
9 BAB II 
LANDASAN TEORI  

A. Kepemimpinan Kepala Sekolah  

1. Pengertian Kepemimpinan  Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata “leadership” yang berasal dari kata leader pemimipin leader adalah orang yang memimpin, sedangkan pemimpin merupakan jabatannya. Dalam pengertian lain, dalam pengertian lainnya, secara etimologi istilah kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun.1 Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian, dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang-orang di luar kelompok atau organisasi.2 Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Kepemimpinan dapat diklasifikasikan sebagai pendekatanpendekatan kesifatan, prilaku dan situasional (contingency) dalam studi tentang kepemimpinan. Pendekatan pertama memandang kepemimpinan sebagai suatu kombinasi sifat-                                                           1 Fattah Syukur, Managemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 18 2 Mulyadi, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 1  



10    sifat (traits) yang tampak. Pendekatan yang kedua bermaksud mengidentifikasikan perilaku-perilaku (behaviors) pribadi yang berhubungan dengan kepemimpinan efektif. Kedua pendekatan ini mempunyai anggapan bahwa seorang individu yang mempunyai sifat-sifat tertentu atau memperagakan perilaku-perilaku tertentu akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi kelompok apapun dimana dia berada. Pemikiran sekarang mendasarkan pada pendekatan ketiga, yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektifitas kepemimpinan bervariasi dengan situasi, tugas-tugas yang dilakukan, ketrampilan dan pengharapan bawahan, lingkungan organisasi, dan sebagainya. Pandangan ini telah menimbulkan contingency pada kepemimpinan, yang dimaksud untuk menetapkan faktor-faktor situasional yang menentukan seberapa besar efektifitas situasi gaya kepemimpinan tersebut.3 Kepemimpinan yaitu suatu pokok dari keinginan manusia yang besar untuk menggerakkan potensi organisasi. Weber mengemukakan kepemimpinan merupakan suatu kegiatan membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapailah tujuan kelompok itu yang merupakan tujuan bersama, kepemimpinan merupakan sejumlah aksi atau proses seseorang atau lebih menggunakan pengaruh, wewenang, atau kekuasaan terhadap orang lain untuk menggerakkan sistem sosial guna mencapai tujuan sistem sosial.4  Leader are persons others want to follow. Leaders are the ones who 

command the trust and loyalty of followers - the great persons who capture the                                                            3 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE, 2003), h. 294. 4 Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), h. 145. 



11    imagination and admiration of those with whom they deal.5 Pemimpin adalah seseorang yang diikuti. Pemimpin adalah seseorang yang berkuasa atas kepercayaan dan kesetiaan pengikut, seseorang yang mewujudkan imajinasi dengan kesepakatan bersama. Jadi pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain atau kelompok bawahan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  Kepala sekolah atau sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, pada pendidikan modern, kepemimpinan kepala sekolah perlu mendapat perhatian secara serius. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah. Karena dia sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan dan mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Menurut Robbins dalam Ara hidayat dan Imam Machali mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Kotter dalam Ara Hidayat dan Imam Machali menyatakan Kepemimpinan adalah seperangkat proses yang terutama ditujukan untuk menciptakan organisasi atau menyesuaikannya terhadap keadaan-keadaan yang jauh berubah.6                                                            5 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 39. 6 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidika, Konsep, Prinsip dan Aplikasi 
dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, (Bandung: Pustaka Educa, 2010), h. 81 



12    Kepemimpinan pada hakekatnya adalah ilmu seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang/ bawahan/ pengikut, pendukung dengan cara membangun kepatuhan, kesetiaan, kepercayaan, hormat dan kerja sama dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan memimpin. Untuk mencapai keberhasilan seorang pemimpin perlu bersikap adil, memberi sugesti memberi dukungan, bertindak sebagai katalisator menciptakan rasa aman sebagai sumber inspirasi sebagai pelindung dan sebagai atasan. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekedar mempengaruhi, memerintah dan mengarahkan seseorang untuk menuruti kita. Tapi lebih kepada menggerakan orang lain untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 
2. Kepemimpinan dalam Pendidikan Salah satu bentuk kepemimpinan dalam lembaga pendidikan adalah kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan.7 Karena ia merupakan pemimpin dilembaganya Mulyasa mengatakan, kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah. karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh sekolah menuju tujuannya. sekolah yang efektif, bermutu, dan favorit tidak lepas dari peran kepala sekolahnya. Maka ia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan,ia harus mampu melihat adanya perubahan serta                                                            7 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 24 



13    mampu melihat masa depan dalam kehidupan global yang lebih baik. Kepala  sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan anak didiknya. Istilah kepemimpinan pendidikan mengandung dua pengetian, dimana kata pendidikan menerangkan dilapangan apa dan dimana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat atau, ciri-ciri kepemimpinan. Dengan demikian kepemimpinan pendidikan merupakan perpaduan antara konsep kepemimpinan dan pendidikan yang keduanya mempunyai pengertian sendiri-sendiri, yang pada akhirnya terpadu dalam bentuk keilmuan yang menunjukkan ciri-ciri khusus dari suatu bentuk kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan pendidikan juga berarti sebagai bentuk kemampuan dalam proses mempengaruhi, menggerakkan, memotivasi, mengkoordinir orang lain yang ada hubungannya dengan ilmu pendidikan dan pengajaran agar supaya kegiatan yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran.8 Kepemimpinan dibidang pendidikan juga 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 pengajaran ataupun pelatihan agar segenap kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien                                                            8 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 33 



14    yang pada gilirannya akan mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan.9  Menurut Wahjosumidjo kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam praktik sehari-hari harus selalu berusaha memperhatikan dan mempraktekan delapa fungsi kepemimpinan didalam kehidupan sekolah: a. Menciptakan kebersamaan diantara guru dan orang-orang yang menjadi bawahannya.  b. Menciptakan rasa aman didalam lingkungan sekolah sehingga para guru dan orang-orang yang menjadi bawahan dalam menjalankan tugasnya mereka merasa aman, bebas dari perasaan gelisah, kekhawatiran, serta memperoleh jaminan keamanan (providing 
security).  c. Memberi saran, anjuran dan sugesti untuk memelihara serta meningkatkan semangat para guru, staf dan siswa, rela berkorban demi menumbuhkan rasa kebersamaan dalam melaksanakan tugas masing-masing. d. Bertanggung jawab memenuhi dan menyediakan dukungan yang diperlukan oleh para guru.  e. Sebagai katalistor, dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf dan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.                                                             9 Ibid. 



15    f. Selalu menjaga keterampilan dan integritas sebagai kepala sekolah, selalu terpercaya, dihormati baik sikap, prilaku maupun perbuatannya. g. Membangkitka semangat, percaya diri terhadap para guru sehingga mereka menerima dan memahami tujuan sekolah secara antusias, bekerja secara bertanggung jawab kearah tercapainya tujuan sekolah (inspiring).  h. Selalu dapat memperhatikan, menghargai apapun yang dihasilkan oleh para mereka yang menjadi tanggung jawabnya.10 Menurut Daryanto fungsi pemimpin memiliki dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahap-tahap kegiatan sebagai berikut: Pertama, perencanaan (planning). Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan,bagaimana melakukannya, dimana dilakukannya, oleh siapa dan kapan dil-akukan. Kegiatan-kegiatan sekolah harus direncanakan oleh kepala sekolah, hasilnya berupa rencana tahunan sekolah yang akan berlaku pada tahun ajaranberikutnya. Rencana tahunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam programtahunan sekolah yang biasanya dibagi ke dalam dua program semester.  Kedua, pengorganisasian (organizing). Kepala sekolah sebagai pemimpinbertugas untuk menjadikan kegiatan-kegiatan sekolah berjalan dengan lancer,sehingga tujuan sekolah dapat tercapai. Kepala sekolah perlu mengadakanpembagian kerja yang jelas bagi guru-guru (dan staf) yang menjadi anak buahnya. Dengan pembagian kerja yang baik, pelimpahan wewenang dantanggung jawab yang tepat serta mengingat prinsip-prinsip pengorganisasiankiranya kegiatan sekolah akan berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai.                                                            10 Ibid., h. 106 



16    Ketiga, pengarahan (directing ). Pengarahan adalah kegiatan membimbinganak buah dengan jalan memberi perintah (komando), memberi petunjuk, men-dorong semangat kerja, menegakkan disiplin, dan memberikan berbagai usahalainnya agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkandalam petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah ditetapkan. Keempat , pengkoordinasian (coordinating ). Pengkoordinasian adalahkegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatu-an atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap sertatercegah dari timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran (duplikasi), dankekosongan tindakan. Kelima, pengawasan (controlling ). Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai denganrencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.11 
3. Gaya Kepemimpinan  Gaya kepemimpinan adalah cara atau teknik seseorang dalam menjalankan suatu kepemimpinan. Dengan berusaha mempengaruhi perilaku orang-orang yang dikelolanya. Sedangkan menurut Mulyasa dalam bukunya yang berjudul menjadi kepala sekolah profesional. Perlu dipahami bahwa setiap pemimpin bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi pegawainya. Sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan diantaranya yang barkaitan dengan pembinaan disiplin, pembangkitan motivasi, dan penghargaan. Kemudian, usaha untuk menyelaraskan persepsi diantara orang yang akan mempengaruhi perilaku dengan orang yang perilakunya akan dipengaruhi menjadi amat penting kedudukannya.                                                             11 H.M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 82. 



17    Menurut Erdiyanti Gaya kepemimpinan merupakan suatu pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat mempengaruhi anak buahnya, apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak, dalam mempengaruhi anggota kelompok membentuk gaya kepemimpinan.12 Ada tiga gaya kepemimpin yakni: a. Otoriter (authoritarian leadership) Otoriter yaitu gaya kepemimpinan berdasarkan pada kekuasaan yang mutlak dan penuh. Dengan kata lain, pemimpin dalam kepemimpinan disebut juga dictator. Bertindak mengarahkan, pikiran, perasaan dan prilaku orang lain kepada suatu tujuan yang telah ditatapkannya. Artinya segala ketentuan dan keputusan berada ditangan pemimpin tersebut.13 b. Demokratis (demokratis leadership) Gaya kepemimpinan demokrasi adalah gaya atau cara pemimpin yang demoktatis, dan bukan karena dipilihnya si pemimpin secara demokratis, gaya demokratis berlandaskan pada pemikiran bahwa aktifitas dalam organisasi akan dapat berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila berbagai masalah yang timbul diputuskan bersama antara pejabat yang memimpin maupun para penjabat yang dipimpin. c. Kepemimpinan bebas (laizes faire leadership) Kepemimpinan bebas yaitu pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan, kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan memecahkan                                                            12 Erdyanti, Dasar-dasar Manajemen, (Kendari: CV. Shadra, 2009), h.157 13 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 50-52. 



18    masalahnya sendiri pengarahan tidak ada atau hanya sedikit.14 Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan Laissez Faire cenderung tidak mempunyai prinsip dan tidak kreatif karena semua kendali diberikan penuh kepada bawahan. Jadi tidak ada pengarahan dari pemimpin. Kepemimpinan dapat di bagi menjadi beberapa macam, yaitu: a. Kepemimpinan Tranformasional  Istilah kepemimpinan transformatif berasal dari dua kata, yaitu kepemimpinan atau leadership dan transformatif atau tranformasional. Istilah transformatif berinduk kepada kata to transfrom, yang bermakna mentranformatifkan atau mengubah sesuatu menjadi bentuk lain yang berbeda.15 Menurut Raihan, dalam bukunya Kepemimpinan Sekolah Transformatif, menyatakan bahwa tahun 1980-an menjadi saksi lahirnya konsep baru tentang transformatif. Teori ini sering dirujuk sebagai model kepemimpinan yang efektif, yang disusun berdasarkan perspektif hubungan leader-follower. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses dimana pemimpin mengambil tindakan-tindakan untuk meningkatkan kesadaran rekan kerja mereka tentang apa yang penting, untuk meningkatkan kematangan motivasi rekan kerja mereka serta mendorong mereka untuk melampaui minat pribadi mereka demi mencapai kemaslahatan kelompok, organisasi, atau masyarakat.16  Kepemimpinan tranformasional merupakan kepemimpinan yang masih terbilang baru yang dipandang efektif untuk mendedikasikan perubahan, terutama                                                            14 Ibid., 155. 15 Didin Kurniadi, Manajemen Pendidikan, Konsep dan Prinsip Pengelolaan Pendidikan, (Yogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 316 16 Raihan, Kepemimpian Sekolah Transformasional, (Yojakarta: PT. LKS Printing Cemerlang, 2010), h. 20 



19    pada situasi lingkungan yang bersifat transional. Model kepemimpinan transformasional pada hakekatnya menekankan seorang pemimpin perlu memotivasi para bawahannya untuk melakukan tanggungjawab mereka lebih dari yang mereka harapkan. Pemimpin transformasional harus mampu mendefinisikan, mengkomunikasikan dan mengartikulasikan visi organisasi, dan bawahan harus menerima dan mengakui kredibilitas pemimpinnya.  Pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya, serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi dari pada apa yang mereka butuhkan. Seorang pemimpin dikatakan tranformasional diukur tingkat kepercayaan, kepatuhan, keagungan, kesetiaan, dan rasa hormat para pengikutnya. Para pengikut kepemimpinan transformasional akan termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa karakteristik dari perilaku kepemimpinan transformasional antara lain:  1) Mempunyai misi yang besar dan mempunyai intuisi  2) Menempatkan diri sebagai motor penggerak perubahan  3) Berani mengambil resiko dengan pertimbangan yang matang  4) Memberikan kesadaran kepada bawahan akan pentingnya hasil pekerjaan 5) Memiliki kepercayaan akan kemampuan bawahan  6) Fleksibel dan terbuka terhadap pengalaman baru  



20    7) Berusaha meningkatkan motivasi yang lebih tinggi daripada sekedar motivasi yang bersifat materi  8) Mendorong bawahan untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi dan golongan  9) Mampu mengartikulasikan nilai inti/budaya tradisi untuk membimbing tradisi mereka bawahan.17  Fokus kepemimpinan transformasional adalah komitmen dan kapasitas anggota organisasi, komitmen dan kapasitas anggota yang semakin bertambah dan dianggap dapat menghasilkan usaha dan produktifitas yang lebih besar dan akan menjadi outcome yang diharapkan oleh sebuah organisasi. Dalam kaitan ini, kepemimpinan transformasional lebih dilihat dalam konteks pendidikan. Terlebih lagi perubahan yang terjadi sekarang ini lebih komplek dan membutuhkan strategi yang jitu untuk menghadapinya. Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan paling tidak mengangkat tujuh prinsip untuk menciptakan kepemimpinan transformasional yang sinergis, yaitu:  1) Simplikasi yaitu keberhasilan dari kepemimpinan pendidikan diawali dari sebuah visi yang menjadikan cermin dan tujuan lembaga pendidikan. 2) Motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap komponen organisasi pendidikan yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu dilakukan.                                                             17 Baharudin, Kepemimpinan Pendidikan Islam, (Yogjakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 223 



21    3) Fasilitasi, dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasi “pembelajaran” yang terjadi dalam organisasi pendidikan secara kelembagaan, kelompok, ataupun individual.  4) Inovasi, yaitu keberanian secara berani dan bertanggung jawab melakukan suatu perubahan bilamana diperlukan dan menjadi suatu tuntutan dengan perubahan yang terjadi.  5) Mobilitas, yaitu pengerahan seluruh sumber daya untuk melengkapi dan memperkuat setiap komponen pendidikan yang terlibat di dalamnya dalam mencapai visi dan tujuan.  6) Siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. 7) Tekad, yaitu tekad bulat untuk terus sampai pada akhir, tekad bulat-bulat untuk untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk ini tentu diperlukan pula didukung oleh pengembangan disiplin spritualitas, emosi, dan fisik serta komitmen.18  Kepemimpinan transformasional mempunyai empat dimensi yang disebutnya sebagai "the Four Is". 1) Dimensi idealized influence (pengaruh ideal). Dimensi yang pertama ini digambarkan sebagai perilaku pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi, menghormati dan sekaligus mempercayainya.  2) Dimensi inspirational motivation (motivasi inspirasi). Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu                                                            18 Sudarman Danim, Menjadi Komunitas Pembelajaran Kepemimpinan Tranformasional 
Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 55. 



22    mengartikulasikan harapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan entusiasme dan optimisme.  3) Dimensi intellectual stimulation (stimulasi intelektual). Pemimpin transformasional harus mampu menumbuhkan ide-ide baru, memberikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi bawahan, dan memberikan motivasi kepada bawahan untuk mencari pendekatan-pendekatan yang baru dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. 4) Dimensi individualized consideration (konsiderasi individu). Dalam dimensi ini, pemimpin transformasional digambarkan sebagai seorang pemimpin yang mau mendengarkan dengan penuh perhatian masukan-masukan bawahan dan secara khusus mau memperhatikan kebutuhan-kebutuhan bawahan akan pengembangan karir.19  b. Kepemimpinan Konsiderasi Adapun konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal-balik, rasa hormat dan kehangatan dalam hubungan antara pemimpin dengan anggota stafnya (bawahan). Adapun contoh dari faktor konsiderasi misalnya pemimpin menyediakan waktu untuk menyimak anggota kelompok, pemimpin mau mengadakan perubahan, dan pemimpin bersikap bersahabat dan dapat didekati.                                                             19 Ibid.  



23    Menurut Sudjana menjelaskan bahwa perilaku konsidersi adalah perilaku pemimpin untuk memperhatian kepentingan bawahan.20 Sedangkan menurut Nur Efendi gaya kepemimpinan yang berorientasi pada bawahan cenderung lebih mementingkan hubungan baik dengan bawahannya dan lebih memotivasi karyawannya daripada mengawasi dengan ketat.21 Perilaku consideration adalah tingkat sejauh mana seornag pemimpin bertindak dengan cara ramah dan mendukung memperlihatkan perhatian terhadap bawahan, dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Menurut Hendyat Soetopo menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada manusia atau hubungan adalah kepemimpinan yang lebih menaruh perhatian pada tingkah laku, pemimpin yang mengarah pada kesejawatan, saling mempercayai, saling menghargai, dan penuh kehangatan dalam hubungan antara pimpinan dan anggota stafnya. Banyak ahli membahas gaya kepemimpinan konsiderasi atau perhatian terhadap bawahan dengan istilah yang berbeda. Cartwright dan Sander menggunakan istilah pertahanan kelompok (group maintenance). Halpin dan Winer menggunakan istilah konsiderasi (consideration), Daniel Katz menggunakan istilah orientasi pada pekerja (employee oriented), Blake dan Mouton menggunakan istilah perhatian pada aspek manusia (concern for people), Hoy dan Miskel mengguanakan istilah perhatian pada hubungan individual (concern for individual relationship), Bernard menggunakan istilah efficiency, Kahn mengguanakn istilah employee orientation,                                                            20 Sudjana, Manajemen Program Pendidikan untuk Nonformal dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2004), h. 31. 21 Nur Efendi, Islamic Educational Leadership Memahami Integrasi Konsep 
Kepemimpinan di Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 117 



24    Bales menggunakan istilah social leader, Brown menggunakan istilah person 

orientation.22 Jika ditelaah secara sederhana, semua istilah tersebut mengacu pada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan manusia, yang dalam hal ini adalah sama dengan konsiderasi (perhatian terhadap hubungan manusia). Menurut Ngalim Purwanto ciri-ciri kepemimpinan konsiderasi adalah sebagai berikut:23  1) Memperhatikan kebutuhan bawahan  Pemimpin hendaknya selalu siap sedia untuk membantu anggota-anggotanya tanpa diminta bantuannya. akan tetapi, bantuan yang diberikan jangan sampai dirasakan sebagai paksaan sehingga orang yang memerlukan bantuan itu justru menolaknya meskipun ia sangat memerlukannya. Demikian pula seorang pemimpin hendaknya selalu bersedia untuk mendengarkan kesulitan-kesulitan yang disampaikan oleh anggota-anggotanya meskipun ia mungkin tidak akan dapat menolongnya. Hal ini sangat penting untuk mempertebal kepercayaan anggota-anggotanya bahwa ia benar-benar tempat berlindung dan pembimbing mereka. 2) Berusaha menciptakan suasana saling percaya-mempercayai Seorang pemimpin hendaknya menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada anggota-anggotanya. Percaya bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan sebaikbaiknya. Yang dipimpinnya harus merasa pula bahwa mereka mendapat kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan tugastugas                                                            22 Hendyat Soetopo, Perilaku Organisasi Teori dan Praktik di Bidang Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 217. 23 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 34-35 



25    yang dipercayakan kepada mereka. Pemimpin yang percaya kepada diri sendiri dan yang dapat menyatakan hal ini dalam sikap dan tingkah lakunya, akan menimbulkan pula rasa percaya kepada diri anggota-anggota kelompoknya. 3) Berusaha menciptakan suasana saling harga-menghargai Organisasi pendidikan melibatkan banyak orang yang beraga karakteristiknya, dalam kepribadian, keyakinan, cara pandang, pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sebagainya. Kesemuanya itu harus ditempat secara proposional oleh pemimpin. Artinya, pemimpin pendidikan harus memandang dan menjadikan keragaman karakteristik ini sebagai sebuah kekuatan dalam organisasi. Seorang pemimpin harus dapat mengakomodasi pemikiran-pemikiran kreatif dari setiap orang dalam organisasi, yang mungkin saja pemikiran-pemikiran itu berbeda dengan sudut pandang yang dimilikinya. 4) Simpati terhadap perasaan bawahan Simpati merupakan suatu proses ketika seseorang merasa tertarik pada pihak lain berkaitan dengan perilaku atau penampilannya. Dalam kepemimpinannya seorang pemimpin bertindak ramah dan penuh perhatian, sabar, membantu, memperlihatkan simpati dan dukungan jika seseorang bingung dan cemas, mendengarkan keluhan dan masalah dari seorang guru. 5) Memiliki sikap bersahabat Memiliki sikap bersahabat berarti sejauh mana pimpinan memahami arti penting persahabatan dengan para bawahan dan menciptakan suasana keakraban dalam organisasi. Interaksi yang terjadi dalam sekolah merupakan indikasi adanya keterkaitan satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan juga sebagai 



26    tuntunan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Untuk terjalinnya interaksi-interaksi yang melahirkan hubungan yang harmonis dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk bekerja diperlukan iklim kerja yang baik. Jadi, pemimpin yang memilikim sikap bersahabat dengan bawahan dapat menciptakan iklim yang kondusif pada tempat kerja dan menjadi faktor penunjang bagi peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja membuat guru berpikir dengan tenang dan berkonsentrasi dengan pada tugas yang dilaksanakan. 6) Menumbuhkan peran serta bawahan dalam pembuatan keputusan dan kegiatan lain Pengambilan putusan merupakan kegiatan yang selalu kita jumpai dalam setiap kegiatan kepemimpinan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang turut menentukan proses dan tingkat keberhasilan kepemimpinan itu sendiri.  
B. Konsep Pembinaan Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang diartiakan membangun, mengusahakan supaya lebih baik. Secara umum, Pembinaan yaitu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh  hasil yang lebih baik.24 Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan intruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu                                                            24 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.  29 



27    organisasi atau lembaga.25 Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pembinaan adalah suatu proses untuk membimbing dan mengarahkan tingka laku seseorang kearah yang lebih baik agar dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Menurut thoha dalam bukunya yang berjudul “pembinaan organisasi” pembinaan merupakan totalitas yang bersifat mengikat atau memaksa meliputi pengendalian, pengaturan dan pengawasan pegawai, sehingga terwujudnya pegawai yang bertanggung jawab, disiplin, mampu mengemban tugas sesuai dengan kompetensinya supaya mampu mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Jadi inti dari definisi pembinaan pegawai menurut miftah thoha adalah suatu upaya pengendalian dan  pengawasan pegawai yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mempertahankan kedisiplinan, tanggung jawab, kepatuhan pegawai terhadap kebijakan atau aturan yang berlaku dalam organisasi.26 Musanef dalam bukunya yang “berjudul manajemen” kepegawaian mendefinisikan pembinaan sebagai suatu proses pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan sumberdaya aparatur, infrastruktur, sumberdaya finansial, waktu, metode dan sistem disiplin kerja yang didasarkan pada prinsip keteraturan untuk mencapai prestasi kerja pegawai yang professional, efektif dan efisien. Jadi inti dari definisi pembinaan pegawai menurut musanef adalah upaya pengendalian, pengawasan dan pengelolaan semua sumberdaya dalam organisasi.27                                                            25 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi, (Jakarta: Mutiara ilmu 1997), h. 56 26 Ibid. 27 Musanef, Manajemen Kepegawaian di Indonesia, (Suranaya: Apolo, 1999), h. 60 



28    Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pembinaan berfungsi untuk meningkatkan ketaatan seseorang terhadap sesuatu baik dalam urusan pekerjaan, ibadah maupun kaitannya dengan kehidupan lainnya. Pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan lansung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi definisi pembinaan merupakan tugas yang terus menerus didalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan intruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan normativ yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.  
C. Disiplin Pegawai 

1. Pengertian Disiplin  Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib (di sekolah, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya), ketaatan (kepatuhan) pada peraturan tata tertib dan bidang studi yang dimiliki objek dan system tertentu.28 Sedangkan Secara Etimologis, kata kedisiplinan berasal dari kata latin discipulus, yang berarti siswa atau murid.29 Disiplin merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk. Dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib di sekolah.                                                            28 Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., 268. 29 Dolet Unaradjan, Manajemen Disiplin, (Jakarta: PT Grasindo, 2008), h. 8 



29    Soegeng Prijodarminto dalam buku “Disiplin Kiat Menuju Sukses” mengatakan: Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilainilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.30 Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta melalui proses latihan yang dikembangkan menjadi serangkaian perilaku yang di dalamnya terdapat unsur-unsur ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, ketertiban dan semua itu dilakukan sebagai tanggung jawab yang bertujuan untuk mawas diri. Sedangkan kedisiplinan adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya serta siap menerima sanksisanksinya apabila melanggar aturan tersebut. Jadi sifat disiplin berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat antara pegawai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang perlu di jatuhkan kepada pihak yang melanggar. Di dalam seluruh aspek kehidupan, dimanapun kita berada, dibutuhkan peraturan dan tata tertib yang mengatur dan membatasi setiap gerak dan perilaku. Disiplin di lingkungan kerja sangat dibutuhkan, karena akan menghambat pencapaian tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu, pegawai dengan disiplin kerja yang baik, berarti akan dicapai pula suatu keuntungan yang berguna baik bagi organisasi maupun pegawai itu sendiri. Selain itu, harus mengusahakan agar peraturan itu bersifat jelas, mudah dimengerti, adil bagi seluruh karyawan dan                                                            30 Soegeng Prijodarminto, Disiplin Kiat Menuju Sukses, (Jakarta: Pradnya Pratama, 1994), h. 23 



30    pimpinan. Disiplin pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia berangkat dari pandangan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, luput dari kekhilafan dan kesalahan. Oleh karena itu setiap organisasi perlu memiliki berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh para anggotanya, standar yang harus dipenuhi. Dengan kata lain disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha bekerja secara kooperatif dengan para karyawan yang lain serta meningkatkan prestasi kerjanya.  Menurut Sondang P Siagian dikatakan bahwa terdapat dua disiplin dalam  organisasi yaitu yang bersifat Preventif dan Korektif.31 Pendisiplinan yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap, tindakan prilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai para karyawan berprilaku negatif. Disiplin Korektif adalah pendisiplinan yang dilakukan apabila ada pegawai yang nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan maka kepadanya diberikan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi dilihat dari pelanggaran apa yang dilakukannya. Berikut beberapa dari para ahli tentang disiplin adalah sebagai berikut: Menurut fathoni disiplin adalah kesadaran dan kesedian seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku.32 Sedangkan Simamora                                                            31 Sondang., P. Siagian, Manajemen Sumber  Daya Manusia, (Jakarta: Binapura Aksara. 2008), h. 304 32 Abdurrahmat Fathoni, Organisasi & Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 172 



31    menyatakan bahwa disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur.33 Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri karyawan dan pelaksanaan yang teratur serta menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja didalam suatu organisasi.  Disiplin merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu organisasi atau perusahaan dan mempertahankan atau melangsungkan kehidupannya. Hal ini disebabkan hanya dengan disiplin yang tinggi suatu organisasi dapat berprestasi tinggi. Hal ini sesuai pendapat widjaja, sebagai berikut: dengan perkataan lain unsur yang penting yang mempengaruhi prestasi dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang berprestasi lebih tinggi tanpa melaksanakan disiplin dalam derajat yang lebih tinggi. Disiplin dalam suatu alat atau sarana bagi suatu organisasi untuk mempertahankan eksistensinya. Hal ini dikarenakan dengan disiplin yang tinggi, maka para pegawai atau bawahan akan mentaati semua peraturan-peraturan yang ada sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Berdasarkan uraian diatas maka terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja. Artinya makin tinggi disiplin kerja seorang pegawai maka makin tinggi pula hasil kinerja pegawai tersebut. Demikian pula sebaliknya makin rendah disiplin kerja seorang pegawai maka makin rendah pula kinerja pegawai tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah disiplin. Disiplin sendiri merupakan satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja                                                            33 Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: STIE YPKN, 2006), h. 610 



32    pegawai. Oleh karena itu tanpa adanya disiplin, maka segala kegiatan yang akan dilakukan akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi atau perusahaan serta dapat juga menghambat jalannya program organisasi yang dibuat. Berkaitan hal  dengan tersebut diatas, maka dibutuhkan kinerja pegawai agar dapat melaksanakan tugas yang ada sebaik mungkin, karena itu faktor disiplin kerja mempunyai pengaruh serta peran yang penting terhadap peningkatan kinerja pegawai. Jika dilihat secara riil, faktor kedisiplinan memegang peranan yang amat penting dalam pelaksanaan tugas sehari-hari para pegawai. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi oleh atasan. Singodimedjo dalam Sutrisno, mengatakan disiplin adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya.34 Disiplin adalah sikap kesedian dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati segala norma peraturan yang berlaku diorganisasi. Disiplin sangat diperlukan baik individu yang bersangkutan maupun oleh organisasi. Menurut Terry dalam Sutrisno, disiplin merupakan alat penggerak karyawan.agar tiap pekerjaan dapat berjalan dengan lancar, maka harus diusahakan agar ada disiplin yang baik. Sedangkan menurut Latainer dalam Sutrisno, mengartikan disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan                                                            34 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Prenada Media, 2013), h. 86 



33    sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Dalam arti sempit, biasanya dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya menghukum seorang karyawan hanya merupakan sebagian dari persoalan disiplin.  Selanjutnya bagi Beach dalam Sutrisno, disiplin mempunyai dua pengertian. Arti pertama, melibatkan belajar atau mengecetak perilaku dengan menerapkan imbalan atau hukuman. Arti kedua lebih sempit lagi, yaitu disiplin ini hanya bertalian dengan tindakan hukuman terhadap pelaku kesalahan.  Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan, yang ada dalam diri karyawan, yang menyebabkan ia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan dan ketetapan perusahaan. Hal ini dapat di katakan bahwa disiplin kerja adalah suatu kesediaaan seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis.  Seorang pegawai yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Demikian juga pegawai yang mempunyai kedisiplinan akan mentaati peraturan yang ada dalam lingkungan kerja dengan kesadaran yang tinggi tanpa ada rasa paksaan. Pada akhirnya pegawai yang mempunyai kedisiplinan kerja yang tinggi akan mempunyai kinerja yang baik bila dibanding dengan para pegawai yang bermalas-malasan karena waktu kerja dimanfaatkannya sebaik mungkin untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 



34    Disiplin merupakan sebuah titik awal dari segala kesuksesan dalam rangka mencapai tujuan sebuah organisasi. Penerapan disiplin dalam suatu organisasi bertujuan agar semua pegawai yang ada dalam perusahaan tersebut bersedia dengan sukarela mematuhi serta mentaati setiap tata tertib yang berlaku tanpa ada paksaan. Disiplin kerja yang baik dapat dilihat dari tingginya kesadaran para pegawainya dalam mematuhi serta mentaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku, besarnya rasa tanggung jawab akan tugas masing-masing, serta meningkatkan efisiensi dan kinerja para pegawainya.  
2. Indikator Disiplin Pegawai  Menurut Alfred R. Lateiner dalam Imam Soejono, umumnya disiplin kerja dapat diukur dari 3 indikator yaitu :  a. Disiplin waktu, Disiplin waktu disini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi: kehadiran dan kepatuhan pegawai pada jam kerja, pegawai melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. 35 b. Disiplin Peraturan dan Berpakain Peraturan maupun tata tertib yang tertulis dan tidak tertulis dibuat agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari pegawai terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan disini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasan dan peraturan, tata tertib yang telah ditetapkan, serta ketaatan pegawai                                                            35 Alfred, R. Lateiner. Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Terjemahan Imam Soedjono, (Jakarta: Aksara Baru. 1983), h. 72 



35    dalam menggunakan kelengkapan pakaian seragam yang telah ditentukan organisasi atau lembaga.  c. Disiplin Tanggung Jawab Kerja Salah satu wujud tanggung jawab pegawai adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar. Serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang pegawai.  
D. Penelitian Relevan 1. Penelitian yang dilakukan oleh Dorce Bu’tu yang berjudul “Peranan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru 

Di SMP Negeri 2 Sentani Kabupaten Jayapura”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dorce Bu’tu menunjukkan bahwa:  a. Kepala sekolah memberikan keteladanan dilakukan melalui sikap yang positif, sedangkan untuk kerja ditunjukkan dengan bekerja keras, disiplin dan bertanggung jawab. Kinerja Guru Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Kepercayaan personalia sekolah Harapan-harapan Iklim sekolah Kepemimpinan Kepala Sekolah   b. Menggerakkan guru dilakukan dengan mengarahkan pada kesadaran untuk bekerja daripada memberi hukuman.  c. Pemberian bimbingan dan pengawasan dilakukan dengan pemberian petunjuk teknis kurikulum dan supervisi klinis.  



36    d. Pemberdayaan guru dilakukan dengan pemberian kepercayaan dan tanggung jawab. e. Pemberian penghargaan dilakukan melalui pemberian insentif dan pujian di depan khalayak. Namun di sisi lain pemberian insentif bagi guru yang berprestasi belum dilaksanakan.  f. Penciptaan ikilim kerja dilakukan dengan berusaha berlaku adil dan tidak otoriter, namun untuk penyediaan fasilitas yang menunjang kegiatan pendidikan khususnya kenyamanan guru belum memadai.  g. Penumbuhan disiplin dilakukan dengan memberi contoh atau menjadi contoh bagi semua warga sekolah. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih yang berjudul 
Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pembinaan Kinerja Guru Di 

SDN Sosrowijayan Yogyakarta. Hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih menunjukkan bahwa:  a. Kepemimpinana kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru menurut peneliti belum teguh dalam pelaksanaan pembinaan kinerja guru sebagaimana yang diharapkan.  b. Pembinaan kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan pemberian bantuan dan dukungan kepada guru.  c. Kerjasama kepala sekolah dan guru dalam pembelajaran dalam bentuk diskusi terhadap masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran.  d. Kepala sekolah dalam pembinaan kinerja guru di SD N Sosrowijayan Yogyakrta mengalami beberapa hambatan yaitu:  



37    1) Guru tidak mengindahkan amanat yang disampaikan oleh kepala sekolah, solusinya sebaiknya kepala sekolah melakukan komunikasi yang sebaik baiknya dengan para guru.  2) Masih ada guru yang belum mengarah/ belum tentu membuat RPP, solusinya kepala sekolah berusaha menegur dan menasehati guru.  3) Terdapatnya guru yang disiplinnya kurang/ jarang masuk tanpa ijin yang pasti, solusinya kepala sekolah sudah berusaha meningkatkan, jika kepala sekolah sudah kewalahan, maka langkah akhir melapor pada pengawas untuk diberikan tindak lanjut.  4) Kunjungan kelas intensitasnya masih kurang, solusinya meningkatkan kesadaran kepala sekolah betapa pentingnya pembinaan kinerja guru.  5) Sarana dan prasarana masih kurang memadai, solusinya mengusulkan minta ke dinas pendidikan.  6) Konsultasi RPP tidak ada agenda khusus, solusinya sebaiknya kepala sekolah membuat agenda khusus.  


