
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dekskripsi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah

1. Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli menurut sudut

pandang masing-masing, definisi-definisi tersebut menunjukkan adanya beberapa

kesamaan.

Menurut Sadarwan Danim dalam bukunya mendefinisikan kepemimpinan adalah
segala tindakan yang dilakukan seorang baik invidu maupun kelompok untuk
melakukan koordinasi dan melakukan pengarahan kepada individu atau
kelompok  lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan  sebelumnya.4

Kepemimpinan menurut S.P Siagian  mengatakan bahwa  “kepemimpinan

adalah motor atau daya penggerak  dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang

tersedia bagi suatu organisasi.5

Pendapat diatas menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan  suatu

kemampuan atau daya penggerak dalam upaya mempengaruhi atau mengerakkan

orang lain dengan menggunakan semua komponen penunjang  demi tercapainya suatu

tujuan. Lebih lanjut disampaikan oleh Syam bahwa:

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta
menggiatkan  orang dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama, atau
dengan definisi yang kebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah
proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan yang lain yang
terorgaisir dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan.6

4 SadarwanDani  Kepemimpinan Pendidikan Kepemimpinan Jenius IQ+EQ) Etika Dan
Perilaku  Motivasional Dan Mitos (Bandung Alfabeta,2008), h.204

5S.P Siagian, M.P.A . Filosof  Administrasi (Jakarta Balai Pustaka,1980) h.6
6Marjin Syam, Kepemimpinan Dalam Organisasi (Bandung Angkasa  1966) h.11
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

merupakan kegiatan dalam mempengaruhi orang lain agar senantiasa bersungguh-

sungguh dalam bekerja atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan tujuan

yang telah dirumuskan  bersama demi mencapai cita-cita bersama atau suatu tindakan

rasional yang dilakukan oleh pemimpin dalam menggerakkan bawahannya untuk

bekerja dengan melibatkan semua perangkat atau alat-alat yang di butuhkan  guna

mencapai tujuan.

Kepemimpinan diterjemahkan ke dalam istilah: sifat-sifat, istilah perilaku
pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama
antar pesan, kedudukan dari suatu jabatan administrasif, dan persepsi dari lain
lain tentang legitmasi pengaruh.7

Maksudnya bahwa kepemimpinan pada dasarnya berkaitan dengan perilaku

seseorang dalam mempengaruhi orang lain melalui interaksi yang baik yang

didasarkan atas hubungan kerja sama demi mencapai tujuan.

Dengan demikian, kepemimpinan adalah proses yang digunakan seorang

pejabat menggerakkan bawahannya untuk berperilaku sesuai dengan cara yang

diharapkekan, yaitu harus mengacu pada perilaku yang ditunjukkan seseorang atau

lebih dahlu kelompok yang membantu kelompok untuk mencapai  tujuan.8

7Wahjosumidso, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta. Raja Grafindo  Persada, 2003) h.
17

8Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalammanajemen  Suatu Pendekatan  Perilaku(Jakrta
Rajawali Pers,1983),h.157
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Menurut Inul Kencana Syafie dalam Zulkifli Musthan bahwa pengertian

pemimpin secara etimologi yaitu sebagai berikut:

a. Berasal dari kata pimpin ( dalam bahasa inggris “lead) bimbingan atau
tuntun,  dengan demikian didalamnya ada dua pihak yaitu pimpinan dan
yang memimpin.

b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemimpin (dalam bahasa
inggris“leader”berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses
kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk
mencapai tujuan tertentu.

c. Apabila ditambah akhiran “an” menjadi pimpinan artinya yang mengepalai,
antara pemimpin dan pimpinan dapat dibedakan yaitu pimpinan (kepala)
cenderung lebih sentralistik sedangkan pemimpin cenderung lebih
demokratis.

d. Setelah dilengkapi dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan (di dalam
bahasa ingris “leadership”) berarti kemampuan dan kepribadian seseorng
dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan
pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan
menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.9

Kepemimpinan merupakan aktifitas orang-orang yang tejadi di antara orang-

orang dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang sehingg melibatkan

pengikut (Followers).10Kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat,

perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja

sama kedudukan dari suatu jabatan administratif dan presepsis dari lain-lain tentang

legistimasi pengaruh.11

Kepemimpinan suatu organisasi perlu mengembangkan staf dan membangun

iklim motivasi yang menghasilkan tingkat produktivitas tinggi, maka pemimpimpin

9Zulkifli Musthan,Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dan Motivasi Kerja Guru Di
Sulawesi Tenggara (Makassar Yayasan  Fatiya, 2009 Cet.1).h.156

10Isjoni, Manajemen Kepemimpinan dalam Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru  Algensido,
2007), h. 20

11Wahjosumidjo, Op..Cit, h. 17
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perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma

perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba

mempengaruhi perilaku orang lain.12

Berdasakan pokok-pokok pikiran di atas dapat disimpulkan bahwa

kepemimpinan  merupakan suatu tindakan, aktifitas atau kegiatan yang digunakan

oleh seseorang pemimpin dalam mengarahkan atau menggerakkan bawahannya yang

didasarkan atas kerja sama demi mencapai cita-cita bersama.

Model konsep kepemimpinan islam  juga khas, terutama bila dibaningkan

dengan model-model lain seperti madzhab pemikiran perilaku, dan model hubungan

antara manusia. Tetapi diperjelas bahwa kepemimpinan dalam islam bukan berarti

menjadi absolut atau otoriter akan tetapi islam memandang gagasan kepemimpinan

dalam bentuk yang positif, sehingga dapat di artikan sebagai suatu yang bukan di

inginkan (secara pribadi) melaikan diperlukan tatanan sosial manapun.

Al-Qur’an telah menggambarkandefinisi dan makna kepemimpinan dalam

surah An-Nissa ayat 59 bahwa:

                                
                          

.
Terjemahan:Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

12Zulkfli  Mustan , Op.Cit, h. 16
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kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.13

Mereka yang ada dalam posisi kepemimpinan adalah muslim yang memiliki

keistimewaan mental dan kemampuan jasmaninya serta derajat rohaniah. Akan tetapi

tidak dapat dipertahankan seorang pemimpin dalam posisinya apabila kemampuan

jasmani dan rohaninya lemah. Ditinjau dari prespektif Islam, kepemimpinan

dipandang sebagai kewajiban kelompok maksudnya kepemimpinan merupakan

sebagai upaya untuk menjaga ekstensi kelompok sebagai mana organisasi juga harus

memiliki tujuan dan sasaran

2. Gaya Kepemimpinan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa gaya

merupakan “sikap atau gerakan”.14 Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa gaya merupakan suatu sikap atau gerakan. Dengan demikian yang dimaksud

dengan gaya dalam tulisan ini adalah sikap seorang pemimpin terhada bawahanya

dalam mengarahkan bawahanya untuk bekerja untuk mencapai tujuan yang dicita-

citakan, pemimpin yang dimaksud adalah kepala sekolah.

Menurut Kartini Kartono mendefinisikan gaya kepemimpinan adalah sifat,

kebiasaan, tempramen, watak dan kepribdian yang membedakan seorang pemimpin

dalam berinteraksi degan orang lain.15

13Kementerian Agama RI , Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab
Suci Al-Qur’an, 2002), h. 128

14Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka 1988), h. 137

15Kartini Kartono, Pemipin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 34
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Miftah Thoha mengemukakan pendapatnya mengenai gaya kepemimpinan.
Miftah mengatakan bahwa kepemimpinn merupakan norma perilaku yang
igunakan oleh seseorang pada sat orang tersebut mencoba mempengaruhi peilaku
orang lain seperti yang ia lihat.16

Gaya kepemimpinan (leadership style) adalah cara yang dipergunakan

seorang pemimpin dalam mempengaruhi para bawahanya.17 Menuru Miftha Thoha

yang dikutip pada karangan Erdiyanti mengemkaan bahwa gaya kepemimpna

merupakan norma perilaku yng digunakan seoran pada saat oang tesebut mencoba

mempengaruhi perilaku orang lain.18 Dalam hal ini, upaya menyelaraskan perspsi

diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan yang akan dipengaruhi

menjadi amat penting keudukannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang khas
pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk
dikerjkan, cara pmimpin bertindak, dalam mempengaruhi angota klompok
membentuk gaya kepemimpinanya.19

Menurut Stone ad dua gaya kepemimpinan yang biasa digunakan oleh

seorang pemimpin dalam megarahkan bawahannya, yaitu:

a. Gaya kepemmpinan yang berorientasi pada tugas (task oriented style).
Dalam gaya ini, seorang manajer aka mngarahkan dan mengawasi bawahany
secara ketat agar mereka bkerja ssuai dengan harapanya. Manajer dengan
gaya ini, lebih mengutamakn keberhasilan pekejaan dari pada pengebangan
kemampuan bawahan.

b. Gaya kepmimpinan yang beorientasi pada pekerja (employe oriented style).
Manajer dengan gaya ini berusaha mendorong dan memotivasi bawahannya
untuk bekerja engan baik. Gaya epemimpinan seperti ini akn terjaln

16Ibid., h. 49
17Erdiyanti, Dasar-dasar Manajemen, (Kendari: CV Shandra, 2009), h. 156
18Ibid, h. 156
19Ibid, h. 157
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hubungan atara pemimpin dan bawahan yang akrab, saling percaya dan
saling menhargai.20

Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan adalah pola perilaku seorang pemimpin dalam mempengaruhi

bawahannya atau gaya seoran pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan

bawahannya dalam suatu pekerjaan tertentu yang berorientasi pada keberhasilan keja

sserta berorientasi pada pengembangan skil bawahanya. Gaya kepemimpinan

merupakan salah satu sikap seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang

lain atau yang dipimpinnya.

Menurut Suprayogo menyatakan bahwa kepemimpnan adalah poses

mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan

tetentu dalam situasi yang telah ditetapkan. Dalam mempengaruhi aktivitas individu,

pemimpi menggunan kekuasaan, kewenangan, pengaruh, sifat dan karakteistik.21.

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa  gaya kepemimpinan adalah

suatu pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin dan pada giliranya akibat dari pengaruh

itu orang lain akan menuruti dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh seorang

pemimpin.

3. Macam-Macam Gaya Kepemimpinan

Kepala sekolah selaku pemimpin harus mampu mempengaruhi tingkah laku

bawahanya, baik staf  maupun guru. Aktifitas keorganisasian sekolah tidak akan

20Ibid, h. 57
21Suprayogo Imam, revormulasi Visi Pendidikan Islam (Malang: Stain Press, 1999), h. 83
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berjalan sesuai harapan jika kepala sekolah  tidak memliki pengaruh terhadp

bawahannya. Kepala seklah merupakan kendali utama dalam lembaga pendidkan

yaitu dalam hal mengendalikan semua perangkat pendidikan baik sumber daya

manusia maupun perangkat lain sebagai syarat untuk menunjang berjalannya proses

pendidikan secara efektif dan efisien. Olehnya itu seorang kepala sekolah selaku

pemimpin harus mampu bersikap bijaksana tehadap bawahannya.

Secara umum gaya kepemimpinan ada tiga yaitu:

a. Gaya Kepemimpinan Otokratis

Secaraetimologis, otokratis berarti berkuasa sendiri, sewenang-wenang.

Sedangkan secara terminologis kepemimpinan otokratis adalah kekuasaan ditangan

satu orang atau sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seorang  yang

berkuasa.22

Menurut Rivai “kepemimpinan otokratis adalah gaya kepemimpinan yang

menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan

pengembangan strukturnya, sehingga terlaksanakan yang paling duntungkan dalam

organsasi.23

Dalam kepemempinan  yang otokratis, pemimpin bertindak sebagai diktato
terhadap anggota kelompoknya. Baginya pemimpin adalah penguasa. Kekuasaan
pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh Undang-Undang. Penafsirannya sebagai
pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberikan perintah. Kewajiban

22Handai Nawawi & Martini Hadari, Kepemimpinan yang efektif, (Yogyakarta: Gaja Mada
Univesity Press, 2002, cet ke-3), h. 94

23Ibid,h.67
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bawahan hanyalah mengikuti dan mejalankanya, tidak boleh membantah ataupun
mengajukan saran. Pemimpin yang  otoriter tidak mengendaki rapat-rapat atau
musyawarah. Berumpul atau rapat berarti untuk meyempaikan instruksi-
instruksi.24

Dari penjelasan di atas maka penulis dapat menyimupulkan bahwa

kepemimpinan otokratis merupakan sikap seorang pemimpin yang berkuasa sendiri

dalam  menjalankan roda kepemimpinannya. Baginya pemimpin adalah seorang

penguasa yang mempunyai wewenang sendiri dalam bertindak.

Adapun secara sederhana, gaya kepemimpinankepala sekolah yang bertipe

otokratis adalah sebagai berikut:

1) Keputusan dan kebijakan selalu dibuat pemimpin, dimana gaya
kepemimpinan yang selaul sentral dan mengabaikan musyawarah mufakat.

2) Pengawasan dilakukan secara ketat yaitu pengwasan pemimpin yang tidak
memakai prinsip partisipasi, akan tetapi pengawasan yang bersifat menilai
dan menghakimi.

3) Prakarsa berasal dari pmimpin yaitu gaya pemimpin merasa pintar dan
merasa betangung jawab sendiri atas kemajuan sekolah.

4) Tidak ada kesempatan untuk memberi sran, yaitu pemimin merasa orang
yang paling benar dan tidak memilii kesalahan.

5) Kaku dalam bersikap yaitu pemimpin yang tidak bisa melihat situasi dan
kondisi akan teapi cenderung memaksakan kehendaknya.25

Selanjutnya dikemukakan oleh Erdiyanti, adapun ciri seorang pemimpin

yang ottokratis adalah:

1) Mengangap organisasi yang  dipimpin sebagai milik pribadi
2) Mengidentifikasi tujuan pribadi denga tujuan organisai
3) Menganggap bawahan sebagai alat semata-mata
4) Tidak mau menerima pendapat, saran, dan kritik
5) Terlalu bergantung pada kekuasan formalnya

24Ibid, h. 48-49
25Sutarto, Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi, (Yogyakarta: Gaja Mada University

Press, 1998), h. 73
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6) Cara menggerakan bawahan dengan penekatan aksaan dan bersifat mencari
kelasalahan/menghukum.26

Jadi kepemimpinan otokratis, semua kebijaksanaan ditetapkan oleh

pemimpin, sedangkan bawahan hanya melaksanakan tugas. Semua perintah,

pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa ada konsultasi dan musyawarah

dengan orang-orang yang dipimpin. Pemimpin juga membatasi hubungan dengan

stafnya dalam situasi formal dan tidak meninginkan hubungannya  yang

penuhkeakraban, keintiman, serta ramah tamah. Kepemimpinan otokratis ini

mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selau harus dipatuhi.27

Pemimpin otokratis dalam membawa pengikutnya pada tujuan dan cita-cita

bersama dengan memegang kekuasaan secara mutlak. Dalam gaya ini pemimpin

sebagai penguasa dan yang dipimpin sebagai yang dikuasi. Termasuk dalam gaya ini

adalah pemimpin yang mengatakan segala sesuatu harus dikerjakan oleh pengikutnya,

yang dilakukan pemimpin dalam model ini adalah hanyalah memberi perintah,

aturan, dan  larangan. Para pengikutnya harus tunduk, taat, dan melaksanakan tanpa

banyak pertanyaan.28

b. Gaya Kepemimpinan Leisser Faire (Kendali bebas)

Menurut Robins dan Coulter, gaya kepemimpinan kendali bebas

mendesripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawanya atau

26Erdiyanti, Op.Cit, h. 158
27Kartini Kartoo Op.Cit, h. 34-35
28Imam Suprayogo, Revormulasi Vis Pendidikan Islam, (Malang: Stain Press, 1999), h. 166-

167
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kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan

menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai.29

Pemimpin bertipe laissez faire menghendaki semua komponen pelaku

organisai menjalankan tugasya dengan bebas. Oleh karena itu tipe kepemimpinan

bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar  bersedia bekerja sama

untuk mencapi tujuan yag telah ditatpkan dengan cara berbagi kegiatan diserahkan

pada bawahan. Karena arti laissez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan

faire adalah bebas. Jadi pengertian laisez-faire adalah memberikan kepada orang lain

dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan

bebas susuai dengan kehendak bawahan.30

Pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter,

dan sering  disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para

tenaga pendidik untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi

sesuatu.31

Adapun ciri-ciri khusus gaya pemimpin laissez-faire yaitu:

1) Tidak yakin pada kemampuan diri sendiri.
2) Tidak berani menetapkan tujuan untuk kelompok
3) Tidak berani menanggung resiko
4) Membatasi komunikasi dan hubungan kelompok.32

29Robins dan Coulter, Artikel, gaya kepemiminan,Http:/Bimaconcept. Wordpress.com
2007/11/17 Ketahui-Gaya-Kepemimpinan-Anda/, di askes tanggal 4 april 2018

30Sutarto, Op.Cit., h. 77
31E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional: Dalam Konteks Menyukseskan MBS dan

KBK. (Bandung:PT. Rejama Rosda Karya, 2003), h. 271
32http://Bimaconceptwordpres.com/ 2018/11/2. Ketahui-Gaya-Kepemipinan -Anda/,diakses

tanggal 20 maret
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Sedangkan Ngalim Purwanto  mengungkapakan bahwa, ciri-ciri  gaya

pemimpin laissez-faire yaitu:

1) Pemimpin kurang bahkan sama sekali tidak memberikan sumbangan  ide,
konsep, pikiran dan kecakapan yang dimilkinya.

2) Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada staffnya dalam
menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya
tanpa bimbingan darinya.33

Dari pokok pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemimpin

bertipe laissez- faire merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetakan dengan  cara berbagai

kegiatan diserahkan kepada bawahan.

Baik prestasi-prestasi kerja yang bisa dicapai oleh setiap individu, maupun

kelompok secara keseluruhan, tidak bisa diharapkan mencapai tingakat maksimal.

Oleh karena itu semua anggota staf pelaksanaan kerja memiliki kecakapan dan

keuletan serta ketekunan kerja semdiri tanpa pimpinan, bimbingan, dorongan, dan

koordinasi yang kontinyu dan sistematis dari pada pimpinannya. Pada pihak lain

lembaga kerja  lembaga kerja hampir  sama  sekali tidak memberikan  sumbangan

ide-ide, konsepsi-konsepsi, pikiran-pikiran dan kecakapan yang ia miliki yang justru

sangat dibutuhkan oleh lembaga kerjasama  yang dinamis dan kreatif.34

Beberapa sebab timbulnya “laissez-faire dalam kepemimpinan  yaitu:

33Ngalim Purwanto, Administrasi dan  Suvervisi  Pendidikan ( Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya, 1991), h. 51

34. Dirawat Dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional 1983)
h.54-55
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1) Karena kurangnya semangat semangat dan kegairahan kerja seorang
pemimpin sebagai penaggung jawab utama dari pada sukses tidaknya
kegiatan kerja suatu lembaga

2) Kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri
3) Sulitnya komunikasi, misalnya karena letak sekolah yang terpencil sehingga

terpaksa mencari jalan sendiri-sendiri.35

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa gaya

kepemimpinan laissez-faire merupakan sikap seorang pemimpin yang memberikan

kebebasan penuh kepada bawahannya dalam membuat keputusan maupun dalam

melaksanakan pekerjaannya. Dalam gaya ini kepemimpinan ini pemimpin

cenderung pasif dalam mengarahkan, membimbing serta mengontrol bawahannya

dalam melaksanakan pekerjaan semua kebijaksanaan diputuskan masing-masing

individu oleh bawahannya.

c. Gaya Kepemimpinan Demokratis

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi

yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (pasrtisapitifleadhersif)

kepemimpinan pasrtisipatif adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak

pada partisipasi aktif dari setiap kelompok.36

Kepemimpinan demokratis merupakan yang menganggap dirinya bagian dari

kelompok organisasi. Kepemimpinan demokratis menyadari bahwa dirinya

merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan

kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam

membuat perencanaan, keputusan, serta menilai kinerjanya. Pemimpin yang

35Ibid,h.55
36Kartini Kartono, Op.Cit.,h. 73
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demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah, memberi petunjuk, serta

memberikan bantuan pada bawahnnya.37

Menurut Sidney Hook “demokrasi” adalah bentuk pemerintahan dimana

keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak tidak

langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari

rakyat dewasa.38

Kepemimpinan demokrasi adalah kemampuan yang mempengaruhi orang lain
agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui
berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama antara pemimpin
dan bawahan.39

Sedangkan Sharma mengemukakan bahwa kepemimpinan dengan gaya

demokratis yaitu “ dalam gaya demokrasi pemimpin memperhatikan pandangan

bawahan memberikan bimbingan pada masalah-masalah yang timbul dan melibatkan

perasaan sendiri dalam membantu bawahan mencapai tujuan organisasi sebagai

tujuan individu”.40

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan

demokrasi merupakan sikap seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya

untuk bekerja sama yang dimana pemimpin membuat keputusan dengan tidak

mengedepankan urusan pribadi tetapi didasarkan atas keputusan bersama bawahan.

37E. Mulyasa, Op.Cit.,h.270
38Sidney Hook,Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi  HAM dan Masryakat Madani, (

Jakarta: IAIN Jakarta Press,2000), h. 168
39.Sutarto., Op.Cit, h.75

40Ibid, h.  76
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Pemimpin yang bertipe demokratis menafsirkan kepemimpinanya bukan

sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin ditengah-tengah anggota

kelompoknya. Pemimpin demokratis sering melibatkan pengikutnya dalam

mengambil keputusan. Hubungan dengan anggota kelompok bukan sebagai majikan

terhadap burhnya melainkan sebagai saudara tua diantara saudara-saudara  teman

sekejarnya. Pemimpin yang demokrasi selalu berusaha menstimulasi anggotanya agar

bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama.41

Secara sederhana, gaya kepemimpinan demokratis dapat diperjelas sebagai

berikut:

1) Wewenang tidak mutlak,artinya segala yang menjadi hak pemimpin dengan
ketentuan yang telah ditetapkan

2) bersediah mellimpahkan tugasnya pada orang lain dengan sistem pembagian
kerja yang jelas maupun sistem pendelegasian

3) keputusan cenderung dibuat bersama, artinya segala kebijakan merupakan
tanggung jawab bersama

4) komunikasi berlangsung dengan baik
5) pengawasan secara wajar dengan tidak menggunakan prinsip otokratis  yang

cenderung menilai dan menghakimi, akan tetapi pengawasan bersifat
pengembangan dan mendidik

6) banyak kesempatan untuk menyampaikan saran pada pemimpin.42

Selnanjutnya dalam kepemimpinan demokrasi pemimpin dalam memberikan

penilaian, kritik maupun pujian ia berusaha memberikannya secara  objektif artinya

sesuai dengan kenyataan. Ia berpedoman pada kriteria-kriteria yang didasarkan pada

41http:// Organisasi.org/jenis dan macam gaya kepemimpinan klasik otoriter demokratis dan
bebas  manjemen  sumber daya manusia, diakses pada tanggal 21 januari 2016

42Sutarto, Op.Cit,.h 75
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standar hasil yang semestinya dapat dicapai menurut ketentuan target program umum

sekolah yang telah dietapkan mereka bersama.43

4. Pengertian Kepala Sekolah

Kepela sekolah tediri dari kedua kata yaitu kepala dan sekolah, kepala dapat

berarti ketua atau pemimpin dalam suatu orgaisasi atau lembaga. Sedangkan sekolah

meupakan sebuah lembaga pendikan dimana berfungsi mnjadi tempat menerima dan

memberikan pelajaran.44 Kepala skolah merupakan tenaga fungsional guru yang

diberi tugas untuk memimpin suatu lembaga sekolah dimanadiselenggarakan proses

belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi

pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran.

Selanjutnya didefinisikan kepala sekolah secara singkat disampaikan oleh

Sudarwan Danim bahwasanya, Kepala sekolah adalah guru yang mendapatkan tugas

tambahan sebagi kepala sekolah.45

Dengan demikian kepala sekolah adalah tenaga profsional atau guru yang

diberikan tugas untuk mempimpin suatu sekolah dimana sekolah menjadi tempat

interaksi antar guru-guru yang meberi pelajaran, siswa yang meneriman pelajaran,

orang tua sebagi harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan

masyarakat sebagai kebanggaan.46

43Dirawat Dkk Op.Cit.,h.58
44Wajho Sumijh., Op.Cit, h. 83
45Sudarwan Damin., Op.Cit. h. 146
46Ibrahim Bafadal, Supervisi Pengajaran, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1992), h. 62
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Dari definisi di atas dapat simpulkan bahwa kepala sekolah merupakan

tenaga fungsional guru yang diberi tambahan kewenangan yaitu sebagai pemimpin

dalam lembaga pendidikan.

Dalam memangku jabatan sebagai kepala sekolah maka sebaiknya memiliki

tiga keterampilan di ataranya adalah:

a. Keterampilan teknis (Tehnikal Skill)
Keterampla ini meliputi pengetahuan khusus tentan kuangan, penjadwalan,
kostruksi dan pemeliharaan fasiltas.

b. Keterampilan dalam melakukan hubungan kemanusian (Human Skill)
Keterampilan hubungan manusiawi diperlukan agar hubungan antara  kepala
sekolah engan uru-guru dapat terjalin dengan baik dan suasana manusiawi
kepala sekolah dituntut untuk dapat bekerja lebih efektif dan efisiensi
dengan bawahan dalam hal ini guru-guru serta seuruh staf dan tata usaha.

c. Keterampilan konseptual (Concoptual Skill)
Keterampilan koseptual ni berkaitan degan cara kepala seklah memandang
kpala sekolah sebagai prose kerja administrasi yang mngaitka dengan unsur-
unsur perncanan, pelaksaaan, pengwasan dan evaluasi dan inti kegiatan
adalah pengamblan keputusan karena ditangan kepala sekolah sangatlah
kebijakan-kebijakan dapat diambil kesepakatan musyawarah dengan para
dewan guru, staf dan tata usaha.47

47Ibid, h. 101
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B. Deskripsi Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance(

prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang), yaitu hasil kerja

secara kualitas dengan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggumg jawab yang diberikannya.48

Senada dengan pendapat samsudin yang memberikan pengertian kinerja

sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang denganmenggunakan

kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai

tujuan organisasi.49

Menurut Nawawi menyatakan bahwa:

“Yang memberikan pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan atau pekerjaan
yang memberi pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau
perilaku seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati
oleh orang lain.50

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan

bahwa kinerja guru merupakan prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama priode tertentu sesuai standar

kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan unruk pekerjaan tersebut. Kinerja

48Mankunegara, Anwar Prabu. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT.
Refika Aditama. 2005), h.  67.

49Samsudin, Sadili. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Cv Pustakansetia, Bandung 2006),
h. 159.

50Hadari Nawawi. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke Empat, Gajah Mada
Univercity Press,( Yogyakarta. 2005), h. 234
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seorang guru tidak dapat terlepas dari kompetensi yang melekat dan harus dikuasai.

Kompetensi guru merupakan bagian penting yang dapat menetukan tingkat

kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar yang

merupakan hasil kerja dan dapat diperlihatkan melalui suatu kualitas hasil kerja,

ketepatan waktu, inisiatif,kecepatan dan komunikasi yang baik.

a. Standar Kompetensi Guru

Seorang guru yang profesional harus memiliki standar kompetensi yang dapat

menjadikan tolak ukur keberhasilan guru dalam mengajar. Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

1) Kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola

pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 16 tahun 2007

menyebutkan bahwa standar kompetensi pedagogik guru terdiri dari: (menguasai

karakter karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, social, cultural,

emosional, dan intelektual, (b) menguasai teori belajar  dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik, (c) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan

mata pelajaran, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e)

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran,

(f) memfasilitasi pemgembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki, (g) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan
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siswa, (h) menyelenggarakan penilaian dan evalusi proses dan hasil belajar, (i)

melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

2) Kompotensi Kepribadian

Kepribadian merupakan suatu masalah abstrak yang hanya dapat dilihat

lewat penampilan, tindakan, ucapan, dan cara berpakaian seseorang. Setiap orang

memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi kepribadian merupakan suatu

performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seorang guru.

Mulyasa mengatakan bahwa:

“Kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi guru yang terintegrasi dengan
penampilan kedewasaan yang layak diteladani, memiliki sikap dan kemampuan
memimpin yang demokratis serta mengayomi siswa. Seorang guru harus
memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berahlak
mulia dan dapat menjadi tauladan.51

Berdasarkan kompetensi kepribadian tersebut, seorang guru harus: (a)

mampu bertindak secara konsisten sesuai dengan norma agama, hukum, social, dan

kebudayaan nasional Indonesia, (b) mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang

mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (c) mampu menampilkan diri sebagai

pribadi yang berahlak mulia sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat. (d)

mempunyai rasa bangga menjadi guru, dapat bekerja mandiri, mempunyai etos kerja,

rasa percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi, (e) berprilaku jujur dan disegani,

(f) mampu mengevaluasi diri dan kinerja secara terus menerus,(g) mampu

51E. Mulyasa. Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
2007), h. 118
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mengembangkan diri secara berkelanjutan dengan belajar dari berbagai sumber ilmu

dan (h) menjungjung tinggi kode etik profesi guru.

3) Kompotensi Sosial.

Kompetensi sosial adalah merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam

hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: (a) siswa, (b) sesame pendidik,

(c) tenaga kependidikan, (d) orang tua atau wali siswa dan (e) masyarakat sekitar,

sedangkan kemampuan seorang guru dalam melakukan hubungan dengan seseorang

atau masyarakat yang disebut sebagai socialintelegence atau kecerdasan sosial dan

merupakan salah satu dari Sembilan kecerdasan yang terdiri dari logika, bahasa,

musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner. Kecerdasan yang dimiliki seseorang

tersebut bekerja secara terpadu dan simultan ketika seseorang berpikir dan

mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan seseorang atau kelompok masyarakat

sosial.

Hal tersebut diatas senada dengan pendapat Ali Muhammad yang

menyatakan bahwa guru merupakan sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan

diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi yang

ditekuninya, dan seorang guru harus: (a) bersikap inklusif, bertindak objektif, serta

tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar

belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, (b) berkomunikasi secara efektif,

empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua, dan

masyarakat, (c) beradaptasi ditempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia
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yang memiliki keragaman sosial budaya, (d) berkomunikasi dengan kominitas profesi

sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.52

4) Kompotensi Professional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara

luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi

standar kompetensi yang ditentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Hal

ini merupakan suatu kemampuan seorang guru sesuai dengan keahliannya dalam

menyampaikan sesuatu kepada siswa dalam rangka menjalangkan tugas dan

profesinya.

Menurut Kanfel  yang menyatakan bahwa:

Kompetensi ditempat kerja merupakan perpaduan antara penampilan

maksimum dan tipikal prilaku yang harus dimiliki seorang guru profesional dalam

bidang keahliannya.53

Senada dengan pendapat tersebut diatas, dikemukakan oleh Hamalik  yang

dirumuskan oleh P3G yang menyebutkan bahwa: seorang guru memiliki kompetensi

profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuandan pemahaman dasar

dibidangnya yang meliputi54: “(a) penguasaan bidang studi(materi) pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing siswa memenuhi

kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan (b) menguasai

52Ali Muhammad. Guru Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Aglesindo
1996), h. 87

53Anwar. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia, (Bandung. PT. Refika Aditama. 1991), h.
237.

54Hamalik  Oemar. Proses Belajar Mengajar.( Jakarta: Bumi Aksara  2001), h. 150.

32



bahan pengayaan dan pengalaman serta aplikasi bidang studi yang diajarkan, (c)

mampu mengelola program belajar mengajar, (d) mengelola kelas, (e) menggunakan

media dan sumber pengajaran, (f) mengenal dan menerapkan landasan konsep-konsep

dasar kependidikan dengan berbagai sudut tinjauan (sosiologis, filosofis, historis dan

psikologis), (g) mengelola proses intreksi belajar-mengajar dengan menggunakan

prinsip cara belajar siswa aktif, (h) mengenal dan melaksanakan penilaian prestasi

belajar siswa untuk kepentingan pengajaran, (i) mengenal fungsi dan program

layanan bimbingan dan penyuluhan disekolah, (k) memahami prinsip-prinsip

penelitian, mengelolah perumusan penelitian dan penafsiran hasil-hasil penelitian

pendidikan guna mengembangkan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran, (i)

membina kerja sama dengan orang tua atau wali siswa, dengan organisasi profesi dan

organisasi lainnya guna kepentingan pendidikan.

Berdasarkan pendapat dan uraian diatas, maka kompetensi profesional guru

dapat dikategorikan atas: (a) memahami standar kompetensi dan kompetisi dasar

bidang keahliannya, (b) mampu memilihdan mengembangkan materi pelajaran, (c)

menguasai materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang mendukung bidang

keahlian, (d) menguasai metode untuk melakukan pengembangan ilmu dan telaah

kritis terkait dengan bidang keahlian, (e) kreatif dan inovatis dalam penerapan bidang

ilmu yang yang terkait dengan bidang keahlian, (f) mampu mengembangkan

kurikulum dan silabus yang terkait dengan bidang keahlian, (g) mampu melakukan

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, (h) mampu

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan maupun
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tulisan, (i) mampu memanfaatkan teknologi .informasi dan pembelajaran,

berkomunikasi dengan mengembangkan diri sebagai seorang guru.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru berdasarkan pendapat

Suharsaputra mengatakan bahwa:

“Kinerja seseorang dalam menjalankan peran dan fungsinya dipengaruhi oleh: (a)
Variabel Individu, (b) Variabel Organisasi, (c) Variabel Psikologis. Pendapat
tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja
seseorang adalah faktor individu dengan karakteristik psikologisnya yang khas,
dan faktor organisasi berintraksi dalam suatu proses yang dapat mewujudkan
suatu kualitas kerja dalam suatu lingkungan kerja seseorang tersebut55

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk

mengetahui tercapai atau tidaknya  tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran

yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memilikikemampuan

dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi,

pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. Pendekatan atau cara yang dapat

digunakan untuk melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar adalah melalui

Penilaian Acuan Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah

cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal yang diberikan atau

penilaian di maksudkan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai

berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling besar skor yang didapat di kelasnya,

adalah siswa yang memiliki kedudukan tertinggi di kelasnya.

55Suharsaputra. Administrasi Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama 2010), h.  147.
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PAP adalah cara penilaian, dimana nilai yang diperoleh siswa tergantung

pada seberapa jauh tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai

siswa. Nilai tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasarkan jumlah soal tes yang

dijawab dengan benar oleh siswa. PAP ada passing grade atau batas lulus, yang telah

ditetapkan. Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan untuk memberikan

penilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran. Kemampuan lainnya yang perlu

dikuasai guru pada kegiatan evaluasi atau penelitian hasil belajar adalah menyusun

alat evaluasi. Alat evaluasi meliputi: tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Seorang

guru dapat menentukan alat tes tersebut sebagai tujuan yang disampaikan.

Bentuk tes tulis yang banyak dipergunakan guru adalah ragam benar atau

salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat. Tes lisan

adalah soal tes yang diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan langsung

dijawaboleh siswa secara lisan. Tes ini umumnya ditujukan untuk mengulang

ataumengetahui pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan

sebelumnya. Tes perbuatan adalah tes tes yang dilakukan guru kepada siswa. Dalam

hal ini siswa diminta melakukan atau memperagakan sesuatu perbuatan sesuai dengan

materi yang telah diajarkan seperti pada mata pelajaran kesenian, keterampilan,

olahraga, computer, dan sebagainya.

Indikasi kemampuan guru dalam penyusunan alat-alat tes ini dapat

digambarkan dari frekuensi penggunaan bentuk alat-alat tes secara variatif, karena

alat-alat tes yang telah disusun pada dasarnya digunakan sebagai alat penilaian hasil

belajar. Disamping pendekatan penilaian dan penyusunan alat-alat tes, hal lain yang
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harus diperhatikan guru adalah pengolahan dan penggunaan hasil belajar, yaitu: (a)

jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran yang tidak dipahami oleh sebagian

kecil siswa, guru tidak perlu memperbaiki program pembelajaran, (b) jika bagian-

bagian tertentu dari materi pelajaran tidak dipahami oleh sebagian besar siswa, maka

diperlukan perbaikan terhadap program pembelajaran, khususnya berkaitan dengan

bagian-bagian yang sulit dipahami.

Mengacu kepada kedua hal tersebut, maka frekuensi kegiatan pengembangan

pembelajaran dapat dijadikan indikasi kemampuan guru dalam pengolahan dan

penggunaan hasil belajar. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: (a) kegiatan remedial,

yaitu penambahan jam pelajaran, mengadakan tes, dan menyediakan waktu khusus

untuk bimbingan siswa, (b) kegiatan perbaikan program pembelajaran, baik dalam

program semesteran maupun program satuan pelajaranatau rencana pelaksanaan

pembelajaran, yaitu menyangkut perbaikan sebagai aspek yang perlu diganti atau

disempurnakan.

Berdasarkan pendapat  Robert. Mathis dan John H. Jackson bahwa:

“Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu
kemampuan mereka, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan
yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan organisasi.56 Mangkunegara
menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain: (1) faktor
kemampuan secara psikologis kemampuan(ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu
pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai pada bidang keahliannya,

56Mathis Dan John H. Jackson. Human Resource Management: Manajemen Sumber
DayaManusia, Terjemahan Dian Angelia, (Jakarta: Salamba Empat 2002), h. 108.
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(2) faktor motivasi yang terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja”.57

Penilaian kinerja guru yang merujuk pada peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009

menyebutkan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan

tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatan.

Penilaian kinerja guru sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama seorang guru

dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan

sebagaimana kompetensi yang dibutuhkan.

Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui

pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Keith Davis  yang dikutib oleh Mangkunegara

yangmengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: (1)

faktor motifasi(motivation) dan (2) faktor kemampuan(ability).58

Aspek yang dinilai dalam menentukan kinerja seorang guru menurut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 16

tahun 2009, seorang guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan: (1) menyusun

kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, (2) menyusun silabus pembelajaran,

57A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya 2001), h. 67.

58A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya 2001), h.  67

37



(3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, (4) melaksanakan

kegiatanpembelajaran, (5) menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran, (6)

menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang di

ampunya, (7) menganalisis hasil penilaian pembelajaran, (8) melaksanakan

pembelajaran atau perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian

dan evaluasi, (9) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil

belajar tingkat sekolah dan nasional, (10) membimbing guru pemula dalam program

induksi, (11) membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses

pembelajaran, (12) melaksanakan pengembangan diri, (13) membuat karya inovatif.

Penilaian kinerja guru tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan

menjadi enam bagianutama yaitu: (1) merencanakan pembelajaran, (2) melaksanakan

pembelajaran dan, (3) melaksanakan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran, (4)

membimbing kegiatan ekstrakurikuler dan (5) membimbing guru pemula, (

pengembangan diri.

3. Bentuk-Bentuk Kinerja Guru

Bentuk Kinerja Guru bisa dilihat dari tugas pokok guru yaitu menyusun

program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisis hasil /

hasil evaluasi, serta menyusun program perbaikan dan pengayaan.

Indikator penilaian kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan

pembelajaran di kelas yaitu:

1) Perencanaan  program kegiatan pembelajaran
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Mempersiapkan program pembelajaran adalah langkah awal sebelum

pembelajaran dilaksanakan karena pembelajaran pada dasarnya adalah sebuah proses

yang sistematis dan melibatkan banyak aspek dan komponen, sehingga diperlukan

perencanaan yang matang dan tepat agar terdapat kesesuaian antara kebutuhan dan

karakteristik unsur-unsur yang ada dengan tindakan yang akan kita lakukan. Hal ini

sesuai dengan pernyataan bahwa “ mengajar adalah tugas yang begitu kompleks dan

sulit sehingga tak dapat dilakukan dengan baik oleh siapa pun tanpa persiapan.

Sekalipun ia telah mempunyai pengalaman bertahun-tahun.59

Selain itu persiapan pembelajaran harus disusun sebelum pembelajaran

dilaksanakan. Dengan demikian, merupakan sebuah kesalahan bagi seorang guru,

apabila proses penyusunan rancangan pembelajaran dirancang justru  setelah

pembelajaran dilaksanakan, dengan berbagai alasan kepentingan. Sebagaimana

dinyatakan bahwa perencanaan berkaitan dengan penentuan yang akan dilakukan.

Sehingga perencanaan mendahului pelaksanaan, mengingat perencanaan merupakan

suatu proses untuk  menentukan kemana harus pergi dan mengidentifikasikan

persyaratan  yang diperlukan  dengan cara yang paling efektif dan efesien. 60

Secara sederhana dari pernyataan tersebut dapat difahami bahwa, kegiatan

perencanaan bagi seorang guru dilakukan sebelum pembelajaran berlangsung, dengan

menyusun segala kebutuhan dan prasyat agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan

tepat waktu. Sedangakan sebuah pembelajaran hanya akan  berjalan dengan baik jika

59H. Syafruddin Nurdin, Menjadi Guru Profesional dan Implementasi  Kurikulum, Jakarta,
Quantum Theaching, 2005, h. 84

60Harjanto, Perencanaan Pengajaran, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, h. 2
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terdapat tujuan pembejaran yang jelas, bahan ajar yang yang sesuai dengan tujuan,

menggunakan media dan metode yang tepat, penentuan waktu yang waktu yang

efisien serta menetapkan alat evaluasi yang baik. Dengan demikian ruang lingkup

kegiatan perencanaan berada pada tahap mempersiapkan segala aspek tersebut.

Perencanaan yang  dibuat oleh guru sangat menentukan arah dan tujuan

pembelajaran. Karena salah merencanakan pembelajaran, berarti guru telah

merencanakan sebuah kegagalan.

Adapun perencanaan yang dilakukan oleh guru meliputi hal-hal sebagai

berikut:

1. Penentuan tujuan belajar
2. Pemilihan materi yang disesuaikan dengan waktu
3. Pemilihan strategi yang relevan.
4. Alat dan sumber yang akan digunakan
5. Skenario pembelajaran  yang akan dilaksanakan
6. Evaluasi.61

Dengan demikian, secara sederhana tahap perencanaan dalam kegiatan

pemebelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan  guru  menguasai

bahan ajar dan aspek-aspek lain dalam pembelajaran.  Kemampuan guru tersebut

terlihat jelas terutama saat guru membuka pembelajaran yaitu: dengan cara

memotivasi siswa dan melakukan apresepsi atau kegiatan pembuka lainnya.

2). PelaksanaankegiatanPembelajaran

Kegiatanpembelajarandilaksanakanadalahintipenyelanggaraanpendidikan

yang di tandaiolehadanyakegiatanpengelolaankelas, penggunaan media dan sumber

61H. Syafruddin Nurdin.Op Cit, h. 85
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belajar dan penggunaan metode serta strategi pemebelajaran semua tugas tersebut

merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam

pelaksanaannya menuntut kemampuan guru.

a. PengelolaanKelas

Kemampuanmenciptakansuasanakondusif di kelas guna mewujudkan proses

pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam

pengelolaan kelas kemampuan guru dalam memupuk kerja sama dan disiplin siswa

dapat diketahui melalui pelaksanaan piket keberhasilan, ketetapan waktu masuk dan

keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan

melakukan pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan lainnya dalam pengelolaan

kelas adalah pengaturan ruang atau setting tempat duduk siswa yang akan dilakukan

pergantian. Tujuannya memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa.

b. Menggunakan Media dan Sumber Belajar

Kemampuan lainnya dalam melaksanakan pembelajaran yang perlu diikuti

guru disamping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan sumber belajar,

media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau

materi pembelajaran merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa.

Sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan

sumber belajar adalah buku pedoman. Kemampuan menguasai sumber belajar

disamping mengerti dan memahami buku teks, seorang guru juga harus  berusaha

membaca dan mencari buku-buku dan sumber-sumber  lain yang relevan  guna

meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan dan pendalaman materi, dan
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pengayaan dalam proses pembelajaran. Kemampuan menggunakan  media dan

sumber belajar tidak hanya menggunakan media audio visual. Tetapi kemampuan

guru disni lebih ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada disekitar

sekolahnya. Dalam kenyataan dilapangan  guru dapat memanfaatkan media yang

sudah ada (by utlization), seperti globe, peta,gambar, dan sebagainya. Atau guru

dapat mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (by design) seperti membuat

foto, filem, pembelajaran berbasis computer dan sebagainya.

c. Penggunaan Metode Pembelajaran

Kemampuan berikutnya adalah menggunakan metode pembelajran. Guru

diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan

materi yang disampaikan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan

kelemahan dilihat dari berbagai sudut, namun yang penting bagi guru metode

manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai. Karena siswa

memiliki inters yang sangat heterogen idealnya seorang guru harus menggunakan

multi metode, yaitu mempariasikan penggunaan metode pembelajaran didalam kelas

seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab dan penugasan atau metode

diskusi dengan pemberian tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk

menjembatani kebutuhan siswa, dan menghindar terjadinya  kejenuhan yang dialami

siswa`

d. Evaluasi / Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui

tercapai atau tidaknya pemeblajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang
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guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara

evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengelolaan dan penggunaan hasil evaluasi.

Kemampuan lain yang perlu dikuasai guru pada kegiatan evalui atau

penilaian hasil belajar adalah menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi meliputi: tes

tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Seorang guru dapat menentukan alat tes tersebut

sesuai dengan materi yang disampaikan.

Bentuk tes tertulis yang  banyak dipergunakan guru adalah ragam benar atau

salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat. Tes lisan

adalah soal yang diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan langsung di jawab oleh

siswa secara lisan. Tes ini umumnya ditunjukkan untuk mengulang atau mengetahui

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya.

Tes  berbuatan adalah tes yang dilakukan guru kepada siswa, Dalam hal ini

siswa diminta melakukan atau memperagakan sesuatu perbuatan sesuai dengan materi

yang telah diajarkan seperti pada mata pelajaran kesenian, keterampilan,olahraga,

computer, dan sebagainya. Indikasi kemampuan guru dalam menyusun alat-alat ini

dapat digambarkan dari frekuensi penggunaan bentuk alat-alat tes secara variatif.

Karena alat-alat tes yang telah disusun pada dasarnya digunakan sebagai alat

penelitian hasil belajar.

Disamping pendekatan peniliaian dan penyusunan alat-alat tes hal lain yang

harus diperhatikan guru adalah pengelolaan dan penggunaan hasil belajar. Ada dua

hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hasil belajar, yaitu:
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a. Jika bagian-bagian tertentu dari materi pelajaran yang tidak dipahami oleh

sebagian siswa, guru tidak perlu  memperbaiki program pembelajaran, melainkan

cukup memberikan kegiatan remedial bagi siswa yang bersangkutan.

b. Jika bagian-bagian  tertentu dari materi pelajaran tidka dipahami oleh sebagian

besar oleh siswa. Maka diperlukan perbaikan terhadap program pembelajaran,

khususnya berkaitan dengan bagian – bagian yang sulit dipahami.

Mengacu pada dua hal tersebut, maka frekuensi kegiatan pengembangan

pembelajaran dapat dijadikan  indikasi kemampuan guru dalam pengelolahan dan

penggunaan hasil belajar. Kegiatan tersebut meliputi:

a. Kegiatan remedial, yaitu penambahan  jam pelajaran, mengadakan tes dan

menyediakan waktu khusus untuk siswa.

b. Kegiatan perbaikan program pembelajaran, baik dalam program semesteran

maupun program satuan pelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu,

menyangkut perbaikan berbagai aspek yang  perlu diganti atau disempurnakan.

Jika disimpulkan maka terdapat tiga kinerja atau untuk kerja dalam konteks

profesi guru adalah kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan

pembelajaran utnuk KBM dan melakukan hasil penilaian.

Keberhasilan seorang guru bisa dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada telah

mencapai seccara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai pekerjaan seorang telah

dianggap memiliki kualitas kerja yang  baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam

pergantian kinerja guru.
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4. Efektitivitas Kinerja Guru

Efektivitas berasal dari kata efektif berarti berhasil.62 Menurut Mathis,

mengungkapkan bahwa “ kinejra pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak

dilakukan karyawan”. Kinerja guru atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai

oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang

didasarkan atas kecakapan, kemudian pengalaman dan kesungguhan serta

penggunaan waktu. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur

yang terdiri kesetiaan dan komitmen yang tinggi paa tugas mengajar, Oemar Hamalik

berpendapat bahwa “ Guru mengemban tugas-tugas sosial kultural yang berfungsi

mempersiapkan generasi muda, sesuai dengan cita-cita bangsa. Demikian pula

masalah guru dinegeri ini dapat dikatakan mendapat titik sentral dalam dunia

pendidikan”.63

Berkaitan dengan hal ini maka sebenarnya guru memiliki peranan yang unik

dan sangat kompleks didalam proses pembelajaran, dalam usaha untuk mengantarkan

siswa atau anak didik ketaraf yang lebih baik. Pembahasn tentang  kinerja guru

diarahkan pada kinerja seorang guru yang karena profesinya memegang peranan yang

strategis di sekolah maupun di masryakat.

Kinerja guru adalah suatu hal yang spesifik dalam situasi kerja dan sangat

tergantung pada kemampuan guru, konteks dimana guru bekerja dan kemampuannya

62Tim  Penyusun Kamus  Pusat  Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Indonesia (Jakarta :Balai Pustaka, 1989), h 219

63Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompotensi, ( Jakarta,
PT.Bumi Aksara,2004)  h.19
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menerapkan kompotensinya pada waktu tertentu. Untuk melaksanakan tugas tersebut,

agar kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, setiap guru dituntut untuk

memiliki pngetahuan yang memadai mengenai proses pembelajaran, pengetahuan

tersebut antara lain tentang bagaimana merencankan, melaksanakan, dan

mengevaluasi kegiatan pembelajaran atau yang lain disebut sebagai desain

instruksional. Ada dua hal penting yang harus perhatikan pada kegiatan pembelajaran

yaitu:

(1) Apa yang diajarkan dan (2) bagaimana kondisi pengajarannya, kondisi
pengajaran tidak selalu sampai karena setiap materi yang diajarkan harus
beroreantasi pada tujuan pengajaran yaitu optimalisasi belajar siswa, kinerja guru
dapat diukur dari beberapa indikator yaitu: (1) kemampuan membuat rencana
pembelajaran, (2) kemampuan melaksanakan program pembelajaran, dan (3)
kemampuan melaksanakan evaluasi dan menerapkan hasil evaluasi.64

Guru hendaknya mampu melaksanakan peranannya sebagai pendidik secara

optimal guru juga dapat dituntut melakukan perubahan-perubahan terhadap dirinya

maupun peserta didiknya. Guru adalah figur pemimpin sebagai arsitek yang meiliki

tanggung jawab membentuk kepribadian  dan daya ntelektual murid-muridnya.dalam

menjalankan tugas dan fungsinya. Guru senantiasa diperhadapkan pada masalah

pengelolaan pengajaran, terutama dalam pengelolaan kelas. Sebagaimana Abdul

Rahman mengungkapkan bahwa:

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pengajaran, antara lain

hubungan  interpersonal dan fungsional komponen pendidikan, tersedianya fasilitas,

64 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta, Raja Grafindo Persada,2013), h.46
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sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, sistem pendidikan yang berlaku dan

kualitas guru atau pengelolah.65

Guru sebagai pengemban tugas mulia yang melatih , mengajar dan mendidik

murid-murid, selain itu guru mempunyai tugas yang banyak, tugas guru sebenarnya

bukan di Sekolah saja, tetapi bisa dikatakan dimana saja mereka berada, dirumah

guru sebagai orang tua atau ayah, ibu sebagai pendidik bagi putra putrinya, dimana

dimasryakat dipandang sebagai tokoh teladan baik dalam sikap maupun perbuatan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Tim dikdaktik kurikulum institut kependidikan bahwa:

Dalam hubungannya dengan tugas guru di sekolah, guru dalam tugas mendidik
dan mengajar murid-murid adalah berupaya membimbing, memberikan petunjuk,
teladan, bantuan, penerangan, pengetahuan, pengertian, kecakapan,
keterampilan,nilai-nilai, norma-norma, kesulitan, kebenaran, kejujuran, sikap-
sikap dan sifat-sifat yang baik.66

Dari hal tersebut dapat dipahami dengan jelas tentang masalah tersebut.

Guru bukan hanya bertugas di sekolah tetapi dimasyarakat dan dimana saja mereka

berada. Sejalan dengan itu, Uzer Usman mengemukakan bahwa:

Guru tidak hanya diperlukan oleh para murid diruangan kelas, tetapi juga

diperlukan oleh masryakat lingkungan bahkan pada hakekatnya, guru merupakan

komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam menentukan gerak maju

kehidupan bangsa-bangsa. Bahkan keberadaan seorang guru merupakan faktor

65 H. Abdul Rahman, Pengelolaan Pengajaran, (Ujung Pandang: Bintang Selatan.2003),
h.124

66 Tim Dikdaktik Metodik Kurikulum , IKP. Pengantar Dikdaktik metodik Kurikulum  Proses
Belajar Mengajar, ( Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2000) , h. 11.
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Condissio sinequanon yang tidak mungkin digantikan kualitas pribadi peserta didik.

Sehubungan dengan itu, Mulyasa mengemukakan bahwa:

Untuk kepentingan melaksanakan fungsinya, setidaknya guru melakasankan 17
peran guru yakni sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,pelatih, penasehat,
pemberharu, model teladan, pribadi peneliti, pendorong,
motivator,,aktor,emanisipator, evaluator (penilai), pengawet, dan sebagai
kulminator.67

Posisi guru menjadi strategis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oleh

karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompotensi tentang pengelolaan pengajaran

jadi peranan guru adalah perwujudan tugas, fungsi dan kedudukannya dalam

mengelola proses pembelajaran di kelas secara khusus dan mewujudkan tujuan

pendidikan nasional secara umum. Dengan demikian agar menjadi acuan dalam

proses pembelajaran.

C. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini betujuan untuk membandingkan kenyataan yang ada

dilapangan dengan teori pendekatan yang relevan, pendekatan penelitian yang

digunakan  dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu yaitu:

1. Sukmawati,Penelitian terdahulu yang ditulis Sukmawati“ Gaya Kepemimpinan

Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Tangerang”. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus yang dilakukan untuk

memperoleh pengertian yang mendalam mengenai situasi dan makna sesuatu atau

objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu

67 E Mulyasa,Menjadi Guru  Profesional Mencipta Pelajaran Yang Kreatif dan
Menyenangkan, (Bandung: PT.Rosdakarya,2005), h.36-37
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tekhnik wawancara terstruktur dan observasi tidak terlibat (non partisipan).

Berdasrkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara dan

observasi maka diperoleh gaya kepemimpinan pada kepala sekolah SMA

Muhammdiyah 3 Tangerang adalah gaya kepemimpinan executif dimana memiliki

ciri-ciri memberikan semangat yang tinggi kepada bawahan dengan contoh moral

yang tinggi, mempertahankan orang lain sesuai dengan sifat masing-masing dan

memandang  orang sebagai teman kerja yang penting,dan menjalin hubungan baik

dengan orang baru dan memandang hal yang wajar.68

2. Irfan Mualim,  mahasiswa STAIN angkatan tahun 2007, melakukan penelitian

dengan judul “ pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi

kerja guru di SMAN 1 Soropia Kab. Konawe “.  Hasil penelitian menunjukkan

bahwa gaya kepemimpinan  kepala sekolah mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap motivasi kerja guru.69

3. Yani Sadta Wati, mahasiswa STAIN angkatan  tahun 2009, melakukan penelitain

dengan judul  “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap

efektifitas mengajar guru di SMAN 1 Kabaena Kec.Kabaena Kab.Bombana”.

Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa pengaruh yang signifikan antara gaya

kepemimpinan kepala sekolah terhadap efektifitas mengajar guru.70

68Sukmawati, Gaya Kepemimpinan  Kepala Sekolah  dalam Meningkatkan  Kinerja  Guru di
SMA 3 Muhammadiyah Tangerang.(Tangerang: Skripsi  2010) h.v

69Irfan Mualim, Pengaruh  Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Motivasi Kerja
Guru di SMN 1 Soropia. Kab.Konawe (Kendari: Skripsi, 2007) h.vi

70Yani  Sadta Wati, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Efektifitas
Mengajar Guru di SMAN 1Kabaena Kec. Kabaena Kab.Bombana ( Kendari: Skripsi , 2009, h.vii
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Dari beberapa judul dan penjelasan substansinya  diatas, maka penelitian ini

yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja

Guru Di SMK Negeri 1 Molawe Kabupaten Konawe Utara, tentunya memiliki

relevansi dengan penelitian sebelumnya  yakni penelitian yang dilakukan oleh,

Sukmawati, Irfan Mualim,Yani Sadta Watiyaitu sama-sama membahas tentang gaya

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerjanya. Sedangkan

perbedaannya adalah selain lokasi tempat penelitian, juga paling utama adalah

mengenai gaya yang digunakan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja

guru.

D. Kerangka Pikiran

Gaya kepemimpinan kepala sekolah  merupakan penentu nyaman tidaknya

guru berada pada lingkungan kerja selama berada disekolah gaya kepemimpinan

kepala sekolah yang baik akan menciptakan kondisi atau lingkungan yang kondusif

dan nyaman sehingga guru merasa lebih nyaman dan leluasa serta tidak merasa

tertekan  dalam melaksanakan kegiatan belajar selama di sekolah. Selain sebagai

pemimpin kepala sekolah merupakan penangung jawab kegiatan yang dilaksanakan

dalam sekolah tersebut. Menjadi kepala sekolah memiliki tuntutan yang sangat tinggi

untuk memimpin seluruh komponen di sekolah, baik siswa, guru dan karyawan

lainnya. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang bersahabat akan sangat

menentukan sikap guru teruatama pada kinerja guru dalam melaksanakan semua

kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan.
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Kinerja guru sangat berpengauh pula terhadap kemajuan pendidikan. kepala

sekolah merupakan pimpinan dalam sekolah yang dapat mengawasi guru dengan

insetitas yang lebih tinggi. Selain bertugas untuk mengawasi tentunya kepala sekolah

juga harus mampu membimbing guru agar memiliki kinerja yang baik. Karena tugas

pemimpin bukan hanya memimpin namun juga harus mampu

mengayomi bawahannya agar nyaman bekerja sama sehingga kualitas kerja

karyawan semakin meningkat. Melihat tugas pimpinan tersebut, tentu saja gaya

pimpinan perpengaruh terhadap kinerja guru.
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Bagan  kerangka berfikir

Laisser FaireGaya kepemimpina
kepala sekolah

Otoriter

Demokratis

Kinerja Guru

Laisser Faire
FaFaire
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