila ada aturan tertulis 

yang telah disepakati bersama dan bukan melalui lisan semata. 

3) Adanya pengawasan pimpinan; dalam setiap kegiatan organisasi di 
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sekolah penting adanya pengawasan untuk mengarahkan karyawan 

agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan sesui dengan 

yang telah ditetapkan. 

4) Adanya perhatian pimpinan; perhatian pimpinan akan dapat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan disiplin kerja. Pemimpin yang 

mendengar keluhan dan kesulitan dari bawahannya serta mencarikan 

jalan keluarnya, akan cenderung membuat karyawan untuk 

menghormati dan menghargai pimpinannya sehingga akan terwujus 

kedisiplinan yang baik. 

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud 

dengan disiplin kerja adalah suatu bentuk ketaatan dan kepatuhan pekerja 

terhadap aturan kerja yang berlaku dalam sebuah organisasi. Disiplin kerja guru 

mencakup aspek-aspek kehadiran di sekolah, ketaatan terhadap aturan kerja, 

komitmen terhadap tugas, dan bekerja secara etis. 

 

 

3. Kinerja Guru 

a. Definisi Kinerja 

Kinerja  atau  performance  adalah usaha  yang  dilakukan dan hasil  

kerja  yang  dicapai   oleh  seseorang  atau sekelompok orang dalam  suatu 

organisasi  sesuai dengan  wewenang dan tanggung jawab  masing-masing  

dalam   rangka mencapai   tujuan  organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar   hukum dan  sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja adalah 

pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang
82

. Kinerja merupakan  
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kegiatan yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  

sesuai  dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan
83

. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang dalam   melaksanakan   tugasnya   sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadannya
84

. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai 

hasil usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu. Sehingga dapat dipahami bahwa kinerja adalah tingkat 

keberhasilan yang dilakukan seseorang secara kualitas dan kuantitas sesuai 

dengan daya upaya dari perbuatannya sendiri
85

. 

Faustino
86

 mengartikan kinerja sebagai sesuatu yang dikerjakan atau 

produk/jasa yang dihasilkan atau diberikan oleh seseorang atau sekelompok 

orang. Hal  ini senada yang  dikemukakan  oleh Rivai
87

  yang mengatakan 

bahwa "Kinerja adalah hasil kerja  secara kualitas dan kuantitas yang dicapai  

oleh  seseorang  karyawan  dalam  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya." . 

Hasibuan
88

 menyatakan "Kinerja adalah suatu basil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu." 
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Demikian juga Asif dan Mustofa
89

 menyatakan  bahwa  kinerja adalah basil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok  orang dalam  suatu 

organisasi, sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya 

mencapai  tujuan organisasi  bersangkutan  secara legal,  tidak  melanggar  

hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. 

Menurut Tribowono
90

 bahwa  kinerja karyawan adalah apa yang 

dilakukan atau tidak dilakukan karyawan. Kinerja karyawan adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi 

yang antara lain termasuk: (1) kuantitas output, (2) kualitas output, (3) jangka 

waktu output, (4) kehadiran di tempat kerja, dan (5) sikap kooperatif. 

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas 

maupun kualitas, kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun 

kelompok. Kinerja pegawai adalah hasil, atau tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan standar kerja, 

target, sasaran atau criteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama.
91

 

Berdasarkan beberapa kutipan di atas dapat dipahami bahwa: kinerja 

adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif sesuai dengan 

kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai 

tujuan organisasi.  
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

  Mathis dan Jackson mengatakan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja individu tenaga kerja adalah kemampuan, motivasi, dukungan yang 

diterima, keberadaan pekerjaan yang dilakukan, dan hubungan dengan 

organisasi.
92

 Sedangkan, menurut Mahmudi kinerja merupakan suatu konstruk 

multideminsional yang mancakup banyak faktor yang memengaruhinya. 

Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja adalah:
93

 

1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan 

(skill), kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu.  

2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader. 

3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggaran tim.  

4) Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur 

yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja 

dalam organisasi.  

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan 

lingkungan ekternal dan internal. 

  Wirawan mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi Kinerja 

antara lain:
94

 

1) Faktor internal pegawai, yaitu faktor-faktor dari dalam diri pegawai 

yang merupakan faktor bawaan dari lahir dan faktor yang diperoleh 

ketika ia berkembang. Faktor-faktor bawaan, seperti bakat, sifat 21 

pribadi, serta keadaan fisik dan kejiwaan. Faktor-faktor yang 

diperoleh, seperti pengetahuan, keterampilan, etos kerja, pengalaman 

kerja, disiplin dan motivasi kerja.  

2) Faktor lingkungan internal organisasi, yaitu dukungan dari organisasi 

dimana ia bekerja. Dukungan tersebut sangat memengaruhi tinggi 

rendahnya kinerja pegawai. Faktor-faktor lingkungan internal 
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organisasi tersebut antara lain visi, misi dan tujuan organisasi, 

kebijakan organisasi, teknologi, strategi organisasi, sistem manajemen, 

kompensasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan teman sekerja.  

3) Faktor lingkungan eksternal organisasi, yaitu keadaan, kejadian, atau 

situasi yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi yang 

memengaruhi kinerja pegawai. Faktor-faktor lingkungan eksternal 

organisasi tersebut antara lain kehidupan ekonomi, kehidupan politik, 

kehidupan sosial, budaya dan agama masyarakat, dan kompetitor. 

   

c. Indikator Kinerja 

Menurut Setiawan & Kartika untuk mengukur kinerja dapat 

menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:
95

 

1) Ketepatan penyelesaian tugas merupakan pengelolaan waktu dalam 

bekerja dan juga ketepatan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2) Kesesuaian jam kerja merupakan kesediaan karyawan dalam 

mematuhi peraturan perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan 

waktu masuk/pulang kerja dan jumlah kehadiran.  

3) Tingkat kehadiran dapat dilihat dari jumlah ketidakhadiran karyawan 

dalam suatu perusahaan selama periode tertentu.  

4) Kerjasama antar karyawan merupakan kemampuan karyawan untuk 

bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas yang 

ditentukan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

 

Wirawan mengemukakan 5 indikator yang digunakan untuk mengukur 

kinerja yaitu:
96

 

1) Kuantitas hasil kerja yaitu kemampuan karyawan dalam 

menyelesaikan sejumlah hasil tugas hariannya.  

2) Kualitas hasil kerja yaitu kemampuan karyawan menunjukkan kualitas 

hasil kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian.  

3) Efisiensi yaitu penyelesaian kerja karyawan secara cepat dan tepat.  

4) Disiplin kerja yaitu kesediaan karyawan dalam mematuhi peraturan 

perusahaan yang berkaitan dengan ketepatan waktu masuk/pulang 

kerja dan jumlah kehadiran. 

5) Ketelitian kemampuan karyawan dalm melaksanakan pekerjaan sesuai 

dengan apa yang diperintahkan oleh atasan. 
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d. Kinerja Guru 

Tugas dan tanggung jawab guru tidak sekadar mengajarkan ilmu 

pengetahuan, tetapi lebih kompleks dari itu.  Seorang guru mengemban 

amanah sebagai pengajar, juga sekaligus sebagai seorang pendidik.  Guru 

bukan semata sebagai pengajar yang mentransfer pengetahuan dan 

keterampilan,   melainkan juga   sebagai   pendidik   yang   mentransfer   

nilai-nilai   dan   sekaligus   sebagai pembimbing   yang memberikan   

arahan   dan   tuntunan   kepada   peserta   didik
97

. Menurut Djamarah
98

, guru 

adalah figur pemimpin, sekaligus arsitek yang membangun dan membentuk 

jiwa dan watak peserta didik. 

Kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kesanggupan atau 

kecakapan  para   guru   dalam   menciptakan  suasana   komunikasi  yang   

edukatif antara   guru   dan   peserta    didik   yang   mencakup   segi   

kognitif,   efektif, dan psikomotorik   sebagai    upaya    mempelajari   

sesuatu    berdasarkan   perencanaan sampai dengan  tahap  evaluasi  dan  

tindak  lanjut agar  tercapai  tujuan  pembelajaran.
99

 

Usman
100

 menyatakan bahwa  kinerja  guru  adalah  prestasi  yang 

diperlihatkan dalam  kemampuan kerja guru  yaitu  pengetahuan  dan  

penguasaan materi pembelajaran  yang  akan  diajarkan  kepada   peserta   

didik,  keterampilan perilaku yang berkaitan  dengan penguasaan didaktis 

metodis yang bersifat pedagogis   maupun   andragogis,   keterampilan  
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untuk  melakukan  hubungan  baik dengan unsur manusia yang terlibat 

dalam proses pendidikan guna melaksanakan kewajiban atau tugas pekerjaan 

yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya pada waktu tertentu. 

Yamin
101

  mengatakan   bahwa  kinerja  guru  dapat  ditingkatkan 

apabila  guru mengetahui  apa-apa  yang  diharapkan  dan kapan  bisa  

menetapkan harapan-harapan  yang diakui hasil kerjanya. Kinerja guru 

merupakan  hasil yang dicapai oleh  guru-guru   dalam   melaksanakan   

tugas-tugas   yang   diembankan kepadanya didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta pemanfaatan waktu. 

Berkenaan  dengan  standar kinerja guru, Sagala
102

 menyatakan  

bahwa  standar kinerja guru  itu berhubungan  dengan  kualitas  guru dalam 

menjalankan  tugasnya  seperti:  (1)  bekerja  dengan siswa  secara 

individual, (2)  persiapan  dan perencanaan  pembelajaran,  (3) 

pendayagunaan  media pembelajaran, (4) melibatkan  siswa dalam berbagai  

pengalaman  belajar, dan (5) kepemimpinan  yang aktif dari guru. 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pengajar dan 

pendidik di sekolah yang dapat menggambarkan mengenai prestasi kerjanya 

dalam melaksanakan semua itu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam  

Undang-undang Guru dan  Dosen  Nomor  14  tahun  2005 dalam Bab 1  

Pasal  1 Undang-undang Guru disebutkan guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 
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melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
103

 

Keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya merupakan 

cerminan dari kinerja guru, dan hal tersebut terlihat dari aktualisasi 

kompetensi guru dalam merealisasikan tugas profesinya.  Sehubungan 

dengan kinerjanya maka guru ada yang memiliki kinerja baik dan ada juga 

yang memiliki kinerja kurang baik. Guru yang memiliki kinerja yang baik 

disebut guru yang profesional
104

. 

Guru mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Tanpa 

mengurangi dan meniadakan peran serta fungsi yang lain, kinerja guru 

sebagai pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai pendidik merupakan salah 

satu faktor yang memegang peranan penting dalam keberhasilan pendidikan. 

Karena apapun tujuan-tujuan dan putusan-putusan penting tentang 

pendidikan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan sebenarnya 

dilaksanakan dalam situasi belajar mengajar di kelas. Sementara itu 

tugas/kewajiban guru menurut Undang-Undang No.14 tahun 2005 pasal 

20
105

 adalah sebagai berikut: 

1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasilpembelajaran 

2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademikdan 

kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, danseni; 

3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 

jenis kelamin, agama, atau latar belakang keluarga dan status sosial 
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ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode 

etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika;dan 

5) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

 Kutipan undang-undang tersebut menunjukan bahwa kewajiban guru 

pada dasarnya merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru dalam 

menjalankan peran dan tugasnya di sekolah, dimana aspek pembelajaran 

merupakan hal yang utama yang harus dilaksanakan oleh guru, disamping   

pengembangan professional sebagai pendidik guna meningkatkan kemampuan 

dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik serta sebagai fihak yang cukup 

dominan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dalam proses 

pembelajaran, peran Guru amat penting dalam mewujudkan suasana belajar 

mengajar yang efektif bagi pencapaian tujuan pendidikan. Secara sederhana 

dalam pembelajaran guru mempunyai tugas untuk melaksanakan perencanaan 

tentang apa dan bagaimana suatu proses pembelajaran, dengan rencana 

tersebut kemudian guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas, dalam 

proses ini guru menentukan strategi, metoda, serta media pembelajaran yang 

digunakan guna menciptakan proses pembelajaran yang efektif dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembelajaran. 

Berkaitan  dengan  kinerja guru,   tugas  pokok  guru  yang harus  

dikuasai dalam  rangka  peningkatan  kinerjanya  adalah:  (1)  menyusun  

program pembelajaran, menyajikan program pembelajaran, evaluasi belajar, 

analisis hasil evaluasi  belajar,  serta  menyusun  program  perbaikan,  dan  

pengayaan  terhadap peserta   didik   yang   menjadi   tanggung   jawabnya;   

(2)   menyusun   program bimbingan,   mengevaluasi   pelaksanaan   
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bimbingan   dan   tindak   lanjut   dalam program bimbingan terhadap 

peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya
106

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa kinerja guru 

pada dasarnya merupakan kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang pengajar dan pendidik di sekolah yang 

mencakup unsur-unsur  kemampuan merancang pembelajaran,  penguasaan 

materi dan metode pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi 

pembelajaran. 

 

B. Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Adanya hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian 

yang ada, baik mengenai kekurangan atau kelebihan tentang penelitian sebelumnya. 

Disamping itu hasil penelitian terdahulu juga mempunyai andil besar dalam rangka 

mendapatkan suatu informasi tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul 

yangakan diteliti dan juga menambah pengetahuan serta sebagai bahan pertimbangan 

yang dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil penelitian terdahulu terhadap berbagai 

penelitian dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2   

Penelitian Relevan 
No. Nama Judul Penelitian Tahun Terbit Hasil Penelitian 

1. Marbito Hubungan Perilaku 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan 

Iklim Kerja Dengan 

Kinerja Guru IPS 

SMP Negeri Di  

Kota  Kendari 

Tesis 

2016 

Secara simultan perilaku 

kepemimpinan kepala 

sekolah dan iklim kerja 

berhubungan positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

guru 

2. Supriadi Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala Madrasah 

dan 

Tesis 

2016 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: 1) 

terdapat pengaruh positif 

yang sangat signifikan 
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No. Nama Judul Penelitian Tahun Terbit Hasil Penelitian 

Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja 

Guru di Madrasah 

Tsanawiyah 

Diniyyah Putri 

Lampung 

antara gaya kepemimpinan 

kepala madrasah terhadap 

kinerja guru; 2) Terdapat 

terdapat pengaruh positif 

yang sangat signifikan 

antara disiplin kerja 

terhadap kinerja guru; dan 

3) Terdapat pengaruh 

positif antara gaya 

kepemimpinan kepala 

madrasah dan disiplin 

kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru yang 

ditunjukkan. 

3. Aunga dan 

Masare 

Effect of leadership 

styles on teacher’s 

performance 

inprimary schools 

of Arusha District 

Tanzaniaey, 2017 

Jurnal 

Internasional 

2017 

Hasil penilitian 

menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah mempengaruhi 

kinerja guru di Sekolah 

Dasar Kabupaten Meru. 

4. Wachira, 

Gitumu dan 

Mbugua 

Effect of Principals’ 

Leadership Styles 

on Teachers’ 

JobPerformance in 

Public Secondary 

Schools in Kieni 

West SubCounty 

Jurnal 

Internasional 

2017 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah mempengaruhi 

kinerja guru. Gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah yang suportif 

dapat meningkatkan 

kinerja guru.  

5. Hartono dan 

Zubaidah 

The Influence of 

Leadership, 

Organizational 

Cultureand Work 

Discipline on 

Teacher 

Performance 

Regarding 

Work Motivation as 

Interverning 

Variable(a Case 

Study of Yayasan 

Pendidikan Pondok 

PesantrenKholidin) 

Jurnal 

Internasional 

2017 

Hasil penelitian 

menunjukkan Ada 

pengaruh langsung disiplin 

kerja terhadap kinerja guru 

Yayasan Pendidikan 

Pondok Pesantren Al-

Kholidin. 

6. Siregar dan 

Thomas 

Pengaruh Disiplin 

Kerja Dan Iklim 

Kerja Terhadap 

KinerjaGuru 

Ekonomi/ 

Akuntansi di SMA 

Negeri Se 

KabupatenWonoso

bo 

Jurnal Nasional 

2015 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada 

pengaruh disiplin kerja 

kerja terhadap kinerja guru 

ekonomi/akuntansi di 

SMA Negeri se Kabupaten 

Wonosobo. 

7. Yuliharnanti, 

Setiawan dan 

Noermijati 

The Effects of 

Leadership Style on 

the Teacher’s Work 

Jurnal 

Internasional 

2016 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel gaya 
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No. Nama Judul Penelitian Tahun Terbit Hasil Penelitian 

Motivation, 

WorkDiscipline, 

and Performance at 

SMK PuspaBangsa 

(A Vocational 

HighSchool), 

Cluring District, 

Banyuwangi 

Regency, 

Indonesia. 

kepemimpinan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap disiplin 

kerja. Dengan demikian, 

bisa dikatakan bahwa gaya 

kepemimpinan seorang 

pemimpin bisa membuat 

bawahan mematuhi 

peraturan dan disiplin. 

8. Okoth L., 

Silver, dan 

Silvia 

Leadership Styles 

and Teacher 

Discipline in 

Private Secondary 

Schools in 

Kakamega County, 

Kenya 

Jurnal 

Internasional 

2015 

Studi tersebut 

menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan 

signifikan dari gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap disiplin 

guru, dengan 26,4 persen 

disiplin kerja guru 

dijelaskan oleh gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah. 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu, posisi penelitian ini merupakan 

pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan disiplin kerja terhadap kinerja guru.  Persamaan dengan penelitian 

sebelumnya dari konsep dasar, landasan teori dan indikator yang digunakan, adapun 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini akan menguji pengaruh 

langsung dan tidak langsung gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja 

guru. 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang strategis dalam 

mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Kepala 

sekolah adalah seorang manajer yang memegagang kekuasaan tertinggi dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan 
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pendidikan di sekolah yang dipimpinnya.
107

 Kepala sekolah seharusnya seorang yang 

visioner yaitu mampu memandang kedepan tentang kehidupan masyarakat Indonesia 

dengan segala peluang dan tantangannya. Pendek kata kepala sekolah harus mampu 

memproyeksikan kemampuan dan kompetensi serta gaya kepemimpinan yang 

diperlukan bawahan dan masyarakat. Oleh karenanya dalam memimpin lembaga 

pendidikan kepala sekolah dituntut mampu menerapakan gaya-gaya 

kepemimpinannya yang dapat mencerminkan perilaku-perilaku yang dapat ditiru 

bawahannya dan dapat memberi motivasi kerja para guru dan staf yang dipimpinnya. 

Gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah merupakan 

banyak operasional atau implementasi dari salah satu substansi proses manajemen 

dalam keseluruhan sistem di sekolah. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan itu adalah 

sebagai bentuk konkrit dari salah satu komponen di dalam keseluruhan system 

sekolah, maka tingkat keefektifannya dipengaruhi atau tergantung pulapada dukungan 

yang signifikan dari komponen-komponen lain dalam keseluruhan sistem sekolah 

yang dimaksud.
108

 Komponen yang mendapat perhatian utama dalam gaya 

kepemimpinan di sekolah adalah guru dalam hal ini adalah kinerja guru. Hal ini wajar 

karena posisi guru amat strategis dalam keberhasilan, penyelenggaraan, program 

sekolah.
109

 

Kinerja guru akan menjadi optimal, bila diintegrasikan dengan komponen 

sekolah, baik gaya kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, motivasi kerja 

guru, dan karyawan maupun anak didik. Terdapat beberapa faktor yang dapat 
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mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu: gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, fasilitas kerja, harapan-harapan, dan kepercayaan personalia 

sekolah.
110

 Dengan demikian nampaklah bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dan fasilitas kerja akan ikut menentukan baik buruknya kinerja guru. Dengan kata 

lain gaya kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru.
111

 

Uraian diatas menunjukkan bahwa kinerja guru dapat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan kepala sekolah. Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

situasi dan kondisi sekolah akan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja guru. 

2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru 

Disiplin kerja merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja guru.
112

 Disiplin 

merupakan sikap untuk mematuhi dan menaati semua peraturan organisasi dalam 

melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kedisiplinan sangat 

perlu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengajar, pendidik dan 

pembimbing siswa. Disiplin yang tinggi akan mampu membangun kinerja yang 

profesional, karena dengan pemahaman disiplin yang baik guru mampu mencermati 

aturan-aturan dan langkah strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar 

mengajar. Kemampuan guru dalam memahamiaturan dan melaksanakan aturan yang 

tepat, baik dalam hubungan dengan personalia lain di sekolah maupun dalam proses 

belajar mengajar di kelas sangat membantu upaya membelajarkan peserta didik ke 

arah yang lebih baik. 
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Kinerja guru akan meningkat jika melaksanakan unsur-unsur kesetiaan: dan 

komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan 

pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreatifitas dalam 

pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, kepemimpinan 

yang menjadi panutan siswa, serta tangung jawab terhadap tugasnya.
113

 Kinerja guru 

itu baik atau tidak tergantung faktor yang mempengaruhi kinerja guru tersebut. 

Kinerja merupakan gabungan dari tiga faktor yang terdiri dari (a) Pengetahuan, 

khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam 

bekerja, (b) Pengalaman, tidak sekedar berarti jumlah waktu atau lamanya bekerja, 

tetapi berkenaan juga dengan substansi yang dikerjakan, (c) Kepribadian, berupa 

kondisi di dalam diri seseorang menghadapi bidang kerjanya, seperti minat, bakat, 

motivasi kerja, dan disiplin kerja.
114

 

Dengan demikian dapat diduga kinerja seorang guru dipengaruhi oleh 

kepatuhan guru terhadap tugas dan tanggung jawabnya yaitu dengan adanya disiplin 

kerja guru. 

3. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Disiplin Kerja 

Guru 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah sebagai pemimpin sekolah, 

mempunyai peranan yang penting untuk menggerakkan, membimbing, melindungi, 

membina, memberi teladan, dorongan, serta bantuan kepada guru, murid dan staf di 

sekolah, peran dan fungsi yang terpenting lagi bagi kepala sekolah adalah 

                                                     
113

Abdul Wahid Syafar Oslan & Mauled Muelyono, Pengaruh Disiplin Kerja, Gaya 

Kepemimpinan dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru Di SMA Negeri 7 Palu. (E-Jurnal 

Katalogis, 2015), h. 14-21. 
114

Hadari Nawawi, Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan 

Industri, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2006), h.77. 



70 

 

  

menggerakkan segala sumber yangada pada suatu sekolah. Sehingga dapat didaya 

gunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Guru sebagai subjek pendidikan di sekolah menjadi orang yang paling 

berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik di 

sekolah atau diluar sekolah, peranan yang dimiliki guru sangat kompleks dan 

beragam, karenanya potensi guru harus dioptimalkan. Upaya optimaliasais potensi 

guru salah satunya dengan diterapkannya disiplin kerja guru di sekolah.Peran dan 

tugas guru di sekolah dijalankan dalam bentuk disiplin kerja. Guru dihadapkan pada 

beberapa persoalah yang menyebabkan menurun atau naiknya tingkat kepatuhan 

terhadap disiplin kerja guru. Disiplin kerja guru di sebuah institusi pendidikan harus 

dilaksanakan dan dikembangkan dengan sebaiknya agar tujuan sekolah dapat 

tercapai. Agar disiplin kerja guru dapat terlaksana secara optimal, kepala sekolah 

harus menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat mendorong disiplin kerja guru di 

sekolah.  

Beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin kerja guru adalah perilaku 

kepala sekolah (gaya kepemimpinan kepala sekolah), sistem kerja yang berlaku dan 

sebagainya. Gaya kepimimpinan kepala sekolah yang baik akan memicu disiplin 

kerja guru yang mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
115

 Hal ini mendorong gairah kerja, semangat 

kerja, kinerja kerja yang baik, dan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. Oleh karena itu kepala sekolah selalu berusaha agar para guru 
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mempunyai disiplin yang baik. Seorang pimpinan dikatakan efektif dalam 

kepemimpinannya, jika para bawahannya berdisiplin yang baik.  

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh terhadap disiplin kerja guru, semakin baik gaya kepemimpinan 

kepala sekolahmaka semakin baik disiplin kerja guru. Sebaliknya, semakin buruk 

gaya kepemimpinan kepala sekolah maka semakin rendah disiplin kerja guru. 

4. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

melalui Disiplin Kerja 

Kepala sekolah, guru dan karyawan merupakan aset penting bagi organisasi 

sekolah, banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pencapaian kinerja 

sekolah.Kinerja guru tidak berwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh 

beberapa faktor-faktor tertentu. Faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil 

maupun perilaku kinerja adalah sebagai berikut: kemampuan dan keahlian, 

pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, 

komitmen, disiplin kerja.
116

 

Disiplin kerja menjadi bentuk penggemblengan aturan organisasi terhadap 

guru. Tujuanya adalah guru dan karyawan dapat memenuhi target sesuai tujuan yang 

hendak dicapai oleh organisasi. Proses untuk mencapai target dimaksud salah satunya 

adalah kinerja.
117

  Disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada perilakunya dan 

bukannya kepada guru dan karyawan sebagai pribadi, karena alasan untuk 
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mendisiplinan adalah untuk meningkatkan kinerja.
118

 Seorang yang memiliki tingkat 

disiplin yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tidak diawasi oleh 

atasan kemudian tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang 

tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan akan mentaati peraturan yang ada dalam 

lingkungan kerja dengan kedasaran yang tinggi tanpa ada paksaaan, sehingga 

akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian kinerja yang optimal. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja, kinerja kerja yang baik, dan terwujudnya tujuan perusahaan, 

karyawan, dan masyarakat.
119

 Oleh karena itu setiap pimpinan selalu berusaha agar 

para bawahannya mempunyai disiplin yang baik dengan menggunakan gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang sesuai akan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi yang akan nampak dari kinerja sebuah organisasi. 

Dengan adanya gaya kepemimpinan dan disiplin tersebut guru dan karyawan 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di sekolah yang diukur dengan kinerja 

karyawan dalam sekolah. 

Peningkatan kinerja ini didukung oleh sikap dasar pegawai, dalam hal ini 

pendidik dan tenaga kependidikan terhadap diri sendiri (disiplin) dan kompetensi. 

Seorang pimpinan dikatakan efektif dalam kepemimpinannya, jika mampu 

meningkatkan kedisiplinan bawahannya atau mengendalikan perilaku bawahannya. 

Pengendalian perilaku oleh kepala sekolah dengan menggunakan gaya 
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kepemimpinannya akan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi dan 

didalamnya adalah kinerja individu untuk mencapai target-target yang telah 

ditetapkan.
120

 Dalam konteks disiplin, terdapat self control terhadap pribadi seseorang 

dalam melaksanakan tugas sehingga tercipta suatu kondisi dalam pemenuhan 

kebutuhan optimal untuk mencapai tujuan berupa tampilan kerja, unjuk kerja dan 

hasil kerja yang diharapkan. Pada argumentasi ini disiplin menjadi determinan bagi 

kinerja dan gaya kepemimpinan. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru melalui disiplin kerja. Disiplin kerja yang 

tinggi dan gaya kepemimpinan yang tepat akan membuat kinerja guru menjadi lebih 

optimal. Sehingga, dengan optimalnya kinerja guruakan membawa sekolah mencapai 

visi yang telah ditetapkan.Dengan demikian dapat diduga bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh terhadap kinerja guru melalui disiplin kerja guru. Untuk lebih jelasnya 

kerangka pikir penelitian dapat divisualisasikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.2 Model Kerangka Pikir Penelitian

Disiplin Kerja Guru 

• Kehadiran disekolah 

• Ketaatan terhadap aturan 

• Komitmen terhadap tugas 

• Bekerja secara etis 

Sumber: 

Veithzal & Basri (2005); Siswanto 

(2005); Suparta (2006). 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah 
 

• Menggunakan Pengaruh 

kewibawaan 

• Mentransfer Visi dan Misi 

• Memberdayakan bawahan 

• Mengarahkan dan 

membimbing bawahan 

• Membentuk komitmen 

terhadap tugas 
Sumber: Yukl (2005); Owens (1995);  

Peterkin (2004); Nunus & Dobs 

(1999); Sulistiorini (2001); 
Wahjosumidjo (2001); Burhanudin 

(2004); Rohiat (2010). 

 

 

Kinerja Guru 
 

• Merancang pembelajaran 

• Penguasaan materi/metode 

• Pelaksanaan pembelajaran 

• Evaluasi pembelajaran 
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D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deduksi teori dan kerangka berpikir maka dapat dikemukakan 

hipotesis penelitian sebagai berikut:  

1. Terdapat pengaruh langsung positif gaya kepemipinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMA negeri di wilayah Kabawo Raya Kabupaten Muna. 

2. Terdapat pengaruh langsung positif disiplin kerja terhadap kinerja guru SMA 

Negeri di wilayah Kabawo Raya Kabupaten Muna. 

3. Terdapat pengaruh langsung positif gaya kepemipinan kepala sekolah terhadap 

disiplin kerja guru SMA negeri di wilayah Kabawo Raya Kabupaten Muna. 

4. Terdapat pengaruh tidak langsung positif gaya kepemipinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru melalui mediasi disiplin kerja guru SMA negeri di wilayah 

Kabawo Raya Kabupaten Muna. 


