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ABSTRAK: 
 
Kinerja guru mencerminkan performance seorang guru dalam melaksanakan 
tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kenyataannya maksimal 
tidaknya kinerja guru dipengaruhi banyak faktor. Kepemimpinan kepala sekolah 
dan profesionalisme guru  merupakan dua faktor diantara faktor-faktor yang lain 
yang dapat mempengaruhi kinerja guru.  

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis  pengaruh kepemimpinan kepala 
sekolah terhadap kinerja guru, pengaruh profesionalisme terhadap kinerja guru, 
dan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru  secara 
bersama terhadap kinerja guru.  

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif non eksperimen. Populasi 
adalah seluruh guru Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kecamatan Paguyangan 
dengan jumlah guru 246 orang, dan ukuran sampel ditentukan dengan tabel 
Krejcie sebanyak 142 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
angket. Analisis hasil penelitian menggunakan statistik deskriptif, regresi 
sederhana, dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS Windows Version 
14.  

Secara deskriptif hasil penelitian menujukan bahwa kepemimpinan kepala 
sekolah di SD Negeri di Kecamatan Paguyangan termasuk dalam kategori baik 
dengan skor rata-rata 58,8028, profesionalisme guru dalam kategori profesional 
58,0915, kinerja guru masuk dalam kategori baik dengan rata-rata 61,4155. 

Dengan analisis regresi sederhana diketahui : terdapat pengaruh postif dan 
signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri 
Kecamatan Paguyangan sebesar 25,8%, profesionalisme berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja guru dengan koefisien determinasi sebesar 39,4 %. 
Hasil analisis regresi berganda menunjukkan adanya pengaruh bersama-sama 
secara positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme 
guru terhadap kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan dengan koefisien 
determinasi sebesar 43,8%. 

Berdasarkan penelitian ini disarankan kinerja guru perlu ditingkatkan dan 
guru harus menyadari antara hak dan kewajiban harus seimbang. 
Profesionalisme yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan lagi mengingat 
mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja guru. 

 
Kata Kunci : Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Kinerja 

Guru  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1    Latar Belakang  

  Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermatabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  

(PP No. 19 Tahun 2005), menetapkan delapan Standar yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan.  Salah satu standar yang dinilai 

langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi 

lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa untuk 

dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu tenaga pendidik (guru), dan 

tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, tenaga 

administrasi, pesuruh) harus ditingkatkan.     

 Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat 

hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah. Adapun 

penanggung jawab keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas adalah guru.  

Pemberdayaan terhadap mutu guru perlu dilakukan secara terus menerus, dan 

berkelanjutan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur manajemen kelas.   
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Salah satu syarat utama yang harus diperhatikan dalam peningkatan 

pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yakni guru dan tenaga kependidikan yang profesional (wawancara 

Wardiman Djoyonegoro 16-08-2004 TPI). 

 Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan 

yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi  (UU RI No 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen).  Guru Profesional adalah 

guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

Glickman (1981) menegaskan bahwa seorang akan bekerja secara professional 

bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan kinerja. Maksudnya 

adalah seseorang akan bekerjasama professional bilamana memiliki kemampuan 

kerja yang tinggi dan  kesungguhan  hati untuk  mengerjakan  dengan  sebaik-

baiknya. Seorang guru dapat dikatakan professional bila memiliki kemampuan 

tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level of commitment). 

Kemampuan  profesional  guru  adalah kemampuan dalam melaksanakan 

tugas, yang  dibekali  dengan Kompetensi (kemampuan dasar). Direktorat  

Pendidikan  Dasar  (1994)  mengembangkan  lima  kemampuan  dasar  yang  harus  

dimiliki  oleh  setiap guru  sekolah  dasar, antara lain :    (1) penguasaan kurikulum; 

(2) penguasaan  materi setiap mata pelajaran; (3) penguasaan  metode  dan  teknik 

evaluasi; (4) komitmen terhadap tugas; (5) disiplin dalam arti luas. Kemampuan 

profesi  adalah salah satu unsur penunjang bagi guru dalam  mewujudkan  prestasi  

kerja (kinerja).  Kinerja diartikan sebagai ukuran kerja (performance),  pelaksanaan  
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kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja / unjuk kerja / penampilan kerja (L.A.N, 

1992). Prestasi kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kecakapan dan motivasi, 

kecakapan tanpa motivasi atau motivasi  tanpa kecakapan  tidak  akan   

menghasilkan  keluaran  yang tinggi (Sedarmayanti, 2001).  Balai  Pengembangan  

Produktivitas  Daerah (1999), menjelaskan  ada  dua faktor  penting yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, yakni ; (1) sikap mental yang berupa motivasi 

kerja, disiplin kerja dan etika kerja; (2) manajemen / kepemimpinan. 

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, sebab 

suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan.  Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, 

menggerakkan dan  mengarahkan  tindakan  pada seseorang atau kelompok orang 

untuk mencapai tujuan  tertentu  pada situasi tertentu. Kepemimpinan merupakan 

salah satu aspek manajerial dalam kehidupan berorganisasi yang merupakan posisi 

kunci. Karena kepemimpinan seorang pemimpin berperan sebagai penyelaras  

dalam  proses  kerjasama antar manusia dalam organisasinya. 

Kepemimpinan seorang pemimpin akan mampu membedakan 

karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainya. Kepemimpinan yang 

dinamis dan efektif merupakan potensi yang paling pokok dan yang sulit dijumpai, 

akan tetapi tidak berarti bahwa seorang pemimpin tidak mampu menjadi 

pemimpin yang berkemimpinan dinamis dan efektif. Dengan memahami teori 

kepemimpinan akan dapat meningkatkan pemahamannya terhadap dirinya sendiri,  

mengetahui  kelemahan maupun kelebihan potensi yang ada dalam dirinya, serta 

akan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana seharusnya 

memperlakukan bawahannya. 
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Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan perbuatan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek perencanaan 

program belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan 

pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal, serta 

penilaian hasil belajar. Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja 

seseorang, termasuk seorang guru.  

    Hasil pengamatan yang dilakukan oleh supervisor,  tampak sebagaian guru 

belum menunjukkan kinerja baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, artinya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru, seperti: kegiatan dalam merencanakan  

progam pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan penilaian, 

melaksanakan ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan serta mengadakan pengembangan bidang pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Sebagi gambaran profil  guru yang kinerjanya masih rendah, 

antara lain: guru mengajar secara monoton dan tanpa persiapan yang matang. Guru 

masih menggunakan persiapan mengajar dengan sangat sederhana, belum 

sepenuhnya menggunakan acuan kurikulum yang dipersyaratkan, dan tidak 

konsisten  dalam implementasi skenario  rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah dipersiapkan dan pada proses pembelajaran guru masih dominan 

menggunakan metode ceramah. Fenomena tersebut teramati  pada waktu 

pelaksanaan kepengawasan di sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Paguyangan Kabuten Brebes.  Dijumpai guru yang mengajar hanya berdasarkan 

pengalaman masa lalunya dari waktu kewaktu, sehingga merasa hafal diluar kepala  

dan tidak mau berubah terhadap hal-hal baru, termasuk metode pembelajaran, 
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penggunaan media, sistem penilaian yang  kurang difahami, mengajar secara 

hafalan/ tanpa persiapan mengajar. 

Juga dimungkinkan adanya kombinasi lain, seseorang boleh jadi pimpinan 

yang lemah, tetapi masih merupakan manajer yang relatif efektif khususnya apabila 

ia kebetulan mengelola orang-orang yang sangat memahami pekerjaan mereka dan 

memiliki dorongan yang kuat untuk bekerja. Keadaan seperti ini kecil 

kemungkinannya dan karenanya kita berharap agar para kepala sekolah dasar  

sebagai pimpinan yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup tinggi. 

Kepala Sekolah dasar adalah sebagai pemimpin. Hendaknya mampu menggerakkan 

pengikutnya untuk berlomba dalam kebaikan menurut bakatnya, sebagaimana 

Firman Allah SWT yang artinya ”Tiap-tiap orang mempunyai bakat tertentu, maka 

berlombalah untuk mengejar kebaikan”. ( QS. Al- Baqoroh 148). Kepala sekolah 

dasar juga sebagai pemimpin harus dapat menggerakkan  mentalitas  saling 

membantu dalam urusan kebaikan sebagaimana firman Allah SWT: ”Maka 

hendaklah saling membantu dalam kebaikan dan taqwa sehari-hari, jangan saling 

membantu dalam kejahatan dan penyelewengan” (QS Al-Maidah 2). 

Setiap kepala sekolah dasar sebagai pemimpin organisasi perlu menguasai 

dan mempunyai kemampuan untuk memotivasi bawahannya, agar kepala sekolah 

dasar  dapat  mempengaruhi bawahannya harus memahami apa yang menjadi 

kebutuhan bawahannya.  Keberhasilan pengelolaan sekolah sangat ditentukan oleh 

kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Oleh karena itu kepala sekolah 

sebagai pemimpin dalam suatu organisasi hendaknya menyadari dan tanggap 

teknik-teknik untuk dapat memelihara prestasi dan kepuasan kerja guru antara lain 
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dengan memberikan dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mereka 

sesuai dengan aturan dan pengarahan. 

Oleh sebab itu salah satu tugas kepala sekolah adalah untuk bisa 

menciptakan guru profesional agar bisa bekerja sesuai dengan pengarahan yang 

diberikan. Lebih  jauh kepala sekolah sebagai pimpinan harus mengetahui kinerja 

guru-gurunya. Karena kinerja  paling tidak sangat berkait dengan kepemimpinan 

organisasi sekolah dan juga kepentingan guru itu sendiri, oleh karena itu bagi 

sekolah dasar, hasil penilaian kinerja para guru sangat penting artinya dan 

peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi 

kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, 

promosi dan berbagai aspek lain. Sedangkan bagi guru penilaian dapat berperan 

sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, 

kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan 

tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sehingga secara berkala 

hendaknya mengadakan penilaian kinerja guru-gurunya. 

Dengan adanya penilaian kinerja kepala sekolah akan memperoleh 

informasi tentang keberhasilan atau kegagalan gurunya dalam menjalankan tugas 

masing-masing. Kinerja penting untuk diteliti, karena ukuran terakhir keberhasilan 

suatu organisasi/ sekolah adalah kinerja atau pelaksanaan pekerjaannya, sehingga 

kemajuan sekolah banyak dipengaruhi oleh kinerja  guru-gurunya. Penilaian kinerja 

guru pada dasarnya merupakan penilaian yang sistematik terhadap  penampilan 

kerja guru itu sendiri terhadap taraf potensi kerja guru dalam upaya 

mengembangkan diri untuk kepentingan sekolah. 

Sehingga di antara tujuan sekolah dasar dapat: 
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- Menyiapkan peserta didik untuk menjadi anak yang beriman, bertaqwa, 

berakhlak  mulia,  menguasai  ranah  kognitif,  ranah  efektif  serta   ranah  

psikomotor. 

Kinerja guru merupakan seluruh usaha guru untuk mengantarkan proses 

pembelajaran mencapai tujuan pendidikan. Adapun kinerja guru meliputi seluruh 

kegiatan yang menyangkut tugas profesionalnya sebagai guru dan tugas 

pengembangan pribadi guru. Tugas Profesional guru mencakup suatu kegiatan 

berantai dimulai dari merencanakan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi 

sampai dengan tindak lanjut evaluasi. Selain itu guru juga dituntut untuk memiliki 

pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik serta harus 

mampu mengembangkan potensi peserta didik  

Berdasarkan uraian latar berlakang di atas, maka penelitian ini bermaksud 

mengungkap pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 

terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paguyangan Kabupaten 

Brebes. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka yang 

menjadi fokus perhatian dan sekaligus menjadi problem adalah sejauh mana 

kinerja  guru sekolah dasar di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dari 

kepemimpinan Kepala Sekolah dan guru profesional terhadap kinerja guru sekolah 

dasar.  Masalah pokok tersebut teridentifikasi sebagai berikut: 
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5. Kinerja guru di Sekolah Dasar  (SD) Negeri di Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes menunjukkan kurang optimal dalam melakukan 

tugasnya. 

6. Kinerja guru yang belum optimal  dimungkinkan karena profesionalitas guru 

sekolah dasar tersebut. 

7. Kinerja guru sangat menentukan hasil belajar peserta didik, maka guru 

dituntut  untuk profesional dalam melaksanakan tugasnya.  

8. Kinerja guru juga akan ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah 

selaku figur sentral dalam suatu sekolah.   

9. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik dalam memimpin dan 

memberdayakan sumberdaya manusia khususnya guru akan mempengaruhi 

kenerja guru. 

10. Guru dalam melaksanakan tugasnya akan ditentukan oleh banyak faktor, 

dalam penelitian ini kinerja guru akan dipengaruhi oleh kepemimpinan 

kepala sekolahnya dan profesionalisme yang melekat pada guru yang 

profesional. 

 

1.3   Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar  pengaruh kepemimpinan  kepala sekolah terhadap kinerja 

guru pada SD Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes? 

2. Seberapa besar  pengaruh profesionalisme guru  terhadap kinerja  guru pada 

SD Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes? 
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3. Seberapa besar pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada SD Negeri di Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes? 

1. 4   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis besarnya pengaruh  kepemimpinan  kepala sekolah terhadap 

kinerja guru pada SD Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

2. Menganalisis besarnya pengaruh  profesionalisme guru terhadap kinerja guru 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

3. Menganalisis besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 

1.5   Manfaat  Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, 

minimal menguji teori-teori menajemen pendidikan yang berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja 

guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 
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2. Manfaat  Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui 

temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Dinas Pendidikan, khususnya UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes diharapkan dapat ssebagai bahan 

pertimbangan dalam membina guru Sekolah Dasar dan pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja 

guru sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

b. Dapat memberi motivasi bagi guru Sekolah Dasar agar supaya 

meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR 
 

      Dalam bab ini diuraikan mengenai teori yang berhubungan dengan kinerja, 

khususnya kinerja guru, kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 

kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. 

 

2.1   Kinerja  

              Di dalam suatu organisasi, kinerja memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil 

kerja yang dapat dilihat secara kuantitas dan kualitas ketika seseorang melaksanakan 

tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.  Ungkapan kemajuan yang didasari oleh 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta motivasi untuk menghasilkan sesuatu 

adalah kinerja (Fatah, 2003: 27).   

Menurut  manajemen sumber daya manusia kinerja merupakan hasil yang 

telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan 

kerja atau tugas. Sedangkan menurut Byars (1984) kinerja diartikan sebagai hasil 

dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam 

situasi tertentu. Jadi prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, 

kemampuan dan persepsi tugas. Usaha  merupakan  hasil motivasi  yang 

menunjukan jumlah energi (fisik atau mental) yang digunakan oleh individu dalam 

menjalankan suatu tugas. Sedangkan kemampuan merupakan karakteristik individu 

yang digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Kemampuan biasanya tidak 

dapat dipengaruhi secara langsung dalam jangka pendek.  Persepsi tugas 
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merupakan petunjuk dimana individu percaya bahwa mereka dapat mewujudkan 

usaha-usaha mereka dalam pekerjaan. Pendapat lain kinerja merupakan suatu hasil 

yang dicapai oleh pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan, (Robbins, 2000:112). 

Menurut Seymour (1991), kinerja merupakan tindakan-tindakan atau 

pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang dapat diukur, adapun menurut As’ad (1989) 

mengutip dua pendapat, pertama dari Maiier yang memberi batasan bahwa kinerja 

sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua dari pendapat 

Lawer dan Poter, menyatakan kinerjaa adalah ”successful role achievement” yang 

diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya. Sedangkan Byars and Rue (1984) 

mendifinisikan kinerja merupakan derajat penyelesaian tugas yang menyertai 

pekerjaan seseorang. Kinerja adalah yang merefleksikan seberapa baik seseorang 

individu memenuhi permintaan pekerjaan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, 

menunjukan bahwa kinerja merupakan hasil yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. 

  Korelasi kinerja dengan kepuasan menurut Lopez 919820 mempunyai 

tingkat signifikansi tinggi. Kinerja diukur dengan instrument yang dikembangkan 

dalam studi yang tergabung dalam ukuran kinerja secara umum. Kemudian 

diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar, meliputi : (1) Kuantitas 

kerja,(2) kualitas kerja, (3) pengetahuan tentang pekerjaan, (4) pendapat atau 

pernyataan yang disampaikan, (5) perencanaan kerja. 

Menurut Ivancevich (1993) mengevaluasi kinerja karyawan dalam dua 

katagori: pertama pada karyawan teknik yang mencakup kopetensi teknis, 

kesanggupan mencukupi kebutuhan sendiri, hubungan dengan orang lain, kopentensi 

komunikasi, inisiatif, kompetensi administrasi, keseluruhan hasil kinerja karyawan 
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teknik, kedua evaluasi terhadap manajerial, yang mencakup kratifitas, konstribusi 

yang diberikan, usaha kelompok kerja, keseluruhan hasil kerja. Sedangkan Halim 

(1983) mengukur kinerja para mandor dengan indicator: kualitas kinerja mereka, 

produktivitas dalam pekerjaan, usaha yang dicurahkan dalam pekerjaan dan 

kecepatan bekerja. Dengan mengetahui kinerja karyawan dapat memberikan 

informasi bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan sumberdaya manusia 

tentang apa yang terbaik untuk diberikan kepada para karyawan dalam organisasi 

menurut Flippo (1984) penilaian kinerja menyediakan informasi untuk membantu, 

membuat dan melaksanakan keputusan mengenai beberapa subjek seperti promosi, 

kenaikan gaji, pemberhentian dan pemindahan. Menurut Simamora (1999:423) 

kinerja diartikan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas 

maupun kualitasnya.  Kinerja  dapat diartikan sebagai: 1) sesuatu yang dicapai, 2) 

prestasi yang diperlihatkan, 3) kemampuan kerja. Sehingga kinerja diartikan juga 

sebagai hasil pekerjaan yang dicapai seseorang melalui suatu upaya yang disengaja 

dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya baik berupa pengetahuan, 

sikap maupun ketrampilan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan.  

Sedangkan Hasibuan (2001-34), mengemukakan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu.  Kinerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut 

ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja dapat berbentuk 

proses kerja dan hasil kerja. Seseorang dapat menyelesaikan sesuatu pekerjaan 

sesuai dengan yang direncanakan dan dengan hasil yang memuaskan berarti tingkat 
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kerjanya optimal. Sebaliknya jika seseorang tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan yang direncanakan berarti kinerjanya rendah.   

   Langkah-langkah atau prosedur kerja selalu mengarah pada pencapaian 

hasil pekerjaan yang sesuai dengan tuntutan kerjanya. Bila suatu pekerjaan 

dilaksanakan sesuai dengan prosedurnya, maka akan sampai pada hasil kerja yang 

diinginkan yang merupakan tuntutan pekerjaan tersebut. Tolok ukur dari kinerja 

adalah yang menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Seberapa jauh seseorang 

mampu melaksanakan pekerjaan dan dibandingkan dengan hasil yang ingin dicapai 

dinamakan kinerja seseorang pada pekerjaan tersebut (As.ad – 2001: 48). 

Adapun  faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan ketrampilan. Kemampuan 

pekerja dapat mempengaruhi kinerja dalam berbagai cara. Misalnya dalam 

cara pengambilan keputusan, cara menginterprestasikan tugas dan cara 

penyelesaian tugas. Kepribadian adalah serangkaian  ciri  yang realtif 

mantap yang dipengaruhi oleh keturunan dan factor sosial, kebudayaan dan 

lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi atau sikap. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seseorang pekerja, yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seseorang individu atas tugas 

yang dibebankan kepadanya. Makin jelas pengertian pekerja mengenai 

persyaratan dan sasaran pekerjaannya, maka makin banyak energi yang 

dapat dikerahkan untuk kegiatan kearah tujuan. 

3. Tingkat motivasi pekerja 
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Motivasi adalah daya energi yang mendorong, mengarahkan dan 

mempertahankan perilaku. 

Ada 2  variabel  yang  dapat mempengaruhi kinerja ( Mc Cormick and Tiffin, 

1994), yaitu: (1) variabel individu yang terdiri dari pengalaman, pendidikan, 

jenis kelamin, umur, motivasi, keadaan fisik, kepribadian dan sikap; (2) 

variabel situasional, yakni menyangkut faktor fisik dan pekerjaan yang 

meliputi metode kerja, pengaturan dan kondisi, perlengkapan kerja, 

pengaturan ruang kerja, kebisingan, penyinaran dan temperature. Kemudian  

faktor sosial dari organisasi yang meliputi kebijakan, jenis latihan dan 

pengalaman, sistem upah serta lingkungan sosial. 

Kemudian menurut Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN 

Nomor : 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993, tentang petunjuk 

pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya adalah sebagai 

berikut: 

(1) Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, 

evaluasi belajar, analisis hasil belajar serta menyusun program perbaikan 

dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; (2) 

menyusun program bimbingan dan tindak lanjut program bimbingan 

terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; (3) Tugas pokok 

guru tersebut menjadi pedoman kinerja guru untuk menghasilkan prestasi 

kerja yang dapat diberikan angka kredit, sebagai dasar untuk kenaikan 

pangkat dan jabatan fungsional guru. 

            Menurut Mulyasa Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi kerja dalam hal 

ini prestasi guru adalah merupakan perilaku guru yang mempunyai (1) Kecakapan 
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dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasmu dan bidang lain yang 

berhubungan dengan tugasnya. (2) Ketrampilan yang sangat baik dalam 

melaksanakan tugasnya. (3) Pengalaman yang luas dibidang tugasnya dan bidang 

lain yang berhubungan dengan tugasnya. (4) selalu bersungguh-sungguh dan tidak 

mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya. (5) Kesegaran dan kesehatan 

jasmani dan rohani yang baik. (6) Selalu melaksanakan tugas secara berdayaguna 

dan berhasil guna. (7) hasil kerjanya jauh melebihi hasil kerja rata-rata yang 

ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. 

  Prestasi Kerja dapat ditentukan melalui: 

2) Kecakapan Kerja 

Kecakapan kerja merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh guru 

dalam menguasai bidang tugasnya baik dalam pengawasan maupun tindak 

dalam pengawasan oleh pihak lain. Sebagai bukti kecakapan kerja dia dapat 

bekerja dan selalu bersungguh-sungguh dan melaksanakan tugas secara 

berdaya guna dan berhasil guna. 

3) Kualitas pekerjaan 

Kualitas pekerjaan merupakan nilai nyata yang dapat dilihat setelah 

melakukan pekerjaan baik yang bersifat abstrak maupun bersifat kongkrit 

pada kualitas pekerjaan dapat dilihat selalu berbuat baik dan benar tanpa 

membuat kesalahan berarti, dan memiliki hasil yang dicapai cukup baik dan 

memadai meskipun perlu koreksi dari pihak tertentu. 

 

4) Pengembangan 

      Pengembangan merupakan langkah kerja untuk dapat mengembang- 



17 
 

 

kan ide-ide yang dimiliki demi untuk kemajuan organisasi. Dalam 

pengembangan itu selalu menunjukkan sikap dan minat yang ingin maju dan 

selalu menggunakan sistem evaluasi yang tepat. 

5) Ketabahan 

Ketabahan merupakan sifat yang dimiliki oleh seorang guru dalam 

menghadapi pekerjaan baik yang dikategorikan sulit maupun yang 

dikategorikan ringan/ gampang. Dalam ketabahan tampak sifat tidak lekas 

putus asa dalam menghadapi masalah yang pelik tidak suka membuat 

kericuhan selalu mengulangi pekerjaan yang dikatakan belum berhasil. 

6) Tingkat kehadiran 

Tingkat kehadiran merupakan tindakan nyata yang telah dilaksanakan oleh 

guru dalam melaksanakan tugasnya guru yang memiliki prestasi kerja baik 

akan selalu kerja tanpa absen. Setelah datang dia secara rutin mengisi buku 

daftar hadir menganggap profesinya merupakan pekerjaan yang paling 

diutamakan. 

7) Tingkah Laku 

Tingkah laku merupakan sikap individu yang dimiliki oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya yang termasuk dalam sikap ini diantaranya selalu 

mentaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan,  memiliki sikap 

sopan, luwes, tegas dan bijaksana, tidak selalu membedakan antara atasan 

dan teman sekerja serta memiliki kecenderungan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya. 

          Kinerja adalah perilaku yang berhubungan dengan kerja seseorang, kerja 

merupakan kebutuhan seseorang yang dapat berkembang dan berubah dan bahkan 
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keadaan tersebut sering tidak disadari oleh pelakunya.  Seseorang bekerja karena ada 

sesuatu yang ingin dicapainya dan orang tersebut berharap dengan melakukan 

pekerjaan tersebut akan membawanya pada keadaan yang lebih baik dan lebih 

memuaskan, yang mendasari perilaku bekerja.  Oleh karena itu kinerja dan jenis 

pekerjaan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kinerja memiliki makna positif 

seperti kualitas kerja, disiplin, jujur, giat, produktif. Maka untuk bisa meningkatkan 

kinerja dan memahami arti sebuah kinerja diperlukan penilaian secara khusus yang 

dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang tersebut.  

   Untuk keberhasilan prestasi kerja selanjutnya diadakan proses-proses 

penilaian yang di dalamnya meliputi : 

1) Penilaian Prestasi Kerja 

Penilaian prestasi kerja merupakan proses sistematis untuk memperoleh  

informasi  tentang  keberhasilan  dan  kegagalan guru dalam menjalankan 

tugas pada bidang guru pada bidang kerja masing-masing. 

Sedangkan menurut Martoyo (1996 ), yang dimaksud penilaian prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi  

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan.  Apabila penilaian  

prestasi kerja tersebut dilaksanakan dengan baik, tertib dan benar, dapat 

membantu meningkatkan loyalitas demi para guru (anggota organisasi). Hal 

ini tentunya akan sangat menguntungkan sekolah yang bersangkutan. Paling 

tidak para guru akan mengetahui sampai dimana dan bagaimana prestasi 

kerjanya dinilai oleh atasan atau tim penilai. Kelebihan maupun kekurangan 

yang ada. Akan dapat merupakan cambuk bagi kemajuan-kemajuan mereka 

mendatang. 
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Penilaian prestasi kerja guru, pada dasarnya merupakan penilaian yang 

sistematis terhadap penampilan kerja guru itu sendiri dan terhadap taraf potensi 

guru dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan sekolah. 

Yang menjadi sasaran obyek penilaian antara lain kecakapan, penampilan 

dalam pelaksanaan tugas, ketegaran jasmani maupun rohaninya selama bekerja, 

dan lain sebagainya. Sehingga penilaian prestasi kerja yang tinggi, senantiasa 

akan diberikan kepada guru yang memiliki disiplin dan dedikasi baik 

berinisiatif positif, sehat jasmani dan rohani, mempunyai semangat bekerja dan 

mengembangkan diri dalam pelaksanaan tugas, pandai bergaul dan lain 

sebagainya. 

Penilaian akan efektif bila frekuensi pelaksanaan secara periodik dalam jangka 

waktu tertentu yang tidak terlalu lama (misalnya 1 bulan sekali, atau setiap 1 

cawu). 

2) Tujuan Penilaian 

a. Mengidentifikasikan para guru mana yang membutuhkan penataran dan 

latihan. 

b. Menetapkan kenaikan pangkat melalui angka kredit. 

c. Menetapkan kemungkinan pemindahan guru ke penugasan baru. 

d. Mengidentifikasi para guru yang akan dipromosikan ke jabatan yang 

lebih tinggi. 

3) Manfaat Penilaian Prestasi 

a. Perbaikan prestasi kerja 

b. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. 

c. Keputusan-keputusan penempatan 



20 
 

 

d. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. 

e. Perencanaan dan pengembangan karir. 

f. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing. 

g. Ketidakakuratan informasional 

h. Kesalahan-kesalahan disain pekerjaan. 

i. Kesempatan kerja yang adil 

j. Tantangan-tantangan eksternal. 

 Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan kinerja guru dalam  

penelitian   Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan 

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Hal ini tercermin pada kemampuan guru sehubungan dengan 

tugasnya dalam proses belajar dengan indikator sebagai berikut:  (1) kemampuan  

menyusun program pengajaran. (2) kemampuan menyajikan program 

pengajaran. (3) kemampuan  menganalisis hasil belajar. (4) kemampuan  

menyusun program perbaikan  dan pengayaan. (5) kemampuan menyusun 

program bimbingan. 

 

2.2  Teori Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Ada bebrapa pengertian yang berbeda tentang kepemimpinan yang 

dikemukakan oleh para ahli Terry ( 1994) mengatakan bahwa kepemimpinan 

(leadership) adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain, 

pemimpin mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-sama 

dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Koonz dan O’ 

Donell (1992) mendifinisikan kepemimpinan sebagai seni membujuk bawahan 
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agar mau mengerjakan tugas-tugas dengan yakin dan semangat. Robbin (2001) 

berpendapat bahwa pemimpin terkait dengan kemampuan mempengaruhi 

kelompok untuk mencapai tujuan. Fiedler (1992) mengatakan  bahwa  

kepemimpinan  adalah  pola hubungan antar individu yang menggunakan 

wewenang dan pengaruh terhadap orang lain atau sekelompok orang agar 

terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan Yulk (1998) 

mendefinisikan kepemimpinan merupakan proses pengaruh sosial dan pengaruh 

sengaja dilakukan seseorang terhadap orang  lain  untuk  menstruktur aktifitas-

aktifitas dan relasi-relasi didalam sebuah organisasi. Perbedaan difinisi tersebut 

terletak pada siapa yang menggunakan pengaruh, cara menggunakan pengaruh dan 

sasaran yang ingin  dicapai pengaruh dan hasil dari usaha menggunakan pengaruh.  

Menurut Hughes (1999) ada tiga faktor yang berinteraksi menentukan 

efektifitas kepemimpinan yaitu : leader behavior (perilaku pemimpin) yaitu, 

efgektifitas kepemimpinan sangat dipengaruhi gaya memimpin seseorang. Kedua, 

subordinate (bawahan) yaitu, efektifitas kepemimpinan dipengaruhi oleh tingkat 

penerimaan dan dukungan bawahan. Bawahan akan mendukung seorang 

pemimpin sepanjang mereka melihat tindakan pemimpin dianggap dapat memberi 

manfaat dan meningkatkan kepuasan mereka. Ketiga, situation yaitu, situasi 

dalam gaya kepemimpinan yaitu: hubungan pemimpin anggota, tingkat dalam 

struktur tugas dan posisi kekuasan pemimpin yang dapat melalui wewenang 

formal. 

Kemudian  Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam 

pengelolaan Sekolah Dasar (1995) menjelaskan, bahwa ”kepemimpinan 

pendidikan adalah kemampuan kepala sekolah untuk memberikan pengaruh-
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pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugas dan 

kegiatan secara bersama-sama dalam mencapai tujuan pendidikan secara efesien 

dan efektif“ Atmodiwirio (2003) menyebutkan seorang kepala sekolah yang 

efektif berdsarkan penelitian Nasional Association of  Secondary School 

Proncipals merupakan paduan antara  sifat-sifat  pribadi  dan  gaya  

kepemimpinan, yaitu : (1) memberikan contoh : (2) berkepentingan dengan 

kualitas ; (3) bekerja dengan landasan hubungan kemanusiaan; (4) memahami 

masyarakat sekitar; (5) memiliki sikap mental yang baik dan stamina fisik yang 

prima; 96) berkepentingan dengan staff dan sekolah; (7) melakukan kompromi 

untuk mencapai kesepakatan; (8) mempertahankan stabilitas; (9) mampu 

mengatasi stress; (10) menciptakan struktur agar sesuatu bisa terjadi; ( 11) 

mentoilelir adanya kesalahan; (12) tidak menciptakan konflik pribadi; 913) 

memimpin melalui pendekatan yang positif; (14) tidak menjauhi atau mendahului 

orang-orang yang dipimpinya; (15) mudah dihubungi oleh orang; (16) memiliki 

keluarga yang serasi. 

a. Hakekat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Pengelolaan sekolah harus benar-benar dipimpin oleh seorang kepala 

sekolah yang mempunyai acceptability, karena keberhasilan pendidikan di 

sekolah sangat ditentukan oleh gaya kepemipinan kepala sekolah dengan motor 

penggerak aktivitas yang ada dalam mencapai tujuan. Aktivitas kepala sekolah 

sebagai seorang manajer meliputi pengelolaan 3 M, yaitu pertama, manusia 

sebagai faktor penggerak utama aktivitas sekolah, kedua, money yaitu sebagi 

modal aktivitas, ketiga, method sebagai alat untuk menggarahkan manusia dan 
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uang menjadi efektif dalam mencapai tujuan. Namun peranan kepala sekolah 

sebagai manajer tidaklah cukup. 

Pada era globalisasi ini paradigma kepala sekolah sebagai hanya manajer 

kurang cocok, tetapi selain sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu 

menjadi seorang pemimpin Menurut Warren Bennis dan Robert Tonwsend, 

membedakan antara pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang 

melakukan hal-hal yang benar, dan manajer adalah  orang  yang  melakukan hal-

hal dengan benar. Pemimpin berkepentingan dengan reaksi, wawasan, tujuan, 

sasaran, itikad, maksud dan efektivitas hal-hal yang benar. Manajer 

berkepentingan dengan efesien, cara melakukan, urusan sehari-hari jalan singkat 

untuk melakukan banyak hal dengan benar. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

manajer cenderung  memikirkan  anak buahnya sebagai sumber daya, dan 

bertanya-tanya dalam hati sebesar apa penghasilan mereka dan bagaimana dia 

bisa membantu mereka menjadi pahlawan. 

Orientasi kepala sekolah sebagai pemimpin sangatlah cocok dengan misi  

daripada  sekolah  sebagai  organisasi terbuka dan Agent of Change, yang mana 

sekolah dituntut inovatif, aspiratif dan tanggap terhadap perkembangan zaman. 

Kesempatan ini lebih didukung dengan adanya otonomi pendidikan dengan 

program Manajemen Berbasis sekolah (School based Management). Dengan 

program tersebut kepala sekolah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam 

rangka mengelola sekolah, sehingga dituntut memahami secara komprehensif 

manajemen sekolah. Kemampuan manajerial yang tinggi menjadikan sekolah 

efesien. Tetapi juga tidak dikendalikan dengan kemampuan kepemimpinannya 

yang efektif, maka kepala sekolah akan menjadi manajer yang tangguh yang 
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menggunakan kekuasaannya dengan semena-mena, dengan  kurang begitu 

memperhatikan aspek-aspek moral, etika dan sosial. Harus diingat bahwa kepala 

sekolah sebagai pemimpin harus memegang pada prinsip utama saat 

melaksanakan tugasnya yaitu bahwa  orang  lebih penting ketimbang benda-

benda mati. 

Kepemimpinan kepala sekolah pada hakikatnya adalah kepala sekolah yang 

memahami dan menguasai kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang efektif 

seperti yang diakronimkan bahwa kepala sekolah sebagai EMASLIM (educator, 

manajer, adminstrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator) adapun salah 

satu rincian aspek dan indikatornya sebagai berikut: 

Tabel 2.1   Peran Kepala Sekolah sebagai Leader 

Komponen Aspek Indikator 

Leader  1) Memiliki kepribadian 
yang kuat 

- Jujur  

- Percaya diri 

- Bertanggungjawab. 

- Berani mengambil resiko 

- Berjiwa besar 

 2) Memahami kondisi 
guru, karyawan dan 
siswa 

- Memahami kondisi guru, 
karyawan dan siswa. 

 3) Memiliki visi dan 
memahami misi 
sekolah 

- Memiliki visi tentang sekolah. 

- Memiliki misi yang diemban 
sekolah. 

 4) Kemampuan 
mengambil keputusan. 

- Mampu mengambil keputusan 
intern. 

- Mengambil keputusan untuk 
kepentingan ekstern. 

 5) Kemampuan 
berkomunikasi 

- Mampu berkomunikasi secara 
lisan dengan baik. 

- Mampu menuangkan gagasan 
dalam bentuk lisan. 
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Dari Tabel 2.1 di atas merupakan kepemimpinan kepala sekolah yang sangat 

diharapkan pada era globalisasi ini. Kemampuan manajerial dan kepemimpinan 

harus menjadikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam kinerja 

kepala sekolah. Lemahknya salah satu sisi akan menimbulkan berbagai persoalan. 

Untuk memahami lebih jauh perbedaan antara pemimpin dengan manajer, Warren 

dan Bennis membuat daftar perbedaan, yaitu: 

1) Manajer mengurus administrasi, pemimpin membuat inovasi. 

2) Manajer adalah salinan, pemimpin adalah asli  

3) Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan 

4) Manajer berfokus pada sistem dan struktur, pemimpin berfokus pada orang. 

5) Manajer mengandalkan pengendalian pemimpin mengilhamkan kepercayan. 

6) Manajer mempunyai pandangan jangka pendek, pemimpin menanyakan apa 

dan mengapa. 

7) Manajer menunjukkan matanya, ke lini dasar, pemimpin menunjukkan 

matanya ke cakrawala. 

Dari uraian di atas dapat disintesakan bahwa kepala sekolah sebagai 

manajer, administrator, supervisor, manajer berada pada ruang lingkup kepala 

sekolah sebagai manajer, dan educator, inovator dan leader berada pada ruang 

lingkup kepala sekolah sebagai pemimpin. Lebih lanjut AF Stoner seperti yang 

dikutip oleh Wahjosumidjo dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, kepemimpinan kepala sekolah 

merinci fungsi kepala sekolah sebagai manajer, yaitu: 

1) Bekerja dengan dan melalui orang. 

2) Bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan. 
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3) Dengan waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadapi berbagai 

persoalan. 

4) Berfikir secara realistis dam konseptual 

Sedangkan fungsi kepemimpinan kepala sekolah, Koonts seperti yang 

dikutip oleh Wahjosumidjo menyatakan bahwa : The Function of Leadership 

therefore is to induce or pesuade all subcordinates of followers to contribute 

willingly organizotional goals in accordance with their maximum capability. Kata 

kunci dari definisi tersebut adalah to induce dan persuade, agar kepala sekolah 

berhasil menggerakkan para guru, staf dan para siswa dalam mencapai tujuan 

sekolah, sehingga kepala sekolah harus mampu menyakinkan (persuade) dan 

membujuk (induce) agar para guru, staf dan para siswa percaya bahwa apa yang 

dilakukannya adalah benar. Hindarkan perbuatan memaksa atau bertindak keras 

kepada mereka, namun sebaliknya harus melahirkan kemauan serta semangat 

bekerja dengan penuh percaya diri dan penuh semangat. Sedangkan menurut  HG 

Hicks dan CR Gullet seperti dikutip oleh Wahjosumidjo menyatakan delapan 

fungsi kepemimpinan (leadership functions) yaitu: adil kepala sekolah dalam 

menjalankan kegiatannya sehari-hari dengan guru, staf dan para siswa harus dapat 

memperlakukan mereka. Secara adil bijaksana dan arif dalam menghadapi 

berbagai macam persoalan atau konflik. Memberi sugesti: kepala sekolah sebagai 

pimpinan harus senantiasa tanggap dengan situasi yang berkembang serta selalu 

memberikan saran kepada para bawahannya dan para siswa untuk menjaga 

semangat kerja mereka atau semangat belajar para siswa. Mendukung tercapainya 

tujuan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab utama harus senantiasa memberikan dukungan dengan 
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menyediakan saran dan prasarana yang diperlukan. Sebagai katalisator, kepala 

sekolah harus senantiasa membangkitkan kembali semangat dan keyakinan para 

guru, staf dan para siswa, sesuai dengan misi kepala sekolah yang harus mampu 

membuat perubahan perilaku, intelektual anak didik sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Menciptakan rasa aman. Kondisi sekolah yang kondusif dan aman 

sangat menunjang sekali kepada kinerja para guru serta semanagat para siswa 

belajar. Kepala sekolah bertanggungjawab untuk menciptakan lingkungan sekolah 

yang demikian, sebagai wakil organisasi kepala sekolah harus senantiasa  dapat  

dipercaya  dan mempunyai integritas yang tinggi. Serta berperilaku yang baik 

karena kepala sekolah adalah menjadi acuan dasar dari sekolahnya yang 

dipimpinya serta mewakili kehidupan sekolahnya sumber inspirasi: kepala sekolah 

sebagai sumber inspirasi yang harus senantiasa menjadi sumber semangat para 

guru, staf dan para siswa, sehingga mereka menerima dan memahami tujuan 

sekolah secara antusias, bekerja bertanggungjawab ke arah tercapainya tujuan 

sekolah. Bersedia menghargai keberhasilan sekecil apapun yang dicapai oleh para 

guru, staf dan para siswa patut dihargai dan diberikan perhatian, dengan cara 

memberikan pengakuan dan penghargaan. 

 
b. Hakikat Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan  lahir sejak manusia itu ada, sehingga bila berbicara 

mengenai  kepemimpinan, merupakan topik yang menarik dan tidak akan habis-

habisnya untuk dibahas. Maka penelitian mengenai kepemimpinan banyak 

menarik minat para ilmuwan untuk melakukannya. Dari hasil penelitian maka 

lahirlah berbagai ragam pandangan dan gaya kepemimpinan. Miftah Thoha 
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mengemukakan: Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba  mempengaruhi  perilaku  orang 

lain seperti yang ia lihat. Sedangkan definisi kepemimpinan sampai saat ini belum 

mencapai kata sepakat. Definisi kepemimpinan jumlahnya  sebanyak  orang  

mendefinisikan kepemimpinan itu. Edwin A Locke mendefinisikan  

”Kepemimpinan sebagai proses membujuk (inducing) orang-orang lain untuk 

mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama.” definisi tersebut 

mengkategorikan tiga elemen. Pertama, kepemimpinan merupakan suatu konsep 

relasi (relational concept). Kepemimpinan hanya ada dalam relasi dengan orang-

orang lain. Kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar dapat 

memimpin, pemimpin harus melakukan sesuatu. Sebagaimana diobservasi  oleh 

John Gardner yang dikutip oleh Edwin A Locke bahwa:  ”Kepemimpinan lebih 

dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas. Kendati posisi otoritas yang 

diformalkan mungkin sangat mendorong proses itu tidak memadai untuk 

membawa seseorang menjadi pemimpin.”Miftah Thoha mengemukakan bahwa 

”kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau  

seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. 

Kepemimpinan  tidak  harus  dibatasi  oleh  aturan-aturan atau tata krama 

birokrasi. ”Steppen P Robbins juga mengemukakan bahwa: ”Kepemimpinan  

adalah  kemampuan  mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. J 

Donald Walters mengemukakan bahwa: ”Kepemimpinan adalah seni  yang  mesti 

dipelajari dan ditetapkan dengan hati-hati jangan disalah artikan sebagai sekadar 

posisi.” dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disintesakan  bahwa;  

Kepemimpinan  adalah seni dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain 
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baik kelompok atau individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Dari banyak uraian di atas jika dihubungkan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah  sebagai   jabatan  formal   yang diangkat oleh 

pejabat berwenang dengan terlebih dahulu diseleksi melalui prosedur-prosedur 

yang telah ditetapkan serta  didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang 

merupakan bahan pertimbangan dalam proses pengangkatanya sebagai pejabat 

formal tentunya kepala sekolah mempunyai otoritas dalam mengelola sekolahnya  

yang dipimpinya. Namun bila hanya otoritas yang  merupakan pijakan kepala 

sekolah dalam menjalankan tugasnya, niscaya kepemimpinanya tidak akan 

berhasil, dia harus mendapatkan pengakuan (acceptability) dari seluruh 

komponen yang ada di sekolah tersebut, bahkan masyarakat. Acceptability 

merupakan syarat bagi kepala sekolah. Untuk menjadikanya pemimpin yang 

berhasil.  Kemampuan  untuk  mendorong atau mempengaruhi orang lain 

(bawahannya) untuk  melakukan  sesuatu  dilaksanakan  dengan  seni 

kepemimpinanya, bukan dengan otoritas sebagai penguasa di sekolah. Sekolah 

sebagai sebuah organisasi yang kompleks, tentunya membutuhkan kepemimpinan 

yang efektif sehingga pemilihan kepala sekolah seperti yang dijabarkan dalam 

konsep School Based Management dilakukan dengan melalui pemilihan yang 

sangat selektif dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dengan dipilih 

melalui dewan sekolah yang kemudian disahkan oleh pejabat formal kepala 

sekolah. 

 
c. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan 

Sebagai pemimpin   tentunya  prinsip-prinsip  kepemimpinanya  
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harus di pahami dalam rangka mengembangkan sekolahnya. Prinsip-prinsip 

kepemimpinan secara umum antara lain: 

1. Konstruktif kepala sekolah harus memberikan dorongan dan pembinaan 

kepada setiap guru dan stafnya untuk mengembangkan kemampuannya 

secara optimal. 

2. Kreatif kepala sekolah jangan terjebak kepada pola-pola kerja lama yang 

dikerjakan oleh kepala sekolah sebelumnya, namun dia harus selalu kreatif 

mencari gagasan-gagasan baru dalam menjalankan tugasnya. 

3. Partisipasif memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk selalu 

terlibat dalam setiap aktivitas sekolah. 

4. Kooperatif: kepala sekoalh harus senantiasa bekerja sama dengan semua  

komponen  yang  terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan. 

5. Delegatif: kepala sekolah berupaya memberikan kepercayaan kepada staf 

untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan deskripsi tugas/ 

jabatanya. 

6. Integratif: untuk menghasilkan suatu sinergi yang besar, kepala sekolah 

harus mengintegrasikan semua kegiatannya agar tujuan sekolah dapat 

tercapai. 

7. Rasional dan objektif: kepala sekolah berupaya untuk menjadi pemimpin 

yang bijak dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak berdasarkan 

pertimbangan rasio dan obyektif, bukan dengan emosional. 

8. Pragmatis: kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan dan target harus 

mendasarkan pada kondisi dan kemampuan riil yang dimiliki oleh sekolah. 
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Tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan di luar kemampuan dan 

target. 

9. Keteladanan : kepala sekolah sebagai seorang figur yang patut 

memberikan keteladanan kepada seluruh staf, guru dan para siswa. Oleh 

karena itu kepala sekolah harus senantiasa menunjukkan perilaku-perilaku 

yang baik dan mampu menunjukkan perilakunya sebagai pemimpin. 

10. Adaptable dan Fleksibel: kepala sekolah harus mampu beradaptasi dan 

fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan kondisi 

kerja yang mendukung staf untuk cepat beradaptasi. 

 

d. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut A Dale Temple, Harsey, dan Blanchard 

1) ”Kepemimpinan” yang diedit oleh A Dale Temple ada tiga gaya 

kepemimpinan, yaitu: 

a. Gaya kepemimpinan Otokrasi, pemimpin otakrasi membuat keputusan 

sendiri karena kekuasan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul 

tanggungjawab dan wewenang penuh, pengawasan bersifat ketat, 

langsung dan tepat. 

b. Gaya kepemimpinan Demokrasi, pemimpin yang demokrasi (partisipasi) 

berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik 

perhatian mereka dan dimana mereka dapat menyumbangkan sesuatu. 

Bawahan ikut serta dalam penetapan sasaran dan pemecahan masalah. 

c. Gaya kepemimpinan Kendali Bebas, pemimpin penganut kendali bebas 

memberi kekuasaan kepada bawahan. Kelompok dapat mengembangka 
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sasarannya sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Gaya ini 

biasanya tidak berguna akan tetapi dapat menjadi efektif dalam kelompok 

profesional yang bermotivasi tinggi.  

2) Gaya kepemimpinan Harsey dan Blanchard 

a. Gaya Kepemimpinan Konsultasi (GKK) 

Gaya kepemimpinan konsultatif dapat berfungsi dengan efektif pada 

kondisi dimana para staf kurang memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan tugasnya, namun mereka memiliki motivasi kerja yang baik. 

Kepala Sekolah banyak memberikan konsultasi dan pengarahan kepada 

para guru dan staf lainnya agar kemampuannya secara bertahap meningkat, 

serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan. 

b. Gaya Kepemimpinan Delegatif (GKD) 

Gaya kepemimpinan delegatif dapat efektif pada kondisi dimana para staf 

mempunyai kemampuan yang tinggi dan motivasi kerja yang tinggi pula. 

Kepala sekolah mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada bawahanya 

serta memberikan kepercayaan bahwa  bawahanya dapat  melaksanakan 

tugasnya dan mampu memikul tanggungjawabnya. 

c.   Gaya Kepemimpinan Instruktif (GKI) 

Gaya kepemimpinan yang memberikan sedikit kesempatan kepada bawahan 

untuk ikut berpartisipasi karena kemampuan dan motivasi staf rendah. 

Kepala sekolah banyak memberikan pengarahan yang spesifik dan 

pengawasan pekerjaan daiawasi secara ketat. Proses. Proses komunikasi 

bersifat satu arah yakni top-down communication. 
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d. Gaya Kepemimpinan  Partisipatif (GKP) 

Gaya kepemimpinan partisipatif dapat diaplikasikan secara efektif pada 

kondisi dimana kemampuan kerja para staf tinggi, namun motivasi mereka 

rendah. Kepala berpartisipasi aktif dalam mendorong  para guru dan staf 

untuk menggunakan kemampuan secara optimal. Bahkan bila diperlukan 

kepala sekolah dapat membantu bawahannya menyelesaikan tugas 

pekerjaannya karena kepala  sekolah mengetahui  pekerjaannya  

yang diberikan.  

     Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar 

mengajar.  Dalam menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan kepala sekolah 

harus mempunyai kemampuan untuk menggerakkan, mengerahkan, membimbing, 

melindungi, membina, memberi teladan, memberi dorongan, dan memberi bantuan 

terhadap semua sumber daya manusia yang ada di suatu sekolah sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Wahjosumidjo, 2005: 83).  Dalam penelitian ini akan dikaji kepemimpinan kepala 

sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai kepala sekolah 

dan bukan mengkaji tentang gayanya, melainkan performance dan pola 

perilakunya dalam pelaksanaan tugas tersebut. 

Berdasarkan pada uraian  di atas yang dimaksud kepemimpinan kepala 

sekolah dalam penelitian ini adalah pola perilaku kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja 

bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai yang diinginkan 

dengan indikator : (1) memiliki kepribadian yang kuat; (2) memahami kondisi 
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guru karyawan dan siswa; (3) memiliki visi dan memahami misi sekolah; (4) 

kemampuan mengambil keputusan, dan (5) kemampuan berkomunikasi. 

 

2.3   Profesionalisme Guru 

Profesionalisme, secara etimologi istilah profesio berasal dari bahasa 

Inggris ”profession”, berakar dari bahasa Latin ”profesus” yang berarti mampu 

atau ahli dalam satu bentuk pekerjaan (Sanusi, 1991),. Menurut Tilaar (2002 : 86) 

profesi merupakan pekerjaan, dapar juga sebagai jabatan  di dalam suatu hierarki 

birokrasi, yang menurut keahlian tertentu serta memiliki etika khusus untuk 

jabatan tersebut serta pelayanan buku terhadap masyarakat.  Seorang profesional 

menjalankan sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki 

kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional 

menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan  amatiran. 

Profesionalisme bertentangan dengan  amatirisme. Seorang  profesional  akan  

terus menerus meningkatkan mutu secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. 

Imbas tradisi profesionalisme di luar sistem pendidikan telah mempengaruhi tradisi 

profesionalisme di bidang pendidikan dan organisasi pembelajaran pada umumnya. 

Tuntutan profesionalisme di bidang pendidikan dan kepemimpinan pendidikan tidak dapat 

ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu membutuhkan berbagai macam upaya untuk melakukan 

rekonseptualisasi dalam cara-cara  dimana setiap aktor memusatkan pada layanan kepada 

pelanggan (customer service).  Profesionalisme adalah mutu, kualitas dan tindak 

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2002 : 849). Pengertian profesi itu sendiri mempunyai 

banyak konotasi, secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 
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memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan 

sebagai perangkat dasar untuk diimplimentasikan dalam berbagai kegiatan yang 

bermanfaat.  

   Profesi merupakan pekerjaan, dapat pula berwujud sebagai jabatan di 

dalam suatu hirarki organisasi birokrasi, yang menuntut keahlian tertentu serta 

memiliki etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap 

masyarakat. Inti dari profesi adalah seseorang harus memiliki keahlian, pada 

masyarakat modern keahlian diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus. 

Suatu profesi adalah kegiatan seseorang untuk menghidupi kehidupannya (earning 

a living), Tilaar (2004:86). 

Dalam UU No. 14/2005, Pasal 7 ayat (1)  dan ayat (2) menegaskan 

bahwa:  

a.  Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan prinsip, (1) memiliki bakat, minat, panggilan 

jiwa, dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki 

kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan 

bidang tugas, (4) memiliki kompetensi, (5) memiliki tanggungjawab atas 

tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerjanya, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan serta berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) 

memiliki jaminan terhadap perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai 
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kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru. 

b.  Pengembangan profesi dan pemberdayaan guru diselenggarakan melalui 

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak 

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajukan bangsa, dan kode etik 

profesi.  

  Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Supriadi (1998) profesi 

merunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian tinggi, 

tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi. Dengan demikian tidak semua 

pekerjaan disebut profesi. Sedangkan profesional, menurut Jarvis (1983) adalah 

kata benda lawan dari amatir, sebagai aplikasi bagi seseorang yang menerima 

bayaran dari apa yang dilakukan dalam tugasnya. Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Jarvis (1983) bahwa profesional dapat diartikan sebagai seseorang yang 

melakukan tugas profesi yang membutuhkan keahlian (ekspert) dan keahlian itu 

diperoleh melalui pendidikan.  

Dengan demikian profesionlisme adalah orang-orang yang melaksanakan 

tugas profesi, melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan profesionalisme 

yang dituntut adanya keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap profesi 

yang diperolehnya melalui pendidikan dan pelatihan. 

a. Karakter Profesi 

Deskripsi mengenai karakteristik profesi, menurut Moore sebagaimana 

dikutip oleh Sutisna (1993) bahwa ciri-ciri profesi : (1) sebagian besar waktu 

yang dimiliki digunakan untuk menjalankan pekerjaannya; (2) terikat suatu 
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panggilan hidup dan memperlakukan pekerjaannya sebagai seperangkat 

norma kepatuhan dan perilaku; (3) mempunyai organisasi profesional yang 

formal; (4) menguasai pengetahuan yang berguna dan keterampilan atas dasar 

latihan spesialisasi atau  pendidikan  yang  sangat  khusus; (5) terikat oleh 

syarat-syarat  kompetensi,  kesadaran  prestasi,  dan  pengabdian;  dan  (6) 

memperoleh ekonomi berdasarkan spesialisasi teknik yang sangat tinggi 

sekali. 

Pendapat lain mengenai karakteristik profesi dinyatakan oleh Hoy& 

Miskel (1985) bahwa enam karakteristik profesi adalah : (1) berdasarkan pada 

keahlian teknikal yang diperoleh melalui pendidikan; (2) memberikan 

pelayanan kepada klien; (3) adanya norma-norma hubungan antar tenaga 

profesional- klien; (4) orientasi acuan kelompok antar sejawat; (5) terdapat 

struktur kontrol terhadap kinerja; dan (6) memiliki kode etik yang memandu 

aktivitas-aktivitasnya. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

profesi meliputi: (1) memiliki keahlian khusus bersifat intelektual yang 

dipersiapkan melalui pendidikan khusus dan matang; (2) membentuk karier 

seumur hidup dengan pertumbuhan dalam jabatan secara terus-menerus; (3) 

mengutamakan layanan kepada klien; (4) memiliki kode etik, standar kerja, 

dan kontrol kinerja yang kuat; dan (5) memiliki organisasi profesional. 

Karakteristik profesi di atas apabila diaplikasikan pada bidang 

pendidikan, khususnya dijadikan kriteria bagi tenaga kependidikan atau guru 

maka dapat dipastikan proses kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan 

efektif dan efesien, karena guru pada hakikatnya memiliki keahlian khusus 
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yang diperoleh melalui pendidikan formal cukup lama secara sistematis dan 

terprogram dengan baik.  

 

b. Guru Profesional 

Salah satu peranan guru adalah ”transfer of knowlwdge” dan ”tranfer of 

values”. Ketika guru memindahkan berbagai ilmu pengetahuan serta nilai-nilai 

terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Namun demikian, tugas utama 

seorang guru adalah mengajar, dalam praktik pengajaran, guru melaksanakan 

kegiatan membimbing dan melatih siswa, sehingga terjadi perubahan ke arah 

yang lebih baik dari aspek kognitif, efektif, dan psikomotornya. 

Guru Sekolah Dasar sebagai guru kelas memiliki tugas yang lebih luas, 

yaitu selain mengajar juga melaksanakan kegiatan  bimbingan dan konseling di 

kelas, melaksanakan tugas administrasi sekolah, dan juga dituntut untuk 

mampu melaksanakan hubungan dengan masyarakat terutama sekali orang tua/ 

wali siswa. Oleh karena itu mengingat tugas guru Sekolah Dasar yang cukup 

berat, maka dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut memiliki 

kemampuan profesional. 

Ciri-ciri guru dinyatakan profesional dalam jurnal Educational 

Leadership Edisi Maret 1993, sebagaimanan dikutip oleh Supriadi (1998) 

adalah sebagai berikut: 

a. Guru memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti 

bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswa; 
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b. Guru menguasai secara mendalam bahan/ mata pelajaran yang diajarkannya 

serta cara mengajarkannya kepada siswa. Bagai guru, hal ini merupakan 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

c. Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai 

teknik evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes 

hasil belajar. 

d. Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannnya, dan 

belajar dari pengalamanya. Artinya ia harus belajar menyediakan waktu 

untuk mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang telah 

dilakukannya. 

e. Guru seyogyankan merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam 

lingkungan organisasi profesinya. 

Selain kelima ciri profesional di atas, guru juga dituntut memenuhi 

cakupan kompetensi berkaitan dengan profesionalisme guru, pasal 10 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan dosen 

kompetensi guru meliputi: (1) kompetensi padagogik; (2) kompetensi 

kepribadian; (3) kompetensi sosial; dan (4) kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Berdasarkan ciri-ciri sebagaimana diuraikan di atas, antara yang stu 

dengan yang lain sebenarnya saling melengakapi. Namun demikian terdapat 

rumusan kompetensi profesional lebih realistis untuk dilaksanakan guru dalam 

proses pembelajaran, hal ini didasarkan atas rumusan yang dikeluarkan oleh 

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) Depdikbud Tahun 1980 

tentang 10 (sepuluh) kompetensi guru profesional merupakan kinerja guru 
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ideal yang lebih antisipasif terhadap tantangan masa depan yang semakin 

kompleks. Kompetensi profesional guru meliputi : (1) menguasai bahan 

pelajaran; (2) mengelola program belajar mengajar; (3) mengelola kelas; (4) 

menggunakan media/ sumber; (5) menguasai landasan-landasan kependidikan; 

(6) mengelola interaksi belajar mengajar; (7) menilai prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajaran; (8) mengenal fungsi dan program pelayanan 

bimbingan dan penyuluhan; (9) mengenal dan menyelenggarakan administrasi 

sekolah; dan (10) memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil 

penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. 

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan profesionalisme guru 

dalam penelitian ini adalah sikap seorang guru profesional yang meliputi: (1) 

menguasai kurikulum; (2) menguasai materi setiap mata pelajaran; (3) 

menguasai metode dan evaluasi belajar; (4) setia terhadap tugas; (5) disiplin 

dalam arti luas, kompetensi kepribadian, kopetensi sosial serta kompetensi 

profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

 
2.4    Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tabel 2.2     Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Peneliti/Judul Variabel Hasil 

Aas Hasanah (2005) 
Pengaruh Perilaku 
Kepe mimpinan 
Kepala Sekolah 
Terhadap Kinerja 
Guru di SLTPN Kota 
Bandung.   

Y= kinerja guru 
X= kepemimpinan  
      kepala sekolah 

1. Gaya kepemimpinan  kepala sekolah 
memberikan pengaruh positif yang sangat 
besar terhadap kinerja guru. 

2. Peran kepala sekolah sebagai pendidik 
memberi pengaruh positif dan besar 
terhadap kinerja guru. 

3. Peran kepala sekolah sebagai manajer 
memberi pengaruh positif dan sangat 
besar terhadap kinerja guru. 

4. Peran kepala sekolah sebagai 
administrator memberi pengaruh positif 
dan sangat besar thd Kinerja guru 
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Peneliti/Judul Variabel Hasil 

  5. Kepemimpinan kepala sekolah yang 
meliputi aspek gaya kepemimpinan 
secara menyeluruh bersama-sama 
memberikan pengaruh positif yang 
sangat besar  terhadap kinerja guru di 
SLTPN kota Bandung. 

Sundjojo (2006) 
Hubungan  dan 
Keterampilan 
Manajerial Kepala 
Sekolah dan Iklim 
Organisasi  dengan 
Kinerja Guru SMPN 
Batang 

Y =  kinerja guru 
X1=  keterampilan  
        manajerial 
        kepala sekolah 
X2 = Iklim  
        Organisasi 

1. Keterampilan manajerial kepala sekolah 
memberikan pengaruh positif yangdan 
signifikan terhadap kinerja guru. 

2. Iklim Organisasi memberikan pengaruh 
positif dan sinifikan terhadap kinerja 
guru. 

Murtiningsih (2007) 
Pengaruh Kreativitas 
Kepala Sekolah dan 
Kompetensi Guru 
Terhadap Kinerja 
Guru TK Magelang 

Y =  kinerja guru 
X1=  kreativitas 
        kepala sekolah 
X2 = kompetensi  
        guru 
  

1. Kreativitas kepala sekolah berpengaruh 
terhadap kinerja guru sebesar 12,32%. 

2. Kompetensi guru berpengaruh terhadap 
kinerja guru sebesar 13,32%. 

3. Kreativitas kepala sekolah dan 
kompetensi guru berpengaruh terhadap 
kinerja guru sebesar 27% dan sigifikan. 

 

2.5   Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru 

Kepemimpinan  adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang 

pemimpin pada saat dia mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang 

ia lihat. Norma perilaku tersebut diaplikasikan dalam bentuk tindakan-tindakan 

dalam aktifitas kepemimpinannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi 

melalui orang lain. 

Kepemimpinan  Kepala Sekolah sangat mewarnai kondisi kerja. 

Kebijakan, pengaruh sosial dengan para guru serta para murid dan juga 

tindakannya dalam membuat berbagai kebijakan, kondisi tersebut memberikan 

dampak pula terhadap kinerja para guru. Kinerja  merupakan perasaan dorongan 

yang diinginkan oleh guru dalam berkerja. Dengan demikian diduga terdapat 
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hubungan positif kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru sekolah 

dasar. Hal ini dapat dikatakan pula semakin baik kepemimpinan kepala sekolah 

semakin meningkat pula kinerja guru. 

2. Pengaruh Profesionalisme Guru dan Kinerja Guru 

Perbaikan kinerja dan profesionalisme guru dalam pembelajaran agar efektif dan 

efesien serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal juga tidak 

dapat lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin, sehingga kualitas 

pendidikan akan terwujud bila guru dapat melaksanakan tugas secara 

profesional, cara kerja yang profesional dapat menghasilkan prestasi kerja yang 

optimal. Dengan demikian terdapat hubungan positif  antara guru profesional  

dengan kinerja guru sekolah dasar. Hal ini berarti pula semakin profesional 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, maka akan semakin baik 

kinerjanya. 

3. Pengaruh  Kepemimpinan Kepala Sekolah  Dasar dan Guru Profesionalisme 

guru terhadap Kinerja Guru. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah akan diterima oleh guru-guru apabila 

kepemimpinan yang diterapkan sangat cocok dan disukai oleh guru-gurunya. 

Sehingga kalau sudah demikian guru akan memiliki kecenderungan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan kepala sekolah yang dapat 

mendayagunakan sumberdaya dan khususnya sumber daya manusia yaitu guru, 

maka pada gilirannya akan meningkatkan kinerja guru dan hasil yang dicapai 

secara keseluruhan adalah mutu pendidikan. Guru profesional terkait dan melekat 

pada tugas keprofesionalannya yang akan mempengaruhi kinerja guru, selagi 

profil guru profesional masih eksis dalam tugasnya.  Profesionalisme adalah mutu, 
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kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang 

profesional (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002 : 849). Secara umum 

profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di 

dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk 

diimplimentasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Profesionalisme 

guru terkait erat dengan mutu seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang 

pada gilirannya kinerjanya menjadi baik. Dengan demikian profesionalisme akan 

berpengaruh terhadap kinerja guru tersebut.  Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

guru profesional dalam suatu organisasi sekolah sebagai suatu sistem akan 

mempengaruhi kinerja guru.  Dengan demikinan diduga kepemimpinan kepala 

sekolah dan guru profesional secara bersama-sama mempunyai hubungan positif 

dengan kinerja guru khususnya sekolah dasar. Hal ini dapat dikatakan pula 

semakin baik kepemimpinan kepala sekolah dan semakin profesional guru dalam 

melaksanakan tugasnya, maka kinerja guru akan meningkat pula.  Secara ringkas 

kerangka berpikir penelitian ini dapat dilihat pada paradigma penelitian  pada 

gambar 2.1  sebagai berikut. 
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              Gambar 2.1  Hubungan Kausalitas antar Variabel yang Diteliti 
 
  

2.5  Hipotesis 

Berdasarkan kajian tersebut di atas, maka hipotesis yang diajukan 

pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif  kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

2. Terdapat pengaruh positif  profesionalisme guru terhadap kinerja guru 

sekolah dasar negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

3. Terdapat pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah dan  

profesionalisme guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 

- Memiliki kepribadian yang 
kuat. 

- Memahami kondisi guru 
karyawan dan siswa. 

- Memiliki visi dan 
memahami misi sekolah 

- Kemampuan mengabil 
keputusan 

- Kemampuan berkomunikasi. 

Kinerja Guru 
- Kemampuan menyusun 

program pengajaran. 
- Kemampuan menyajikan 

program pengajaran. 
- Kemampuan menganalisis  

hasil belajar 
- Kemampuan menyusun 

program perbaikan dan 
pengayaan 

- Kemampuan menyusun 
program bimbingan dan 
menindak lanjutinya. 

 
Profesionalisme Guru : 

- Menguasai kurikulum 
- Menguasai materi Pelajaran 
- Menguasai Metode dan 

Evaluasi belajar 
- Setia terhadap Tugas. 
- Disiplin Dalam Arti Luas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Rancangan Penelitian 

  Rancangan penelitian merupakan keseluruhan prosedur perencanaan, dan 

pelaksanaan penelitian yang meliputi pula prosedur pengumpulan data dan 

pengolahan data yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan suatu penelitian, seorang 

peneliti harus menyusun rancangan penelitian yang disesuaikan dengan jenis dan 

tujuan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian dan sifat masalah yang akan 

diteliti, maka penelitian ini menggunakan kuantitatif, deskriptif, dengan rancangan 

penelitian korelasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

desain ex post facto. Penelitian ini mencari data empirik yang sistematik dan dalam 

penelitian ini peneliti tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena 

peristiwanya telah terjadi dan menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Penelitian 

ini menempatkan pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 

kinerja guru SD Negeri Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 
3.2   Populasi dan Sampel 

3.2.1  Populasi 

Populasi  pada penelitian ini adalah seluruh guru sekolah dasar negeri 

Daerah Binaan (Dabin IV) di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang 

terdiri dari 50 buah SD Negeri dengan jumlah guru yang berstatus Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) sejumlah 244 orang guru. 
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3.2.2  Sampel  

  Mengingat jumlah populasi cukup besar maka penelitian ini menggunakan 

sampel. Ukuran sampel ditetapkan dengan menggunakan tabel Krejcie (Sugiyono, 

2006:128). Berdasarkan tabel Krejcie jika populasinya sebanyak 246 maka 

sampelnya sejumlah 142. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini sebanyak 

142 orang guru SD Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

 Pengambilan sampel dengan teknik Probability Sampling: adalah teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi, untuk dipilih menjadi angota sampel dengan proportional random 

sampling (Sugiyono-2006:120). Adapun sampel diambil dengan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (hal ini dilakukan karena  

populasi diasumsikan  homogen yaitu guru SD Dabin IV Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes, untuk semua populasi pada suatu sekolah.  Cara pengambilan 

sampel secara proporsional dan acak dengan cara undian dimana populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian. Cara ini 

dilakukan dengan dengan gulungan kertas yang memuat semua nama guru untuk 

setiap SD,  Nama-nama tersebut dicatat kemudian digulung dan dikeluarkan satu 

persatu, sehingga semua guru dalam populasi mendapat kesempatan yang sama 

untuk menjadi sampel proporsional sesuai jumlah guru yang ada pada SD tersebut. 

Pengambilan sampel secara proporsional, perhitungan secara  rinci ada pada 

lampiran. Secara ringkas ukuran sampel disajikan pada Tabel 3.1 berikut. 
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Tabel 3.1 Ukuran Sampel Penelitian 

No. Dabin Jumlah SD Populasi Sampel 

1 I 7 65 38 

2 II 7 57 33 

3 III 7 63 36 

4 IV 7 61 35 

       Jumlah 28 246 142 
 

 

3.3   Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1  Variabel Penelitian 

  Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang dikelompokkan menjadi 

dua, yaitu variabel bebas/independent variable/predictor dan variabel 

terikat/dependent variable/kriterium. Variabel dipandang sebagai variabel yang 

diduga mempengaruhi variabel bebas. Variabel bebas terdiri dari kepemimpinan 

kepala sekolah yang dipersepsikan oleh guru (X1), dan profesionalisme guru (X2). 

Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja guru (Y). 

 

3.3.2 Definisi Operasional Variabel 

 Ada tiga definisi operasional variabel yang akan disampaikan yaitu definisi 

operasional variabel kepemimpinan kepala sekolah (X1), profesinalisme guru (X2), 

dan kinerja guru SD Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes (Y) 

sebagai berikut: 
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1. Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) 

     Kepemimpinan  Kepala Sekolah adalah pola perilaku kepala sekolah 

dalam menyelenggarakan dan mengarahkan guru sehingga perilaku tersebut 

menggambarkan intraksi antara sekolah dengan bawahannya pengukurannya  

dengan indikator; (1) memiliki kepribadian yang kuat, (2) memahami kondisi 

guru, karyawan dan siswa, (3) memiliki visi dan memahami mis sekolah, (4) 

kemampuan mengambil keputusan, (5) kemampuan berkomunikasi. 

2. Profesionalisme Guru (X2) 

Profesionalisme guru adalah sikap guru propesional yang memiliki 

kompetensi paedagogik yang meiluti: (1) menguasai kurikulum, (2) 

menguasai materi setiap mata pelajaran, (3) menguasai metode dan evaluasi 

belajar, (4) setia terhadap tugas, (5) disiplin dalam arti luas, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi propesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi. 

3. Kinerja Guru (Y) 

Kinerja guru adalah kemampuan guru atau performen seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur dengan indikator sebagai 

berikut: (1) kemampuan menyusun program pengajaran, (2) kemampuan 

menganalisis hasil belajar, (4)  kemampuan menyusun program perbaikan 

dan pengayaan, (5) kemampuan menyusun program bimbingan. 

 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan diperlukan alat pengumpul data 

yang berupa angket atau kuesioner secara tertutup yang terdiri dari lima option 

alternatif jawaban dengan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 yang 
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dimodifikasi skala sikap dengan menghilangkan pernyataan negatif, dengan 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.2  Penetapan Skor  Jawaban Angket Skala Likert 

No Nilai Kriteria Tanggapan 

1 5 Sangat baik / tinggi Sangat setuju 

2 4 Baik / tinggi  Setuju  

3 3 Cukup  Ragu-ragu  

4 2 Tidak baik / rendah  Tidak setuju  

5 1 Sangat tidak baik /sangat 
rendah  Sangat tidak setuju  

 

 

Adapun kisi-kisi instrumen variabel penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Variabel Kinerja Guru, Kepemimpinan Kepala 
Sekolah dan Profesionalisme Guru 

No Variabel Indikator Butir  

1 Kinerja Guru 
(Y) 

1. Kemampuan menyusun program 
pengajaran 

2. Kemampuan menyajikan program 
pengajaran 

3. Kemampuan menganalisis hasil belajar 
4. Kemampuan menyusun program 

perbaikan dan pengayan 
5. Kemampuan menyusun program 

bimbingan dan menindak lanjutinya. 
 
 
 

1 –  3 
 

4 – 6 
 

7 – 9 
10 – 12 

 

13 – 15 

2 Kepemimpinan 
Kepala Sekolah 
( X1) 
 

 

1. Memiliki kepribadian yang kuat. 
2. Memahami kondisi guru karyawan dan 

siswa. 
3. Memiliki visi dan memahami misi sekolah 
4. Kemampuan mengabil keputusan 
5. Kemampuan berkomunikasi. 

1– 3 
4 – 6  

 
7 – 9 

10 – 12  
13 – 15 
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No Variabel Indikator Butir  

3 Guru 
Profesional  
(X2) 

1. Menguasai kurikulum 
2. Menguasai materi Pelajaran 
3. Menguasai Metode dan Evaluasi belajar 
4. Setia terhadap Tugas. 
5. Disiplin Dalam Arti Luas 

1 – 3 
3  –  6 
7 – 9 

10 – 12  
13 – 15 

 

3.4    Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.4.1   Uji validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kuvalidan/ 

kesahihan suatu intrumen. Suatu instrumen yang kurang valid mempunyai 

validitas rendah. Sedangkan instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. 

Instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap dan variabel dengan teliti. 

Tinggi rendahnya  instrumen menunjukan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Suharsini, 1998: 

160). 

Validitas isi yaitu isi pernyataan dalam instrumen sudah sesuai dengan 

indikator masing-masing veriabel. Sedangkan validitas empiris yaitu peneliti 

mencoba intrumennya pada sasarab variabel. Sedangkan validitas empiris yaitu 

peneliti mencoba instrumennya pada sasaran yang sesuai dengan sasaran 

penelitian. Seiring juga disebut dengan kegiatan uji coba. Validitas empiris 

menggunakan teknik analisis butir, yautu digunakan dengan mengkorelasikan 

skor-skor pada butir yang dimaksud dengan skor total. Pengujian validitas item 

dalam penelitian ini menggunakan komputer program SPSS versi 14. Untuk 

interprestasi terhadap koefisien, apabila diperoleh r hitung > r tabel, dapat 

disimpulkan bahwa butir angket termasuk dalam katagori valid. Hasil uji validitas 
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menujukkan semua butir angket adalah valid, karena rhitung secara keseluruhan 

butir lebih dari r tabel n = 30 sebesar 0,361. Adapun hasil ouput SPPS mengenai 

uji validitas instrumen secara rinci ada pada lampiran 3, sedangkan secara ringkas 

dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. 

 

Tabel 3.4  Hasil Uji Validitas Instrumen 

No. Variabel Jumlah 
Butir 

Valid Tidak Valid 

1 Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

15 15 0 

2 Profesionalisme Guru 15 15 0 

3 Kinerja Guru 15 15 0 
 

3.4.2  Uji Reliabilitas Instrumen 

 Instrumen yang reliabel menurut Sugiyono (2001: 97) adalah isntrumen 

yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan 

menghasilkan data yang sama. Uji reliabilitas ganjil genap karena pengambilan 

sampel penelitian dengan menggunakan teknik proposional random  sampling. 

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item-item yang sudah teruji validitasnya, 

sehingga item yang tidak valid tidak diikutsertakan. Dalam penelitian ini untuk 

menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Jika r hitung lebih 

besar dar r tabel maka instrumen dikatakan relabel. Pengolahan data untuk diuji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer program SPSS versi 14. 

Adapun hasil ouput SPPS mengenai uji validitas instrumen secara rinci ada pada 

lampiran 3, sedangkan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5  Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
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No. Variabel r hitung r tabel Kesimpulan 

1 Kepemimpinan Kepala 
Sekolah 

0,873 0,361 Reliabel 
 

2 Profesionalisme Guru 0,837 0,361 Reliabel 
 

3 Kinerja Guru 0,794 0,361 Reliabel 
 

 

3.5   Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data 

regresi sederhana dan regresi berganda dengan bantuan SPSS Windows versi 14. 

Adapun tahap pelaksananan analisis meliputi : (1) analisis deskriptif, (2) uji 

persyaratan analisis, (3) uji asumsi klasik, dan (4) uji hipotesis. 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran penyebaran 

data hasil penelitian masing-masing variabel secara katagorial. Skor yang 

didapatkan dari setiap hasil dibuat kriteria skor menjadi 5 yaitu sangat baik, baik, 

cukup baik, kurang baik dan tidak baik. Rentang skor ideal yang ada sesuai skala 

Linkert berkisar antara 1 sampai 5 karena ada lima alternatif jawaban. Analisis data 

menggunakan bantuan Software SPSS Windows Versi 14. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan teknik 

yang telah direncanakan. Untuk menghitung korelasi dibutuhkan persyaratan  

antara  lain  hubungan  variabel X dan Y harus linear dan bentuk distribusi 

semua variabel dari subjek penelitian harus berdistribusi normal. Anggapan  
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populasi  berdistribusi  normal  perlu  di cek, agar langkah-langkah selanjutnya 

dapat dipertanggung jawabkan. 

a. Uji Normalitas 

Uji normalisasi bertujuan   bertujuan untuk mengetahui apakah data 

yang terkumpul berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan 

diketahui sampel yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi  normal  

atau tidak.  Apabila  pengujian  normal,  maka hasil perhitungan  statistik dapat 

digeneralisasikan pada populasinya. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 

Windows Versi 11. Dalam penelitian ini uji normalitas digunakan uji 

Kolmogorov- smirnov,  kriterianya adalah signifikasi untuk uji dua sisi  hasil  

perhitungan   lebih besar  dari 0,05 berarti berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan rerikat 

dengan kriteria bahwa harga F hitung yang tercantum pada dev. From liniarity 

lebih dinyatakan bahwa bentuk regresinya linier. Dengan istilah lain, apabila 

harga F hitung lebih besar daripada F tabel maka arah regresi dinyatakan berarti, 

dan sebaliknya jika harga F hitung lebih kecil daripada F tabel maka arah regresi 

dinyatakan tidak berarti. Dapat juga dengan melihat besarnya nilai signifikansi. 

Apabila nilai signifikansinya <0, 05 maka dapat disimpulkan bahwa uji regresi 

yang dilakukan bersifat linier demikian pula sebaliknya. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke  
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pengamatan yang lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya  

heterokedastisitas itu dengan melihat grafik plok antara nilai prediksi dengan 

residualnya. Adapun dasar untuk menganalisisnya adalah : 

a. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka 

mengidikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tida ada pola ter tentu,  titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 
3. Uji Hipotesis 

a. Analisis Regresi Sederhana 

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel preditor yaitu pengaruh kepemimpinan kepala sekolah (X1) dan 

profesionalisme guru (X2), terhadap kinerja guru (Y) dengan menggunakan 

persamaan regresi, yaitu : 

Y = a + bX 

Keterangan: 

Y = nilai yang diprediksi 

X = nilai variabel prediktor 

a = bilangan konstan 

b = bilangan koefisien prediktor. 

   Untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan atau untuk mengetahui 

pengaruh variabel  prediktor  terhadap kinerja guru digunakan analisis regresi 

sederhana.  Dengan kriteria F hitung lebih besar daripada F tabel.  Pelaksanaan 

uji hipotesis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS Windows Versi 14. 
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b. Uji Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda bertujuan untuk meramalkan nilai pengaruh dua atau 

lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriterium dengan menggunakan 

persamaan regresi, yaitu : 

 

 

Keterangan : 

Y = nilai yang diprediksi 

X = nilai variabel prediktor 

a = bilangan konstan 

b = bilangan koefisien prediktor. 

Untuk pengujian hipotesis menggunakan bantuan software komputer 

program SPSS versi 14.  

 

c. Koefisien Determinasi R2 

Kofisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi 

variabel independen dalam hal ini adalah kepemimpinan kepala sekolah dan 

profesonalisme guru terhadap variabel dependen yaitu kinerja guru. 

Koefisien ini disebut koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada 

variabel dependen dapat dijelaskan melalui varians yang terjadi pada variabel 

independen, dengan bantuan program SPSS versi 14. 

 

 

 

Y  =  a + b 1X1 + b2 X2 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

      
     Dalam Bab ini diuraikan mengenai Analisis Deskriptif Variabel 

Penelitian, Uji Persyaratan, dan Pengujian Hipotesis.   

 

4.1  Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Hasil analisis statistik deskriptif variabel kinerja guru (Y), kepemimpinan 

kepala  sekolah (X1)  profesionalisme guru (X2) dapat terlihat pada Tabel 4.1 

berikut. 

     Tabel 4.1  Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

Descriptive Statistics

61.4155 4.49624 142
58.8028 4.26970 142
58.0915 4.73991 142

Y
X1
X2

Mean Std. Deviation N

 
 
  Berdasarkan Tabel 4.1  di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kinerja guru 

diperoleh mean sebesar  61,4155 dengan standar deviasi sebesar 4,49624.  Variabel 

kepemimpinan kepala  sekolah diperoleh mean sebesar  58,8028 dengan standar 

deviasi sebesar 4,26970 dan variabel profesionalisme guru diperoleh mean sebesar  

58,0915 dengan standar deviasi sebesar 4,73991.  Secara rinci dengan distribusi 

frekuensi deskripsi masing-masing variabel dijelaskan sebagai berikut. 
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4.1.1  Deskripsi  Variabel   Kinerja Guru 

Variabel kinerja guru butir instrumen penelitian sebanyak 15 butir 

pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut. 

Skor tertinggi 5 x 15  = 75 

Skor terendah 1 x 15 = 15 

Range                        = 60 

Interval kelas  = 60 : 5  = 12 

  Adapun secara rinci deskripsi kinerja guru SD Negeri Dabin IV Kecamatan 

Paguyangan Kabupaten Brebes  berdasarkan kriteria mutlak yang telah ditetapkan 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut. 

 

     Tabel 4.2  Deskripsi Kinerja Guru di SD Negeri Dabin IV  
                     Kecamatan  Paguyangan Kabupaten Brebes 
 

No. Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 64 – 75 Sangat Baik 34 23,9 

2 52 – 63 Baik 93 65,5 

3 41 – 52  Cukup baik 15 10,6 

4 39 – 40 Kurang Baik 0 0 

5 27 – 38 Tidak baik 0 0 

 Jumlah 142 100 

 

      Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja guru SD 

Negeri Dabin di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes  menurut persepsi guru 

secara berturut-turut sangat baik 23,9%, baik 65,5%, cukup baik 10,6%. Sedangkan 

diperoleh mean atau skor rata-rata sebesar 61,4155 yang terletak pada interval 52 – 
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63 dalam kategori baik. Dengan demikian kinerja guru SD  Negeri Dabin IV 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes  adalah baik.   

    Hasil analisis deskriptif tersebut apabila digambarkan dalam bentuk pie 

chart dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

 

Y
Cukup
Baik
Sangat 
Baik

Sangat baik 23,9%

Baik 65,5%

Cukup baik 23,9%

Kinerja Guru

 
 
 
4.1.2   Deskripsi Variabel  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Variabel kepemimpinan kepala sekolah butir instrumen penelitian sebanyak 

15 butir pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai 

berikut. 

Skor tertinggi 5 x 15  = 75 

Skor terendah 1 x 15 = 15 

Range                        = 60 

Interval kelas  = 60 : 5  = 12 

Gambar 4.1  Deskripsi Persentase Kinerja Guru SDN Kecamatan 
        Paguyangan  Kabupaten Brebes 
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  Adapun secara rinci deskripsi kepemimpinan kepala sekolah SD Negeri 

Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes  berdasarkan kriteria normatif 

yang telah ditetapkan pada bab III dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut. 

  Tabel 4.3  Deskripsi Kepemimpinan Kepala Sekolah SD Negeri Dabin IV 
Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes 

 
No. Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 64 – 75 Sangat Baik 26 18,3 

2 52 – 63 Baik 102 71,8 

3 41 – 52  Cukup baik 14 9,9 

4 39 – 40 Kurang Baik 0 0 

5 27 – 38 Tidak baik 0 0 

 Jumlah 142 100 

 
    Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah SDN Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes  menurut 

persepsi guru secara berturut sangat baik 18,3%, baik 71,8%, cukup baik 9,9% dan 

yang menyatakan kurang baik dan tidak baik, tidak ada. Sedangkan diperoleh mean 

atau skor rata-rata sebesar 58,8928 yang terletak pada interval  58 – 63 dalam 

kategori baik. Dengan demikian kepemimpinan kepala sekolah di SDN Dabin IV 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah baik.  Hasil analisis deskriptif 

tersebut apabila digambarkan dalam bentuk pie chart dapat dilihat pada Gambar 4.2 

berikut. 
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X1
Cukup
Baik
Sangat 
baik

Sangat baik 18,3%

Baik 71,8%

Cukup baik 9,9%

Kepemimpinan Kepala Sekolah

 

4.1.3   Deskripsi Variabel  Profesionalisme Guru 

Variabel profesionalisme guru butir instrumen penelitian sebanyak 15 butir 

pertanyaan dengan 5 pilihan, sehingga skor butir dapat ditentukan sebagai berikut. 

Skor tertinggi 5 x 15  = 75 

Skor terendah 1 x 15 = 15 

Range                        = 60 

Interval kelas  = 60 : 5  = 12 

  Adapun secara rinci deskripsi profesionalisme guru SD Negeri Dabin IV 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes  berdasarkan kriteria normatif yang telah 

ditetapkan pada bab III dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut. 

 
 
 
 

Gambar 4.2  Deskripsi Persentase Kepemimpinan Kepala Sekolah 
                     SDN Kecamatan   Paguyangan  Kabupaten Brebes 

Pie Chart  
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Tabel 4.4 Deskripsi Profesionalisme Guru SDN Dabin IV Kecamatan  
Paguyangan Kabupaten Brebes 

 
No. Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 64 – 75 Sangat profesional 11 7,7 

2 52 – 63 Profesional 110 77,5 

3 41 – 52  Cukup profesional 17 12,0 

4 39 – 40 Kurang profesional 4 2,8 

5 27 – 38 Tidak profesional 0 0 

 Jumlah 142 100 

 
     Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan bahwa profesionalisme guru 

SDN Dabin IV  Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang di persepsi oleh 

guru sendiri secara berturut sangat profesional 7,7%, profesional 77,5%, cukup 

profesional 12,0%, kurang profesional 2,8% dan yang menyatakan tidak profesional 

tidak ada. Sedangkan diperoleh mean atau skor rata-rata profesionalisme guru 

sebesar 58,0915  yang terletak pada interval 52 – 63 dalam kategori profesional. 

Dengan demikian guru dalam melaksanakan tugas pokoknya adalah profesional, 

namun demikian masih terdapat guru yang kurang profesional di SD Negeri Dabin 

IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sebesar 2,8%, persentase ini 

sebenarnya relatif kecil. 

   Hasil analisis deskriptif tersebut apabila digambarkan dalam bentuk pie 

chart dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut 
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X2
Kurang 
Baik
Cukup
Baik
Sangat 
Baik

Sangat baik 7,7%

Baik 77,5%

Cukup baik 12%

Profesionalisme Guru

 

4.2    Hasil Uji Persyaratan 
 

Dalam menganalisis digunakan regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian  

persyaratan terhadap variabel yang diteliti. Uji persyaratan yang dimaksud adalah:  

 

4.2.1  Uji Normalitas 

Sebelum data dianalisis akhir untuk pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

dilakukan pengujian tingkat kenormalannya dengan menggunakan analisis 

Kolmogorow Smirnov Goodness of Fit Test dengan bantuan  software komputer 

SPPS. Adapun ringkasan hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini.  

 

 

 

 

Gambar 4.3  Deskripsi Persentase Profesionalisme Guru di SDN  
        Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten  Brebes 
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Tabel 4.5  Hasil Uji Normalitas Data 

  NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

142
61.4155
4.44962

.213

.213
-.132
2.540
.217

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Y

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

MODEL:  MOD_1. 
Distribution tested: Normal 
Proportion estimation formula used: Blom's 
Rank assigned to ties: Mean 

 
     Berdasarkan output one sample Kolmogorow Smirnov Goodness of Fit 

Test , diperoleh nilai sig (signifikansi) 0,217 = 21,7% dan lebih besar dari 5% atau 

(21,74% > 5%) maka hipotesis nol diterima dan dengan demikian variabel dependen 

berdistribusi normal. Hasil uji persyaratan ini memenuhi untuk menganalisis dengan 

analisis regresi sebagai suatu persyartannya. Selanjutnya berdasarkan grafik P-Plot, 

data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Adapun secara lengkap dan rinci dapat 

di lihat pada Gambar 4.4 berikut. 
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Normal P-Plot Dependent Variabel Kinerja Guru 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Observed Cum Prob

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
Ex

pe
ct

ed
 C

um
 P

ro
b

Normal P-P Plot of Y

 
Gambar 4.4  P-Plot Hasil Uji Normalitas 

 

4.2.2 Uji Heteroskedatisitas 

  Uji persyaratan ini menentukan bahwa residual tidak boleh berhubungan 

satu sama lain. Gangguan (disturbance) ui  akan tergantung pada nilai yang dipilih 

dari variabel yang menjelaskan adalah satu angka konstan yang sama dengan 

varians. Ini sebenarnya merupakan asumsi homoskedastisitas, atau varians sama. 

Adapun hasil heteroskedastistas dapat dilihat pada Gambar 4.5  berikut. 
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Gambar  4.5   Uji Heteroskedastisitas 

  Terlihat dari Gambar 4.5 di atas titik-titik tersebar di sekitar sumbu vertikal 

dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas atau bersifat 

homoskedastis atau homogen. 

 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) Terhadap Kinerja Guru 

(Y) 

  Untuk menguji besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru secara parsial digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan 

bantuan software komputer program SPPS for Windows Release 14. Sebelum 

menentukan besarnya pengaruh variabel kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru, maka akan dianalisis terlebih dahulu mengenai keeratan hubungan dua 

variabel tersebut. Berdasarkan output komputer mengenai koefisien korelasi,  

diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,508 (pada lampiran 4) dan koefisiensi ini 



66 
 

 

bertanda positif. Ini menunjukkan jika kepemimpinan kepala sekolah meningkat 

atau baik maka kinerja guru akan meningkat pula. Model hubungan kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kinerja guru adalah signifikan, hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya nilai uji t = 6,982 lebih besar jika dibandingkan dengan t tabel alpha 0,05 

(df = 140) sebesar 1,645. Hasil uji – t untuk model regresi sederhana ini dapat 

mengestimasi kinerja guru yang ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah.  

Adapun hasil uji- t berdasarkan output komputer dapat dilihat seperti berikut. 

 

   Berdasarkan output di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,535 dan 

konstanta sebesar 29,946. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan variabel 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru dalam bentuk persamaan regersi  

Y = 29,946 + 0,535X1 . Ini berarti bahwa jika kepemimpinan kepala sekolah 

meningkat sebesar 1 poin maka kinerja guru akan meningkat sebesar 0,535 poin 

pada konstanta 29,946. Dengan kata lain bahwa semakin baik kepemimpinan kepala 

sekolah maka kinerja guru akan meningkat. Hubungan ini juga linier, hal ini 

dijelaskan dengan hasil uji F melalui output komputer Sig 0,000 < 0,05. Ini dapat 

dikatakan pula model regresi adalah model yang dapat mengestimasi  kinerja guru 

yaitu pengaruhnya positif dan signifikan. 

  Pengaruh positif dan signifikan  variabel kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja gurui dapat dilihat pada output komputer berikut. 

Coefficientsa

29.946 4.519 6.627 .000
0.535 0.077 0.508 6.982 .000

(Constant)
X1

Model
1 

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. 

Dependent Variable: Y a. 
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ANOVAb

736.193 1 736.193 48.748 .000a

2114.293 140 15.102
2850.486 141

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

 
 Adapun besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru dapat dilihat pada output komputer berikut. 

Model Summaryb

.508a .258 .253 3.88614 2.095
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

     Berdasarkan output komputer di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh 

nilai R square sebesar 0,258.  Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 25,8%, dan sisanya sebesar 

74,2% ditentukan oleh sebab lain diluar model regresi tersebut.  

 
 
4.3.2  Pengaruh Profesionalisme (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y) 

 Untuk menguji besarnya pengaruh profesionalisme guru  terhadap kinerja 

guru secara parsial digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan bantuan 

software komputer program SPPS for Windows Release 14. Sebelum menentukan 

besarnya pengaruh variabel profesionalisme guru  terhadap kinerja guru, maka akan 

dianalisis terlebih dahulu mengenai keeratan hubungan dua variabel tersebut. 

Berdasarkan output komputer mengenai koefisien korelasi,  diperoleh koefisien 
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korelasi sebesar 0,627 (pada lampiran 4) dan koefisiensi ini bertanda positif. Ini 

menunjukkan jika profesionalisme guru  meningkat atau guru semakin profesional 

dalam melaksanakan tugasnya  maka kinerja guru akan meningkat pula. Model 

hubungan profesionalisme guru  dengan kinerja guru adalah signifikan, hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya nilai uji t = 9,536 lebih besar jika dibandingkan dengan t 

tabel alpha 0,05 (df = 140) sebesar 1,645. Hasil uji – t untuk model regresi 

sederhana ini dapat mengestimasi kinerja guru yang ditentukan oleh profesionalisme 

guru.  Adapun hasil uji- t berdasarkan output komputer dapat dilihat seperti berikut. 

Coefficientsa

26.837 3.638 7.377 .000
.595 .062 .627 9.536 .000

(Constant)
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

    Berdasarkan output di atas diperoleh koefisien regresi sebesar 0,595 dan 

konstanta sebesar 26,837. Maka dapat digambarkan bentuk hubungan kedua variabel 

profesionalisme guru dengan kinerja guru dalam bentuk persamaan regersi    Y = 

26,837+ 0,595X2 . Ini berarti bahwa jika profesionalisme guru meningkat sebesar 1 

poin maka kinerja guru akan meningkat sebesar 0,595 poin. Dapat dikatakan pula 

bahwa guru yang profesional dalam menjalankan tugas keprofesionalannya maka 

kinerja akan meningkat. Hubungan ini juga linier, hal ini dijelaskan dengan hasil uji 

F melalui output komputer Sig 0,000 < 0,05. Ini dapat dikatakan pula model regresi 

adalah model yang dapat mengestimasi  kinerja guru yaitu pengaruhnya positif dan 

signifikan. Untuk lebih jelasnya hasil uji-F melalui output komputer dapat dilihat 

sebagai berikut. 
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ANOVAb

1122.379 1 1122.379 90.928 .000a

1728.107 140 12.344
2850.486 141

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

     Adapun besarnya pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru 

dapat dilihat pada output komputer berikut. 

Model Summaryb

.627a .394 .389 3.51335 1.993
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

  Berdasarkan output komputer di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh nilai 

R square sebesar 0,394. Hal ini berarti bahwa variabel profesionalisme guru 

berpengaruh terhadap kinerja guru sebesar 39,4%, dan sisanya sebesar 60,6% 

ditentukan oleh sebab lain diluar model regresi sederhana atau pengujian parsial 

tersebut. Profesionalisme guru berpengaruh lebih dominan dibandingkan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah. Adapun pengaruh variabel profesionalisme guru 

terhadap kinerja guru  adalah signifikan yaitu diperoleh hasil  uji F  melalui output 

komputer Sig 0,000 < 0,05.  

4.3.3  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan Profesionalisme Guru 

(X2) Terhadap Kinerja Guru (Y) 

     Untuk menguji besarnya pengaruh secara bersama kepemimpinan kepala 

sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru secara bersama-sama 



70 
 

 

digunakan analisis regresi linier berganda. Dengan bantuan software komputer 

program SPPS for Windows Release 14 diperoleh output sebagai berikut. 

Coefficientsa

18.668 4.294 4.347 .000
.260 .079 .247 3.312 .001
.472 .071 .498 6.669 .000

(Constant)
X1
X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
 

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 

output komputer di atas diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:    

Konstanta sebesar 18,668, koefisien kepemimpinan kepala sekolah (X1) sebesar 

0,260 dan koefisien profesionalisme guru (X2) sebesar 0,472. Dengan demikian 

persamaan garis regresinya adalah Y = 18,668 + 0,260X1 + 0,472X2.  Persamaan 

garis regresi yang positif ini mengindikasikan bahwa semakin baik kepemimpinan 

kepala sekolah dan guru semakin profesional dalam menjalankan tugasnya maka 

kinerja guru akan meningkat pula. 

  Adapun besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

profesionalisme guru berpengaruh terhadap kinerja guru secara bersama-sama dapat 

dilihat pada output komputer berikut. 

 

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh secara bersama-sama 

digunakan uji-F dengan bantuan software komputer, yang hasilnya dapat dilihat 

sebagai berikut. 
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ANOVAb

1248.763 2 624.381 54.185 .000a

1601.723 139 11.523
2850.486 141

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

    Berdasarkan output komputer tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru berpengaruh terhadap 

kinerja guru secara bersama-sama adalah signifikan yaitu diperoleh hasil  uji F  

sebesar 54,185 lebih besar dari tabel distribusi F alpha 0,05 (df= 2:139) = 3,06 atau 

Sig 0,00 < 0,00.  

Model Summaryb

.662a .438 .430 3.39458 2.018
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 
 

   Berdasarkan output komputer di atas dapat dijelaskan bahwa diperoleh 

nilai R square sebesar 0,438.  Hal ini berarti bahwa variabel kepemimpinan kepala 

sekolah dan profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja guru secara bersama-

sama sebesar 43,8%, dan sisanya sebesar 56,2% ditentukan oleh sebab lain yang 

tidak diteliti.   

 

 

 

 



72 
 

 

4.4 Pembahasan  Hasil Penelitian 

4.4.1  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) Terhadap Kinerja Guru 

(Y) 

   Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahawa kinerja guru Sekolah Dasar 

Negeri  Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam kategori baik 65,5% yaitu 

diproleh mean atau skor rata-rata sebesar 61,4155 yang terletak pada interval 52 – 

63. Namun demikian masih terdapat guru yang kinerjanya dalam kategori cukup 

yang menunjukkan belum optimal dalam mengajar dan melaksanakan tugas 

profesionalnya sebesar 15,2% dalam kategori cukup, ini menurut hasil data terdapat 

pada indikator kemampuan menganalisis hasil belajar dan kemampuan menyusun 

program perbaikan serta pengayaan kepada peserta didik. Sedangkan Hasil analisis 

deskriptif kepemimpinan kepala sekolah menunjukkan baik atau 71,8%. 

   Terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

sebesar 25,8%, dan pengaruh ini lebih kecil dibandingkan dengan profesionalisme 

guru yaitu sebesar 39,4%. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru menunjukkan hasil koefisien regresi yang positif  dan signifikan. Kepala 

sekolah mempunyai tanggungjawab yang berat sebagai pemimpin di sekolahnya 

berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia yaitu guru yang dipimpinnnya. 

Ini berarti  bahwa jika kepemimpinan kepala sekolah baik, maka kinerja guru akan 

meningkat. Hasil ini sesuai dengan teori atau pendapat dari  Departemen  

Pendidikan  dan  Kebudayaan  dalam pengelolaan Sekolah Dasar (1995) 

menjelaskan, bahwa ”kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan kepala sekolah 

untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak 

untuk melaksanakan tugas dan kegiatan secara bersama-sama dalam mencapai 
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tujuan pendidikan secara efesien dan efektif“. Dengan demikian kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif dalam memimpin organisasinya dalam hal ini sekolah 

Dasar Negeri Dabin IV Kecamatan Paguyangan Kebupaten Brebes maka kinerja 

guru semakin meningkat. Hal ini dibuktikan denga hasil analisis regresi bahwa 

koefisien kepemimpinan kepala sekolah bertanda positif. 

 

4.4.2  Pengaruh Profesionalisme Guru (X2) Terhadap Kinerja Guru (Y) 

   Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa profesionalisme guru dalam 

kategori profesional guru dalam menjalankan tugasnya yaitu sebesar 77,5%. Namun 

demikian masih terdapat guru yang profesionalisme dalam kategori cukup 

profesional sebesar 12,0%, dan bahkan masih terdapat guru yang kurang profesional 

dalam melaksanakan tugasnya sebesar 2,8%, ini tercermin pada indikator bahwa 

guru kurang menguasai metode dan evaluasi hasil belajar. Profesionalisme guru SD 

Negeri Dabin IV di Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang tergolong 

dalam kategori profesional ini terdorong oleh adanya suatu kebutuhan akan 

dorongan dan upaya untuk meningkatkan kompetensinya, yang pada gilirannya 

dorongan tersebut menuju suatu prestasi yaitu kinerjanya. 

    Terdapat pengaruh positip variabel profesionalisme guru terhadap kinerja, 

yaitu sebesar 39,4%. Koefisien regresi yang bertaanda positif, berarti bahwa 

semakin profesional seorang  guru dalam melakukan pekerjaan sebagai guru maka 

kinerjanya akan meningkat. Guru SD Negeri Dabin IV Kecamatan Paguyangan 

Kabupaten Brebes dalam kategori profesional, ini sudah sesuai dengan tuntutan 

dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengenai kualifikasi dan kompetensi 

pendidikak bahwa guru harus mempunyai kompetensi profesional. Hasil ini juga 
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sudah sesuai dengan teori yang dikehendaki, yaitu bahwa guru yang profesional 

dalam tugasnya prestasinya akan meningkat, karena melaksanakan tugas sesuai 

dengan keahliannya. Guru yang profesional akan senantiasa bekerja keras untuk 

mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan harapan mencapai kinerja 

yang lebih baik.   

 

4.4.3  Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah (X1) dan Profesionalisme Guru 

(X2) Terhadap Kinerja Guru (Y) 

   Berdasarkan hasil analisis regresi  berganda diperoleh garis persamaan 

regresi Y = 18,668 + 0,260X1 + 0,472X2.  Hasil ini menunjukkan tanda yang positif 

ini adalah sesuai dengan teori dan dapat dimaknai bahwa  kepemimpinan kepala 

sekolah dan profesionalisme guru baik maka kinerja guru akan baik pula. 

 Hasil persamaan garis regresi tersebut dapat pula dimaknai sebagai berikut. 

a.  Konstanta bertanda positif ini menunjukan jika kedua variabel bebas tidak 

ada maka kinerja guru sebesar 18,668.  

b. Jika variabel kepemimpinan kepala sekolah meningkat satu poin maka 

kinerja guru akan meningkat sebesar 0,260 dengan asumsi variabel 

profesionalisme guru konstan. 

c. Jika profesionalisme guru meningkat satu poin maka kinerja guru akan 

meningkat sebesar 0,472 dengan asumsi variabel kepemimpinan kepala 

sekolah konstan. 

Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru menunjukkan 

hasil koefisien regresi yang positif  dan signifikan.  Adapun pengaruh secara 

bersama-sama  variabel kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru 
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terhadap kinerja guru sebesar 43,8%,. Pengaruh profesionalisme guru terhadap 

kinerja guru sebesar 39,4%, pengaruh ini lebih besar atau dominan, hal ini 

dikarenakan guru yang semakin profesional dalam menjalankan tugas 

keprofesinalannya sebagai guru kinerjanya akan meningkat. Dalam 

Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengenai kualifikasi dan kompetensi 

pendidikak bahwa guru harus mempunyai kompetensi profesional. Hasil ini juga 

sudah sesuai dengan teori yang dikehendaki, yaitu bahwa guru yang profesional 

dalam tugasnya prestasinya akan meningkat, karena melaksanakan tugas sesuai 

dengan keahliannya. Guru yang profesional akan senantiasa bekerja keras untuk 

mengatasi segala permasalahan yang dihadapi dengan harapan mencapai kinerja 

yang lebih baik.  Tuntutan guru profesional ini akan meningkatkan kinerjanya 

dan berujung pada mutu pendidikan secara keseluruhan, ini juga merupakan 

sebuah tantangan dan antisipasi menghadapi globalisasi bahwa guru harus 

profesional. 

Mencermati pendidikan sebagai sebuah sistem maka kinerja guru tidak 

terlepas dari kepemimpian kepala sekolah dalam hal hadmaster dan top 

manajemen dalam mengelola sekolah dan memberdayakan guru. Semakin baik 

kepemimpinan kepala sekolah memberdayakan guru kinerja guru akan meningkat. 

Dalam kenyataan sebenarnya yang mempengaruhi kenerjanya guru tidak hanya 

kepemimpinan kepala sekolah dan profesionalisme guru, masih banyak faktor lain 

dan sangat kompleks oleh karenanya faktor lain diluar model penelitian ini yang 

mempengaruhi kinerja guru sebesar 56,20%. Faktor di luar model regresi dan 

penelitian ini misalnya budaya sekolah, supervisi oleh kepala sekolah motivasi 
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kerja, kepuasan kerja, kompetensi pedagogik dan lain sebagainya yang tidak 

diteliti. 
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BAB    V 

PENUTUP 

5.1   Simpulan 

1.  Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif variabel kinerja guru diperoleh 

mean sebesar 61,4155 dalam kategori baik atau 65,50%, kepemimpinan 

kepala sekolah diperoleh mean sebesar 58,8028 dalam kategori baik atau 

71,80% dan profesionalisme guru diperoleh mean sebesar 58,0915 dalam 

kategori profesional atau sebesar 77,5% pada Sekolah Dasar Negeri Dabin 

IV Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes. 

2.  Ada pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru sebesar 25,80%. Pengaruh positif ini berarti bahwa jika 

kepemimpinan kepala sekolah semakin baik maka kinerja guru meningkat. 

3.  Ada pengaruh positif dan signifikan profesionalisme guru terhadap kinerja 

guru sebesar 39,40%. Pengaruh positif ini berarti bahwa jika guru semakin 

profesional dalam melaksanakan tugasnya maka maka kinerja guru 

meningkat. 

4. Ada pengaruh  pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala sekolah 

dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru sebesar 43,80%. Pengaruh 

positif ini berarti bahwa jika kepemimpinan kepala sekolah  dan guru 

semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya maka maka kinerja guru 

meningkat. 

5.2.   Saran 

 1.  Kepala sekolah sebagai figur sentral di sekolah yang dipimpimpinnya 

harus senantiasa mengupayakan dan memberdayakan guru secara terus 
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menerus agar kinerja guru tetap baik, dan guru semangat dalam 

melaksanakan tugas, mengingat kinerja guru belum optimal sebesar 

10,6%. 

2. Profesionalisme guru harus tetap dijaga dan ditingkatkan, karena guru SD 

Negeri Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes masih ada yang 

berkategori cukup dan bahkan kurang profesional dalam melaksanakan 

tugasnya. Oleh karena itu guru harus mau dan membuka wawasan cara-

cara melaksanakan evaluasi pengajaran dan administrasi sekolah yang 

baik. 
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