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SARI 
 
Suyoto Hadi, Daud. 2006 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru SMA Kristen          
di Kabupaten Pati dan Jepara.  Tesis. Program Studi Manajemen 
Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  
Pembimbing I Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko. Pembimbing II  Prof. 
Dr. B. Karno Ekowardono. 

 
Kata Kunci  :  gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, kinerja guru. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan signifikan tidaknya pengaruh 
gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja guru baik secara parsial maupun bersama-sama. Populasi dalam 
penelitian ini adalah semua guru SMA Kristen di wilayah Kabupaten Pati dan 
Jepara yang berjumlah 80 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
menggunakan instrumen angket yang telah teruji validitas reliabilitasnya, dan juga 
telah teruji melalui uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan 
uji multikolinieritas. Data dari masing-masing variabel penelitian diungkap 
berdasarkan persepsi guru. Teknik analisis data menerapkan pendekatan 
kuantitatif melalui statistik deksriptif dengan teknik analisis regresi dan korelasi 
sederhana serta analisis regresi dan korelasi ganda dengan bantuan komputer 
pengolah data dengan program SPSS versi 10.01 for Windows. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa  : (1) gaya kepemimpinan 
Kepala Sekolah termasuk dalam kategori cukup baik yaitu  29,87 %,  (2)  
kompensasi guru termasuk kategori cukup baik yaitu  36, 36 %,  (3) lingkungan 
kerja kategori baik 35,06 % dan (4) kinerja guru kategori cukup baik yaitu 36,36 
%, (5) ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya kepemimpinan Kepala 
Sekolah terhadap kinerja guru ditandai t hitung 3,555 > t tabel 1,98 atau tingkat 
signifikansi (ρ) 0,001 < 0,05, (6) ada pengaruh positif dan signifikan  kompensasi 
terhadap kinerja guru didukung  t hitung 2,895 > t tabel 1,98 atau tingkat signifikansi 
0,010 < 0,05, (7) ada pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja  terhadap 
kinerja guru didukung  t hitung 3,211 > t tabel 1,98 atau tingkat signifikansi 0,002 < 
0,05,  (8) ada pengaruh positif dan signifikan gaya kepemimpinan Kepala 
Sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 
guru yang ditandai hasil uji    F test nilai F hitung 28,105 > F tabel 2,74 atau tingkat 
signifikansi 0,000 < 0,05,             (9)  besarnya varians kinerja guru yang 
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Sekolah, kompensasi dan 
lingkungan kerja adalah 66,3 % sisanya 33,7 % dipengaruhi oleh sebab-sebab 
yang lain. 

 Saran yang diajukan : (1) Kepala Sekolah sebagai pemimpin agar mampu 
menerapkan tipe atau gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan kebutuhan 
dan kemampuan guru, (2) Kepala Sekolah agar mampu menciptakan dan 
mengkondisikan lingkungan kerja yang kondusif di sekolah  sehingga guru 
merasa tenang, aman  dan nyaman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
profesionalnya, (3) Pengurus Yayasan sebagai penyelenggara sekolah mampu 
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menerapkan fungsi dan peranannya secara tepat  serta memiliki kepedulian yang 
tinggi terhadap pengembangan dan kemajuan sekolah meliputi : penyediaan 
sarana prasarana, penyediaan dana, pengelolaan anggaran yang bertanggung 
jawab dan memperhatikan peningkatan kesejahteraan guru melalui pemberian 
kompensasi yang layak adil dan memadai,     (4) para guru agar selalu 
meningkatkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan kemajuan dan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) bagi peneliti lain yang 
berminat dengan topik yang serupa disarankan mengadakan penelitian dengan 
memperhatikan variabel lain sebagai variabel bebasnya seperti : manajemen 
yayasan, iklim organisasi, fasilitas, keahlian atau keterampilan, karena diduga 
variabel-variabel dimaksud berkorelasi dengan kinerja guru.  
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ABSTRACT 
 

  
Suyoto Hadi, Daud. 2006. The Effects of Principal’s Leadership Style, 

Compensation, and Work Environment on the Performance of Teachers of 
Christian Senior High Schools of Pati  and Jepara. Regency.  Thesis. 
Educational Management, Postgraduate Program of  Semarang State 
University. Supervisors :  I Prof. Dr. Retno Sriningsih Satmoko, II Prof. Dr. 
B. Karno Ekowardono. 

  
Keywords: leadership style,compensation, work, environment, teachers’ 
performance 
 
  The teachers’ professionalism, realized in their performance quality in the 
teaching and learning process at school is one of the determinant factors of the 
school educational quality. Factors that effect the teachers’ performance include                 
(1) Principal’s leadership style, (2) compensation, and (3) work environment. The 
adoption of suitable leadership style at school, good and fair compensation for 
teachers, and conducive work environment will have a positive effect on teachers’ 
performance at school. 

This study intended to examine whether there is significant partial or 
collective effect of Principal’s leadership style, compensation, and work 
environment on the performance of teachers of Christian Senior High Schools. 
The population consists of all 80 teachers of Christian Senior High Schools of Pati 
and Jepara Regency. The data were collected by the use of valid and reliable 
questionnaires. The test on normality, homogeneity, and multicolinearity was 
conducted for the instruments. The data on each variable was measured based on 
the teachers’ perception and analyzed by the use of a simple and multiple 
correlation and regression analysis technique, calculated by the use of SPSS 
Version 10.01 for Windows. 

Based on the analysis it was found that (1) the Principal’s leadership style 
is categorized as fairly  good at 29, 87 % , (2) the compensation given to teachers 
is categorized as fairly good at 36, 36 % , (3) the work environment is categorized 
as good at 35, 06 % , and (4) the teacher’s performance is categorized as fairly 
good at 36,36%, (5) there was a significant and positive influence of the 
Principal’s leadership style on the performance of teachers, indicated by the 
calculated   t account of 3,55 is higher than the t table of 1,98 or the level of the 
significance (ρ) 0,001 < 0,05, (6) there was a significant and positive influence of 
the compensation on the performance of teachers, indicated by the calculated t 
account of 2,895 is higher than the t table of 1,98 or the level significance (ρ) 0,010 
< 0,05, (7) there was a significant and positive influence of the work environment 
on the performance of teachers, indicated by the calculated  t account of 3,211 is 
higher than t table of 1,98 or the level of the significant (ρ) 0,002 < 0,05 (8) there 
was a significant and positive collective effect of Principal’s is leadership style, 
compensation, and work environment on the performance of teachers, indicated 
by the result of F account (28,105) > F table (2,74) or the level of significance 0,000 < 
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0,05, (9) the extent of teachers performance variance influenced by the Principal’s 
leadership style, compensation, and work environment is 66,3% another 33,7% 
was influenced by other unexplored variables 

It is recommended that (1) Principals as leaders should adopt leadership 
style suitable with the competencies of teachers, ( (2) Principals should create 
conducive work environment so that the teachers will fell secure, safe and 
comfortable in conducting their professional responsibilities, (3) Foundation 
Committee members should function and perform their role properly and be 
highly concerned with the progress and school development, especially providing 
infrastructure and facilities, properly allocating and manage budget, and paying 
attention to the teachers’ welfare through the provision of adequate and fair salary, 
4) teachers should always increase the professional capability according the 
progress and development of science and technology, and (5) further studies 
should be conducted with regard to other independent  variables such as 
management of the Foundation, organizational climate, facilities, skills and 
expertise, because these variables are assumed to correlate with the teachers’ 
performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kinerja guru merupakan faktor yang sangat penting dan urgen dalam 

pendidikan, karena guru mempunyai peran strategis dan merupakan ujung tombak 

pendidikan. Rendahnya kinerja guru akan mengakibatkan rendahnya kualitas 

proses yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kualitas output siswa 

dan rendahnya kualitas sekolah. Rendahnya kualitas sekolah akan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat pada sekolah yang bersangkutan dan pada 

akhirnya akan berdampak pada menurunnya jumlah dan kualitas input siswa. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Perencanaan dan 

Pembinaan Pendidikan Kristen Sinode ( LP3KS ) tahun 1997 menunjukkan bahwa 

penyebab menurunnya jumlah siswa sekolah-sekolah kristen umumnya adalah 

dililit oleh lingkaran persoalan : merosotnya jumlah siswa, rendahnya kemampuan 

keuangan sekolah, rendahnya tingkat kesejahteraan guru, rendahnya kinerja guru, 

rendahnya prestasi sekolah, dan kembali merosotnya jumlah siswa baru. 

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja. Menurut 

Gibson dan Dannelly ( 1985:52 ), bahwa kinerja ditentukan oleh variabel 

biografis, psikologis, dan organisasi. Variabel biografis meliputi kemampuan dan 

ketrampilan mental, latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur dan  



2 

 

jenis kelamin. Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar 

dan motivasi. Sedangkan variabel organisasi meliputi sumber daya, 

kepemimpinan, status, struktur, kompensasi dan desain pekerjaan. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting yang dapat 

mendorong kinerja guru dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang 

hendak dicapai oleh sekolah. Menurut Mulyasa ( 2003:43 ) dalam Manajemen 

Berbasis Sekolah (MBS) kepala sekolah merupakan “the key person” 

keberhasilan peningkatan pendidikan di sekolah. Ia adalah orang yang diberikan 

tanggung jawab untuk mengelola dan memberdayakan berbagai potensi 

masyarakat serta orang tua untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan sekolah.  

Kehadiran kepemimpinan kepala sekolah khususnya di SMA swasta 

sangat penting dan strategis karena merupakan motor penggerak bagi sumber daya 

manusia di sekolah terutama para guru dan karyawan dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya atau kinerjanya di sekolah. Sehingga kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah merupakan tuntutan yang harus dipenuhi. 

Penerapan tipe atau gaya kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan 

kondisi sekolah akan berpengaruh besar terhadap efektivitas kinerja guru dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan sekolah. 

Berdasarkan observasi di sekolah menunjukkan banyak kepala sekolah 

yang belum mampu dalam mempengaruhi kinerja guru dan stafnya ke arah 

kemajuan, sehingga potensi yang ada pada sumber daya manusia tersebut belum 

terwujud secara optimal. Fungsi-fungsi kepemimpinan yang menurut Siagian        

( 2003:46 ) sebagai penentu arah, juru bicara, komunikator, mediator, integrator, 



3 

 

serta prinsip-prinsip manajemen, yaitu pembagian kerja, pendelegasian tugas dan 

wewenang, kesatuan perintah, solidaritas kelompok, inisiatif, belum dilaksanakan 

secara baik   ( Fattah 2004:22 ). Selain kepemimpinan kepala sekolah faktor lain 

yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah kompensasi. Menurut Panggabean 

( 2002:84 ),  kompensasi adalah semua jenis penghargaan yang berupa uang atau 

bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak dan adil atas jasa mereka 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Pada dasarnya seseorang yang bekerja akan 

mengharapkan imbalan yang sesuai dengan jenis pekerjaannya. Karena adanya 

upah yang sesuai dengan pekerjaannya, maka akan timbul semangat dan gairah 

kerja yang semakin baik. Pemberian kompensasi di sekolah swasta khususnya     

di sekolah kristen sangat bervariasi. Disatu pihak ada banyak sekolah Kristen 

yang pengurus yayasannya dapat memberikan kompensasi yang sesuai dengan 

standat kelayakan atau bahkan di atasnya, dipihak lain banyak pula sekolah 

Kristen yang memberikan kompensasi kepada guru atau karyawan jauh di bawah 

standar kelayakan. Kompensasi yang diberikan secara tepat dan adil akan 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan peningkatan kinerja untuk mencapai 

tujuan organisasi. Apabila kompensasi yang diberikan tidak atau kurang memadai, 

maka prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja pegawai mungkin akan menurun          

( Sedarmayanti 2001:23 ). Faktor lain yang juga merupakan faktor yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan kinerja adalah lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang 

dibebankan. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif akan dapat memberikan 
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rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang dibebankan, 

dengan demikian produktivitas kerja dapat meningkat dan optimal. 

Bagi sekolah Kristen, tenaga kependidikan ( guru ) sesuai dengan 

fungsingnya mempunyai peran yang strategis, karena merekalah yang akan secara 

riil melayani, bersaksi dalam berkomunikasi kepada dan dengan siswa, orang tua, 

masyarakat, gereja dan pemerintah. Untuk itu menurut Slameto ( 2000 ) tuntutan 

tenaga pendidikan di sekolah Kristen disamping profesional dalam bidangnya, 

juga harus dipadukan dengan keprofesionalannya dalam penjabarannya dan 

aplikasi iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya di sekolah tetapi 

juga di luar sekolah. 

Hasil Lokakarya Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Kristen di Salatiga 4-

7 September 1985 berkaitan dengan tenaga kependidikan merekomendasikan 

untuk sekolah Kristen perlu : (a) memiliki kepala sekolah dan guru-guru yang 

berkualitas, (b) mengupayakan terjalinnya kerjasama yang lebih baik dan intensif 

dengan pihak sekolah lain, (c) meningkatkan  kesejahteraan. Kenyataan yang ada 

di lapangan menunjukkan kalau rekomendasi tersebut belum sepenuhnya dapat 

terwujud di sekolah-sekolah Kristen khususnya SMA Kristen di Kabupaten Pati 

dan Jepara.  Kualitas tenaga kependidikan yang terlihat melalui kinerjanya masih 

belum optimal yang ditandai antara lain dalam kegiatan belajar mengajar masih 

banyak guru yang menerapkan pola lama. Di samping itu jumlah tenaga guru 

sebagian besar berstatus sebagai guru tidak tetap sehingga efektivitas 

pembelajaran kurang optimal. Demikian juga banyak guru yang mengajar tidak 

sesuai dengan bidang tugasnya ( miss-match ). Berdasarkan keadaan tersebut        
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di atas maka tingkat kualitas hasil kerja yang indikatornya adalah prestasi belajar 

siswa secara umum juga kurang memuaskan dan belum bisa bersaing dengan 

sekolah-sekolah lain khususnya negeri. Kepemimpinan kepala sekolah yang 

seharusnya sebagai titik sentral dan dinamisator seluruh proses kegiatan organisasi 

sekolah dalam praktiknya sering merangkap tugas sebagai penyelenggara sekolah 

( yayasan ) yaitu menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan, pengadaan dan 

pendayagunaan sarana prasarana sekolah, mengembangkan sekolah, menyediakan 

dana, mencari dan mengelola anggaran dan lain-lain. 

Permasalahan lainnya adalah tingkat kesejahteraan guru yang masih  

rendah. Kompensasi yang terdiri dari unsur gaji, insentif, maupun tunjangan / 

pendapatan baik langsung maupun tidak langsung yang diterima oleh guru belum 

memadai atau masih di bawah standar kelayakan. Hal ini disebabkan ketersediaan 

dana yang minim karena sumber utama pemasukan keuangan sekolah berasal dari 

siswa. 

Di samping permasalahan tersebut di atas, lingkungan kerja juga 

merupakan masalah penting yang ada di SMA Kristen di Kabupaten Pati dan 

Jepara. Lingkungan kerja menyangkut komponen fisik dan non fisik, lingkungan 

fisik utamanya menyangkut ketersediaan sarana prasarana penunjang atau 

pendukung pendidikan yang masih belum memadai dan cukup tertinggal jauh 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Sedangkan faktor non fisik 

menyangkut suasana iklim sekolah dalam kaitannya dengan kerja antar guru 

maupun karyawan yang kurang kondusif.  
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Berdasarkan uraian di atas itulah yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian lebih jauh tentang pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA Kristen     

di Kabupaten Pati dan Jepara untuk menemukan jawabnya. Di samping itu upaya 

peningkatan kualitas pendidikan pada SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara 

belum ada penelitian ilmiah tentang hal tersebut, sehingga penelitian ini layak 

untuk diangkat. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya 

adalah kinerja guru. Tinggi rendahnya mutu hasil belajar siswa banyak bergantung 

pada efektivitas kinerja guru. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kinerja 

guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara belum sesuai yang diharapkan. 

Salah satu indikatornya adalah prestasi belajar siswa yang diperoleh dari rata-rata 

ujian nasional yang masih rendah. Faktor-faktor yang diduga memiliki pengaruh 

terhadap rendahnya kinerja guru tersebut adalah gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

merupakan tipe atau pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah 

dalam mempengaruhi kinerja guru untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh 

sekolah yang bersangkutan. Kompensasi menyangkut pengahargaan yang 

diberikan oleh yayasan baik berupa uang atau bukan uang langsung maupun tidak 

langsung sesuai dengan standar keadilan dan kelayakan. Sedangkan lingkungan 

kerja berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah yang dapat 
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mempengaruhi para guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang 

dibebankan. 

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Kinerja Guru 

Untuk mencapai peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, tidak 

mungkin diraih tanpa usaha dan kerja keras dari berbagai pihak terutama para 

gurunya. Usaha peningkatan mutu sekolah tersebut akan berhasil apabila guru 

memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab yang diberikan. Tugas dan tanggungjawab guru tersebut akan 

terwujud melalui kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi 

keguruannya atau kompetensi profesionalnya di lapangan. 

2. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pucuk kepemimpinan mempunyai peran atau 

pengaruh yang sangat strategis dalam menggerakkan dan mengarahkan para guru 

dalam melaksanakan kinerjanya. Guru akan melaksanakan tugasnya dengan baik    

( kinerja tinggi ) apabila kepala sekolah dapat menerapkan tipe atau gaya 

kepemimpinannya secara tepat terhadap para guru. 

3. Kompensasi  

Di samping itu pemberian kompensasi yang layak dan adil akan dapat 

memotivasi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. 

Dengan pemberian kompensasi yang layak guru akan merasa tenang, lebih 

bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Sehingga guru 
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akan lebih berkonsentrasi terhadap kinerjanya yang pada akhirnya prestasi 

kerjanya akan terus meningkat.  

4. Lingkungan Kerja 

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah lingkungan kerja 

yang kondusif. Karena lingkungan kerja yang demikian itu akan membuat guru 

merasa aman dan nyaman dalam bekerja. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini 

hanya akan mengungkap kinerja guru yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja menurut persepsi para guru. 

Dalam penelitian ini tidak mengungkap faktor-faktor lain di luar ketiga faktor 

tersebut di atas yang dapat mempengaruhi kinerja guru. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian tersebut di atas, maka 

penelitian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara.  

2. Adakah pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara.  

3. Adakah pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja guru 

SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 
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4. Adakah secara bersama-sama pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menentukan signifikan tidaknya pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

2. Untuk menentukan signifikan tidaknya pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

3. Untuk menentukan signifikan tidaknya pengaruh lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

4. Untuk menentukan signifikan tidaknya pengaruh secara bersama-sama gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui besaran pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA Kristen di wilayah 

Kabupaten Pati dan Jepara, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki 

manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut : 
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1.6.1 Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengkajian tentang kinerja 

guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan 

ilmu pengetahuan di bidang manajemen pendidikan khususnya manajemen 

badan penyelenggara sekolah swasta pada umumnya serta sekolah-sekolah 

kristen  khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya manusia pendidikan   

di sekolah. 

c. Menjadi bahan acuan bagi peneliti lain yang berminat untuk lebih menggali 

dan mengembangkan permasalahan yang terkait dengan penelitian ini. 

 
1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

para penyelenggara sekolah ( pengurus yayasan ) maupun kepala sekolah 

swasta pada  umumnya atau sekolah-sekolah Krsiten pada khususnya  tentang 

pengaruh kinerja guru yang disebabkan oleh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompensasi yang diberikan  kepada guru serta lingkungan kerja.     

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang 

positif bagi penyelenggara sekolah ( pengurus yayasan) maupun kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru yang dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan  kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS  DAN KAJIAN PUSTAKA   

 

2.1 Landasan Teoretis 

2.1.1 Kinerja Guru 

2.1.1.1 Konsep Dasar Kinerja 

Pengertian Kinerja banyak dikemukakan dan dibahas oleh para ahli; 

khususnya dalam bidang ilmu manajemen Sumber Daya Manusia. 

Menurut Soeprihanto ( 2000:7 ) arti kinerja erat hubungannya dengan 

produktivitas kerja. Kinerja seseorang karyawan adalah hasil kerja selama periode 

tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, tugas sasaran 

atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Hasil 

kerja seseorang dapat dinilai dengan standar yang telah ditentukan. Sehingga dari 

pengertian itu dapat diketahui sejauh mana tingkat kinerja seseorang karena 

patokan yang harus dicapai sudah jelas.  

Kinerja juga dapat diartikan sebagai prestasi kerja yang merupakan 

terjemahan dari performance. Bernardin dan Rusell dalam Ruky ( 2001:15 ) 

berpendapat bahwa : “Performance is defined the record of outcomes produced on 

a specified job function on activity during a specified time period”.  

Prestasi atau hasil kerja berkaitan dengan kemampuan memperoleh nilai 

dalam melaksanakan pekerjaan pada periode tertentu. Sehingga hasil kerja 

tersebut menurut Rusell dinilai dari seberapa banyak dan sejauh mana seorang 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. Hampir sama dengan yang 
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dikemukakan oleh Rusell yaitu pendapat Savitri ( 1977:12 ) yang memberikan 

pengertian bahwa kinerja adalah catatan keluaran hasil pada fungsi jabatan kerja 

atau seluruh akitivitas kerja dalam periodik waktu tertentu. Kinerja dapat dilihat 

dari aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud 

merupakan standart kegiatan seseorang yang dipakai sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugasnya sehari-hari.  

Selain itu masih banyak ahli Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

memberi pengertian kinerja, misalnya Manullang ( 2001 ), Handoko ( 1998 ), dan 

Siagian ( 2000 ) yang pada intinya mengemukakan bahwa kinerja atau prestasi 

kerja adalah hasil kerja yang diperoleh seorang karyawan / pegawai selama 

periode tertentu dibadingkan dengan kriteria yang ditetapkan oleh organisasi. 

Dengan adanya kriteria atau standart, maka setiap organisasi harus melakukan 

pengukuran terhadap hasil kerja yang dicapai oleh pegawai / karyawannya. 

Sehingga dari penilaian tersebut seseorang pegawai / karyawan dapat dikatakan 

berhasil melaksanakan tugas atau mempunyai kinerja tinggi apabila dapat 

mencapai standar kerja yang ditentukan atau bahkan melampui standar kerja itu.  

Jadi dapat diinterpretasikan bahwa kinerja seseorang dihubungkan dengan 

tugas dan tanggung jawab rutin yang dikerjakan sesuai dengan pedoman atau 

standar kerja yang ditentukan. Seorang guru tugas rutinnya adalah melaksanakan 

kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai secara optimal 

berdasarkan standar dan pedoman kerja dari tugas mengajar itu merupakan kinerja 

seorang guru. Sehingga berdasarkan batasan-batasan tersebut disimpulkan bahwa 
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yang dimaksud dengan kinerja guru adalah keberhasilan atau kemampuan 

mencapai hasil yang baik dari seorang guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya menurut ukuran yang berlaku atau ditetapkan untuk 

pelaksanaan tugas yang bersangkutan.  

 

2.1.1.2 Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

Tugas utama guru telah diatur dalam Keputusan Mendikbud RI No. 025 / 

0 / 1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru 

dan Angka Kreditnya. Tugas guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

adalah: (a) menyusun program pengajaran atau praktek, (b) menyajikan program 

pengajaran atau praktik, (c) mengevaluasi belajar atau praktik, (d) menganalisis 

hasil evaluasi belajar atau praktik, dan (e) menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan. 

Dalam UU RI No. 20 tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa tugas utama 

guru sesuai dengan bidangnya adalah mengajar. Mengajar adalah sebagai suatu 

kegiatan yang mengandung terjadinya proses penguasaan ilmu pengetahuan, 

ketrampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar. Sebagai pengajar guru 

dituntut memiliki sikap profesional dalam bidangnya dengan demikian ia dapat 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan proses 

pembelajaran dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Guru menjadi 

penanggungjawab kegiatan belajar mengajar di kelas, sekaligus berperan sentral 

sebagai fasilitator dan sumber belajar. Usman ( 2004:7 ) mengemukakan tugas 

guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih siswa. Mendidik 
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berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan 

melatih berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada siswa. 

Dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik, Sahertian               

( 2000:30 ), mengembangkan bahwa guru yang profesional di samping harus 

memiliki keahlian dalam mengajar, juga harus memiliki keahlian dalam mendidik 

siswa. Guru selaku pendidik berkewajiban mewariskan nilai-nilai dan norma-

norma pada peserta didiknya sehingga terwujud proses konservasi nilai bahkan 

pendidik dapat berfungsi mencipta, memodifikasi dan mengkonstruksi nilai-nilai 

yang baru ( Hamalik 2002:39 ). Lebih lanjut Hamalik menjelaskan bahwa 

cakupan tanggung jawab guru terhadap jabatan guru mencakup empat bidang, 

yaitu : (a) tanggung jawab bidang moral, (b) tanggung jawab bidang pendidikan, 

(c) tanggung jawab bidang kemasyarakatan, dan (d) tanggung jawab dalam bidang 

keilmuan. 

Tanggung jawab dalam bidang moral, yaitu guru berkewajiban menghayati 

dalam arti meresapkan ke dalam pribadinya bahkan mengamalkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam 

maupun di luar lingkungan sekolah. 

Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah diwujudkan melalui 

kemampuan dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada peserta didik. 

Seperti dikemukakan oleh Pidarta ( 1997 ) bahwa mendidik anak adalah 

memproses anak agar mau dan dapat belajar mandiri untuk mengembangkan 

bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. 
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Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan menuntut guru 

memiliki tanggung jawab dalam upaya memajukan kehidupan masyarakat            

di lingkungan tempat tinggalnya. Guru harus memahami atau menguasai berbagai 

hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yakni, 

keanekaragaman kehidupan masyarakat bangsa menyangkut suku bangsa, agama, 

budaya, politik, ekonomi, norma-norma, kondisi, kebutuhan, lingkungan, serta 

menghargai dan menghormati keanekaragaman tersebut. Guru bertanggung jawab 

dalam berperilaku sebagai warga masyarakat dan warga bangsa yang baik 

sehingga dapat memberikan suri teladan dan contoh nyata kepada peserta 

didiknya. 

Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuwan menuntut guru untuk 

dapat mengembangkan ilmu yang menjadi spesialisasinya. Ia berkemampuan 

memahami hasil-hasil penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

mampu melakukan penelitian dengan prosedur yang benar. Guru dapat membuat 

laporan penelitian agar dapat disebarluaskan ke masyarakat. 

 

2.1.1.3 Peran Guru 

a. Peran Guru Dalam Proses Belajar Megajar di Sekolah 

Perkembangan baru dalam dunia pendidikan yang begitu pesat khususnya 

dalam proses belajar mengajar membawa konsekwensi guru untuk senantiasa 

meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan 

hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi 

guru. 
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Usman ( 2004:9-11 ) mengemukakan empat peran guru yang utama dalam 

proses belajar mengajar di sekolah, yaitu : (a) guru sebagai demonstrator, (b) guru 

sebagai pengelola kelas, (c) guru sebagai mediator dan fasilitator, dan (d) guru 

sebagai evaluator. 

Guru berperan sebagai demonstrator, lecturer, atau pengajar, guru 

hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan 

diajarkannya serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan 

kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat 

menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

Guru berperan sebagai pengelola kelas ( learning menager ) hendaknya 

mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi 

agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. 

Guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator guru 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media 

pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media pendidikan 

merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan 

bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. 

Sebagai fasilitator guru keadaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang 

berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, 

baik yang berupa nara sumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. 
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Guru berperan sebagai evaluator, artinya pada waktu-waktu tertentu 

selama satu periode pendidikan guru selaku mengadukan evaluasi terhadap hasil 

yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik sendiri. 

Demikian pula dalam satu kali proses belajar mengajar guru hendaknya 

menjadi seorang evaluator yang baik, yang tujuannya untuk mengetahui apakah 

tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang 

diajarkan sudah cukup tepat. Dengan demikian melalui penilaian guru dapat 

mengetahui prestasi yang dicapai oleh siswa setelah ia melaksanakan proses 

belajar. 

b. Peran Guru yang lain 

Di samping peran guru dalam proses belajar mengajar tersebut diatas, guru 

juga mempunyai peran dalam pengadministrasian, peran secara pribadi, dan peran 

secara psikologis ( Usman 2004:12-13 ). Dalam kegiatan pengadministrasian, 

guru berperan sebagai pegambil inisiatif, pengarah dan penilai kegiatan-kegiatan 

pendidikan, wakil masyarakat, orang yang ahli dalam mata pelajaran, penegak 

disiplin, pelaksana administrasi pendidikan, pemimpin generasi muda, 

penterjemah kepada masyarakat. Peran guru secara psikologis yaitu sebagai ahli 

psikologi pendidikan, seniman dalam hubungan antar manusia, pembentuk 

kelompok, inovator, dan petugas kesehatan mental. 

Masih berkaitan dengan peran guru di sekolah, pada masa sekarang ini 

peran dan tanggungjawab guru mengalami perluasan. Menurut pendapat Louis V. 

Gertsmer Jr. dkk ( 1995 ) yang dikutip Surya ( 2001 ) peran dan tanggung jawab 
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guru era sekarang ini adalah sebagai pelatih ( Coaches ), konselor, manajer 

pembelajaran, partisipan, pemimpin, pembelajar, dan pengarang.  

Sebagai pelatih ( Coaches ), guru memberikan peluang yang sebesar-

besarnya bagi peserta didik untuk mengembangkan cara-cara pembelajarannya 

sendiri sebagai latihan untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang sehat. 

Sebagai konselor, guru menciptakan suatu situasi interaksi dimana peserta didik 

melakukan perilaku pembelajaran dalam suasana psikologis yang kondusif bagi 

terwujudnya jiwa, semangat dan nilai kebangsaan. Sebagai manajer 

pembelajaran, guru mengelola keseluruhan kegiatan pembelajaran dengan 

mendinamiskan seluruh sumber-sumber penunjang pembelajaran. Sebagai 

partisipan, guru tidak hanya berperilaku mengajar akan tetapi juga berperilaku 

belajar melalui interaksinya dengan peserta didik. Sebagai pemimpin, guru 

menjadi seorang yang menggerakan peserta didik dan orang lain untuk 

mewujudkan perilaku yang menuju terwujudnya bangsa yang kokoh. Sebagai 

pembelajar, guru secara terus menerus belajar dalam rangka menyegarkan 

kompetensinya serta meningkatkan kualitas profesionalnya. Sebagai pengarang, 

guru secara kreatif dan inovatif menghasilkan berbagai karya yang akan 

digunakan untuk melaksanakan tugasnya. 

 

2.1.1.4 Penilaian Prestasi Kerja Guru 

Pengukuran atau penilaian kinerja merupakan tahapan penting dalam 

proses organisasi. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk mendapatkan 

informasi yang tepat berkaitan dengan kemampuan karyawan atau pegawai dalam 
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melaksanakan penilaian terlibat dengan karyawan dalam penentuan rencana yang 

dapat digunakan untuk mengurangi kelemahan. 

Berkaitan dengan fungsi penilaian dijelaskan oleh Moekijat ( 1995:120 ) 

bahwa penilaian kinerja dapat digunakan untuk perbaikan pelaksanaan pekerjaan, 

penyusunan kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan akan pelatihan dan 

pengembangan karier, kekurangan dalam proses penyusunan tenaga kerja, 

ketidaktelitian informasi, kesalahan rencana jabatan, kesempatan kerja yang sama, 

dan tantangan ekstern. 

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas organisasi yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan hal yang penting. 

Sutermeister dalam Mulyasa (2004:44) mengatakan bahwa ada beberapa faktor- 

determinan terhadap produktivitas kerja antara lain iklim kepemimpinan 

(leadership climate), tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin 

(leader), dari faktor lain yang berpengaruh. 

Metode penilaian prestasi kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara 

sesuai dengan tingkat kegunaannya. Menurut Penggabean ( 2002:68 ) jika 

hasilnya akan digunakan untuk keperluan seleksi; promosi, pelatihan, dan 

penggajian berdasarkan hasil prestasi ( merit rating ), maka metode yang cocok 

untuk digunakan adalah metode rating scale ( skala rating ), yaitu mencatat hasil 

penilaian kinerja dalam suatu skala yang disusun berdasarkan kategori-kategori 

yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan untuk membantu 
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pengembangan karier digunakan MBO ( Manajement By Objective ), yaitu setiap 

karyawan dan penyelia secara bersama-sama menentukan sasasaran organisasi, 

tujuan individu dan saran-saran untuk meningkatkan produktivitas organisasi. 

Terkait dengan bidang pendidikan khususnya di lembaga sekolah 

Gampbell ( 1983 ) yang dikutip Sujatmiko ( 2002:235 ) menjelaskan manfaat 

penilaian kinerja guru ialah : (a) perbaikan kinerja, (b) sebagai dasar pengambilan 

keputusan tentang penempatan kerja guru, (c) promosi, dan (d) pemberhentian 

guru. 

Penilaian prestasi kerja guru dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana 

guru melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya yang selanjutnya oleh 

pimpinan sekolah ( Kepala Sekolah ) dimanfaatkan untuk mengadakan perbaikan, 

pembinaan dan supervisi lebih lanjut bagi guru dalam menjalankan tugas 

pembelajaran siswa. Bagi guru sendiri bermanfaat dalam mengetahui pencapaian 

kinerjanya untuk mengadakan perbaikan sehingga kemajuan sekolah secara umum 

dapat tercapai. Kinerja guru dapat dinilai dengan melihat kompetensi yang 

dimiliki guru tersebut. ( Natawijaya 1994:38 ). Jenis-jenis kompetensi guru 

menurut Usman (2004:16-17) ada dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi 

profesional. Kompetensi pribadi meliputi : (a) mengembangkan kepribadian,      

(b) berinteraksi dan berkomunikasi, (c) melaksanakan bimbingan dan konseling 

(d) melaksanakan administrasi sekolah, dan (e) melaksanakan penelitian 

sederhana untuk keperluan pengajaran. Sedangkan kompetensi profesional 

meliputi : a)  menguasai landasan kependidikan, (b) menguasai bahan pengajaran,             
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(c) menyusun program pengajaran , (d) melaksanakan program pengajaran, dan 

(e) menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan 

2.1.1.5 Definisi Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas  dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kinerja 

guru ialah tampilan aktivitas guru yang dinilai berdasarkan kompetensi 

profesionalnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui  proses 

pembelajaran di sekolah. Kompetensi profesional guru yang dimaksud adalah :  

(a) menguasai landasan kependidikan,  (b) menguasai bahan pengajaran,             

(c) menyusun program pengajaran,  (d) melaksankan program pengajaran, dan    

(e) menilai hasil dan proses pembelajaran  

 

2.1.2 Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.1.2.1 Pengertian Kepemimpinan 

Pada setiap organisasi peranan pimpinan sangat penting dalam usaha 

mencapai tujuan organisasi, baik sebagai keseluruhan ataupun kelompok tertentu 

sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dalam peranannya untuk 

menyelenggarakan berbagai kegiatan. Pemimpinlah yang bertanggung jawab 

berhasil dan gagalnya pelaksanaan suatu pekerjaan. ( Thoha 2004:1 ). 

Pengertian kepemimpinan banyak dikemukakan oleh para ahli. 

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda-beda tergantung pada sudut 

pandang atau perspektif para ahli tersebut. Dalam pengertian umum 

kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan tingkah laku seseorang dalam 

memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan atau 
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tingkah laku orang lain. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalu suatu karya 

seperti buku, lukisan, dan sebagainya atau melalui kontak pribadi antara seseorang 

dengan orang lain secara tatap muka (face to face). Kepemimpinan melalu 

karangan atau ciptaan yang dituangkan dalam bentuk buku atau lukisan dapat 

dikatakan kepemimpinan tidak langsung. Pemimpin jenis ini adalah para 

ilmuwan, seniman, atau sastrawan yang hasil karyanya atau ide-idenya dapat 

mempengaruhi orang lain. Sedangkan kepemimpinan yang bersifat tatap muka 

melalui kata-kata secara lesan dinamakan kepemimpinan langsung karena sang 

pemimpin dalam usahanya mempengaruhi orang lain berhubungan langsung 

kepada sasarannya (Efendi 1986 : 1). Berbagai definisi kepemimpinan dari para 

ahli baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk memperjelas pengertian 

kepemimpinan berikut ini dikemukakan oleh  Stoner dalam Handoko (1986) 

kepemipinan manajerial dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan 

pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling 

berhubungan tugasnya. Ada tiga implikasi penting dari definisi tersebut, yaitu :  

Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain bawahan atau pengikut. 

Kesediaan mereka untuk menerima pengarahan dari pemimpin, para anggota 

kelompok membantu menentukan status atau kedudukan pemimpin dan membuat 

proses kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan, semua kualitas 

kepemimpinan seorang manajer akan menjadi tidak relevan. 

Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pembagian kekuasaan yang 

tidak seimbang di antara para pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin 

mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai kegiatan anggota kelompok, 
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tetapi para anggota kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan 

pemimpin secara langsung meskipun dapat juga melalui sejumlah cara secara 

tidak langsung. 

Ketiga, selain dapat memberikan pengarahan kepada  para bawahan atau 

pengikut, pemimpin juga dapat mempergunakan pengaruh. Dengan kata lain, para 

pemipin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang  harus dilakukan tetapi 

juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya.  

Menurut Martoyo (1987) kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas 

dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan bersama. Menurut Davis (1996) adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain. Sedangkan menurut Siagian (1991), adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan rasa bersemangat demi 

tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Bahkan lebih lanjut Siagian menjelaskan 

bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagaian besar 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang 

diserahi tugas memimpin dalam organisasi itu. Kualitas pemimpin sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan pribadi sebagai pemimpin serta kemampuannya 

untuk memahami dan menguasai lingkungan. 

Harold Koontz et all ( 1986 ) menjelaskan bahwa kepemimpinan                

( leadership ) sebagai pengaruh, seni atau proses mempengaruhi orang-orang, 

sehingga mereka akan berusaha mencapai tujuan kelompok, dengan kemauan dan 

antusias. Dari berbagai definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam 

kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur : (1) kemampuan untuk mempengaruhi 
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orang lain bawahan atau kelompok, (2) kemampuan mengarahkan tingkah laku 

bawahan atau orang lain, (3) mencapai tujuan organisasi atau kelompok.    

Memimpin juga berarti membimbing, melaksanakan mengarahkan dan 

mendahului bertindak membantu kelompok untuk mencapai tujuan dengan 

mendayagunakan kemampuan secara maksimum. Pemimpin berada di depan pada 

saat melancarkan kemajuan dan memberikan semangat kepada para anggotanya 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

Melalui kemampuan yang dimiliki, seorang pemimpin dapat 

menggerakkan dan mengarahkan orang lain untuk mengikuti kehendaknya. 

Sehingga dalam arti luas kepemimpinan dapat dipergunakan setiap orang tidak 

hanya terbatas berlaku dalam suatu kantor atau organisasi tertentu. Kepemimpinan 

dapat terjadi di mana saja asalkan seseorang menunjukkan kemampuannya 

mempengaruhi perilaku orang-orang lain kearah tercapainya suatu tujuan tertentu. 

( Thoha 2004:9 ). 

 

2.1.2.2 Teori dan Pendekatan Kepemimpinan 

Banyak teori mengenai kepemimpinan dikemukakan oleh para ahli melalui 

buku-buku. Ada teori yang menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan 

dibuat. Ada pula yang menyatakan bahwa pemimpin itu terjadi karena adanya 

kelompok-kelompok orang-orang, dan ia melakukan pertukaran dengan yang 

dipimpin. Teori lain mengemukakan bahwa pemimpin timbul karena adanya 

kepengikutan (followership). Atau dengan kata lain seseorang menjadi atau 

dijadikan pemimpin karena ada sejumlah orang yang berkehendak mengikutinya : 
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bersedia bersikap dan bertindak sesuai dengan keinginannya. Tanpa pengikut tak 

mungkin seseorang menjadi pemimpin. Dan teori yang paling mutakhir adalah  

kepemimpinan lewat perilaku organisasi. Dalam teori perilaku tersebut menurut 

Thoha (2004:31) orientasi perilaku ini mencoba untuk mengetengahkan 

pendekatan yang bersifat social learning pada kepemimpinan. Teori ini 

menekankan bahwa terdapat faktor penentu yang timbal balik dalam 

kepemimpinan ini. Faktor penentu itu ialah pemimpin itu sendiri, situasi 

lingkungan, dan perilakunya sendiri. Tiga faktor penentu itu merupakan dasar dari 

teori kepemimpinan yang diajukan oleh ilmu perilaku organisasi. Berbagai teori 

kepemimpinan yang sering dijumpai dalam literatur-literatur adalah teori sifat, 

teori kelompok, teori situasional dan model kontijensi, dan teori motivasi. Namun 

teori kepemimpinan yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan teori 

situasional yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard ( Siagian 

2003 : 138-139). Pada intinya teori ini menekankan bahwa efektivitas 

kepemimpinan seseorang tergantung pada dua hal,  yaitu pemilihan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk menghadapi situasi tertentu dan tingkat 

kematangan jiwa (kedewasaan) para bawahan yang dipimpin.  

Dalam teori kepemimpinan terdapat faktor-faktor yang menentukan 

keberhasilan ( efektivitas ) seorang pemimpin dalam pelaksanaannya. Beberapa 

pendekatan faktor-faktor tersebut antara lain pendekatan bakat, pendekatan 

situasional, dan penggabungan keduanya, yaitu pendekatan bakat dan situasional.        

( Rustandi 1985:21 ). Pendekatan bakat mencari seperangkat bakat yang harus 

dimiliki oleh seseorang agar berhasil menjadi pemimpin. Bakat yang dimaksud 
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dapat membedakan seseorang dari kebanyakan orang, sehingga teori ini 

cenderung memusatkan perhatian untuk mengidentifikasikan bakat yang dimiliki 

oleh pemimpin. Tead dalam Rustandi (1985 : 22) menyebutkan bahwa ada 

sepuluh syarat yang harus dimiliki oleh pemimpin, yakni : (1) kekuatan fisik dan 

susunan syaraf, (2) penghayatan terhadap arah dan tujuan, (3) antusias atau 

kegairahan, (4) ramah-tamah, (5) integritas, (6) keahlian teknis, (7) kemampuan 

memutuskan, (8) intelegensia, (9) ketrampilan mengajar, dan (10) kepercayaan        

Menurut Terry ( Kartono, 1991 ), sepuluh sifat pemimpin yang unggul yaitu: (1) 

kekuatan, (2) stabilitas emosi, (3) pengetahuan tentang relasi insani, (4) kejujuran 

(5) objektif, (6) dorongan pribadi, (7) ketrampilan berkomunikasi, (8) kemampuan 

mengajar, (9) ketrampilan sosial, (10) kecakapan teknis atau manajerial. 

Pendekatan situasional, adalah kepemimpinan yang muncul dari keyakinan 

situasilah yang menentukan. Lahirnya pemimpin dalam waktu dan tempat 

tertentu, semata-mata suatu kebetulan saja, atau munculnya pemimpin 

dikarenakan adanya seseorang yang mempunyai kemampuan membaca situasi ini, 

seorang pemimpin yang berhasil pada situasi tertentu, belum pasti berhasil pada 

situasi yang lain. Hal ini dikarenakan adanya gabungan dari dua faktor tersebut 

diatas. Para ahli ini berpandangan bahwa baik pendekatan bakat maupun 

situasional bersifat sepihak karena keduanya mengandung kelemahan. Pendekatan 

bakat gagal untuk menemukan seperangkat bakat, sebaliknya pendekatan 

situasional terlalu meremehkan bakat. 

Bertitik tolak dari pemikiran kelemehan-kelemahan yang terdapat dalam 

pendekatan bakat atau situasional itu, Ghiselli dan Keith Davis dalam Rustandi      
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( 1985 : 24-25 ) berpendapat bahwa pemimpin itu adalah proses yang melibatkan 

pemimpin, anak buah (bawahan), dan situasi. Mereka menyarankan, jika ingin 

mempelajari kepemimpinan hendaknya dipertimbangkan tiga variabel, yaitu      

(a) kepribadian pemimpin, (b) kepribadian bawahan, dan (c) karakteristik situasi 

di mana kepemimpinan itu dilaksanakan. 

Ditinjau dari fungsi kepemimpinan yakni sebagai kunci utama 

keberhasilan organisasi untuk melaksanakan perubahan maka pada era sekarang 

ini perlu memperhatikan orientasi kepemimpinan yang mengarah pada alternatif 

model kepemimpinan yang relevan untuk mendorong terjadinya perubahan. 

Model kepemimpinan yang cocok untuk menjawab tantangan tersebut menurut 

Nugroho ( 2005 ) adalah model kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan 

transformasional. 

Teori tentang kepemimpinan transformasional didasarkan pada ide dari 

Burns ( 1978 ). Inti dari teori itu adalah perbedaan antara kepemimpinan 

transformasional dan transaksional. Kedua jenis kepemimpinan itu didefinisikan 

dalam hal perilaku komponen yang digunakan untuk mempengaruhi para pengikut 

dan pengaruh dari pemimpin kepada pengikut.  

Dengan kepemimpinan transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan 

dan kekaguman, kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka 

termotivasi untuk melakukan lebih daripada yang awalnya diharapakan dari 

mereka. Pemimpin mengubah dan memotivasi para pengikutnya dengan :           

(1) membuat mereka lebih menyadari pentingnya hasil tugas, (2) membujuk 
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mereka untuk kepentingan pribadi, (3) mengaktifkan kebutuhan mereka yang 

lebih tinggi. 

Sebaliknya kepemimpinan transaksional melibatkan sebuah proses 

pertukaran yang dapat menghasilkan kepatuhan pengikut akan permintaan 

pemimpin tetapi tidak mungkin menghasilkan antusiasme dan komitmen terhadap 

sasaran tugas. Kepemimpin transformasional dan transaksional itu berbeda tetapi 

bukan proses yang sama-sama inklusifnya. Kepemimpinan Transformasional 

lebih meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut dibandingkan dengan 

kepemimpinan transaksional, tetapi pemimpin yang efektif menggunakan 

kombinasi kedua jenis kepemimpinan tersebut. 

Menurut Sunarto ( 2005:34 ) perbedaan kepemimpinan transformasional 

dengan transaksional adalah kepemimpinan transformasional memberikan 

motivasi kepada karyawan untuk bekerja keras mencapai tujuan-tujuan yang 

lebih. Sedangkan kepemimpinan transaksional memanfaatkan uang, pekerjaan dan 

keamanan pekerjaan untuk memperoleh kepatuhan dari karyawan. 

 

2.1.2.3 Gaya Kepemimpinan 

Agar pimpinan dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin, tentu 

seorang pemimpin mempunyai wewenang. Wewenang, kekuasaan atau otoritas 

merupakan dasar manajemen. Dengan mempergunakan wewenang, seorang 

pemimpin dapat memberikan bimbingan dan pengarahan serta menggerakkan para 

bawahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara mempergunakan 

wewenang dari masing-masing pemimpin saling berbeda-beda  karena watak yang 
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dimiliki setiap pemimpin berbeda-beda. Menurut Wursanto watak yang berbeda-

beda itu akan mempengaruhi cara atau gaya kepemimpinan dari masing-masing 

pemimpin ( 1987 : 54 ). Cara atau gaya tersebut dapat berperan sebagai pendorong 

atas keberhasilan para pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Dengan kata 

lain sebagaiman dikemukakan  oleh Thoha gaya kepemimpinan merupakan norma 

perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain ( 1999:49 ). Sedangkan menurut Siagian  gaya 

kepemimpinan seseorang indentik dengan tipe kepemimpinan orang yang 

bersangkutan. Artinya untuk kepentingan pembahasan istilah tipe dan gaya dapat 

dipandang sebagai sinonim ( 2003 : 31 ).  

Pamuji ( 1995:123 ) membagi gaya kepemimpinan menjadi tiga macam 

yaitu: gaya motivasi ( motivational style ), gaya kekuasaan ( power style ) dan 

gaya pengawasan ( supervisory style ). Demikian juga Wursanto ( 1987:55 )  

membagi menjadi tiga, yaitu : gaya otokratis, gaya liberal , dan gaya demokratis. 

Sedangkan Siagian ( 1999:27 ) membagi tipe  kepemimpinan menjadi lima yaitu: 

tipe otokratis, paternalistik, kharismatik, laissez faire, dan demokratik. 

Dari tiga pendapat tentang tipe atau gaya kepemimpinan yang 

dikemukakan tersebut diatas menarik untuk dibahas pendapat yang dikemukkan 

oleh Koontz, French, Hersey, dan Likert  dalam  Rustandi ( 1985:26 ) yang 

mengelompokkan menjadi 4 gaya kepemimpinan yang  utama yaitu : otokratis, 

birokratis, demokratis, dan bebas ( laisssez faire ). 
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Gaya Kepemimpinan Otokratis 

Dalam gaya otokratis atau gaya diktator seorang pemimpin menganggap 

dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, segala keputusan ada ditangannya 

Pemimpin tidak memberikan kesempatan kepada para bawahan untuk 

memberikan saran-saran.  Gaya ini dikatakan kepemimpinan yang terpusat pada 

diri  pemimpin ( leader centre ) atau gaya direktif. Gaya ini ditandai dengan 

banyaknya petunjuk yang datangnya dari pimpinan. Pimpinan secara sepihak 

menentukan segala sesuatunya sebagai tugas yang harus dikerjakan, sehingga 

yang menonjol dalam gaya ini adalah pemberian perintah. Pimpinan memerintah 

berdasar pada kemampuannya memberikan hadiah dan menjatuhkan hukuman. 

Gaya Kepemimpinan Birokratis 

Gaya ini ditandai oleh perilaku pemimpin dengan keketatan pelaksanaan 

prosedur yang berlaku. Dan sebenarnya gaya ini merupakan bentuk lain dari 

kepemimpinan otokratis. Menurut Trimo ( 1984:20 ), dasar dari perintah-perintah 

pimpinan hanya menyangkut kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan aturan-

aturan organisasinya. Ciri khas seorang pemimpin yang birokratis adalah 

pandangannya, bahwa semua aturan / ketentuan organisasi itu adalah absolut, 

artinya si pemimpin memanage kelompoknya dengan berpegangan sepenuhnya 

pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak diperkenankan adanya 

pengecualian, termasuk hal-hal yang menyangkut aspek teknis. Gaya 

kepemimpinan ini menjamin terjaganya kekonsistensian kebijakan dan prosedur-

prosedur kegiatan yang selalu berpegangan pada parameter-parameter legal pada 

umumnya. Dalam aspek lainnya, gaya kepemimpinan ini dibutuhkan dalam 
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aplikasi yang konsisten untuk urusan personalia. Namun demikian gaya 

kepemimpinan in mengandung unsur kekuatan sehingga tidak dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah khusus yang pemecahannya tidak terdapat 

dalam kebijakan atau peraturan yang berlaku. 

Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Gaya kepemimpinan demokratis sering juga disebut gaya kepemimpinan 

yang terpusat bawahan ( emploiyee center ), atau kepemimpinan dengan 

kesederajatan ( equalitarian ). Menurut Effendi ( 1986 : 26 ) gaya kepemimpinan 

demokratis sering disebut kepemimpinan partisipatif ( participative leadership) 

Dalam gaya ini terjadi komunikasi dua arah, pimpinan secara bersama-sama 

dengan bawahan untuk merumuskan tindakan dan keputusan bersama untuk 

kepentingan organisasi. Setiap anggota kelompok mempunyai kebebasan untuk 

mengatakan pendapatnya, akan tetapi jika suatu keputusan berdasarkan pendapat 

mayoritas anggota dapat dihasilkan maka seluruh anggota wajib tunduk kepada 

keputusan mayoritas tersebut dan melaksanakan dengan penuh kesadaran. 

Gaya Kepemimpinan Bebas / Liberal  ( laissez faire leadership ) 

Gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali menggunakan 

kekuasaanya atau membiarkan bawahannya untuk berbuat sesuka hati. Pemimpin 

bersifat pasif, melimpahkan sepenuhnya kepada bawahannya dalam menentukan 

tujuan serta cara yang dipilih untuk mencapai tujuan itu, dan peran pemimpin 

hanyalah menyediakan keterangan, bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan 

serta mengadakan hubungan dengan pihak luar. Meskipun pemimpin ada 

ditengah-tengah para anggota, ia tidak mengadakan interaksi dengan para anggota.  
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Agar seorang pemimpin dapat memberi pengaruh kepada bawahan atau anggota 

dalam suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah pada 

pencapaian tujuan atau sesuatu yang dikehendaki, pemimpin harus menerapkan 

pola kepemimpinan yang efektif. Ia harus dapat memperhatikan factor kondisi, 

waktu dan ruang dalam menentukan pilihan gaya kepemimpinan yang paling 

tepat. 

Berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif Hersey dan Blanchard 

dalam Thoha ( 1999:63 ), megembangkan konsepsi model Kepemimpinan 

Situasional. Menurutnya, kepemimpinan situasional adalah didasarkan pada saling 

berhubungannya diantara hal-hal sebagai berikut: (1) jumlah petunjuk dan 

pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, (2) jumlah dukungan sosiomosional 

yang diberikan oleh pimpinan, dan (3) tingkat kesiapan atau kematangan para 

pengikut yang ditunjukkan dalam melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan 

tertentu. Dalam pendekatan ini penekanannya pada dua hal yakni perilaku 

pemimpin dan bawahan, walaupun terdapat variable situasional lainnya, mislanya: 

organisasi, pengawasan dan waktu kerja.Dalam hubungannya dengan perilaku 

pemimpin, ada dua hal yang biasanya dilakukan oleh pemimpin terhadap 

bawahan, yakni : perilaku mengarahkan dan perilaku mendukung. Perilaku 

mengarahkan dirumuskan sejauh mana seorang pemimpin melibatkan diri dalam 

komunikasi satu arah. Sedangkan perilaku mendukung adalah sejauh mana 

seorang pemimpin melibatkan diri dalam komunikasi dua arah. Berdasarkan 

kedua perilaku tersebut ditetapka 4 gaya dasar kepemimpinan, yaitu : (a) gaya 

instruksi, (b) gaya konsultasi, (c) gaya partisipasi, dan (d) gaya delegasi. 
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Gaya Instruksi, apabila seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak 

memberikan pengarahan namun sedikit dukungan. 

Gaya Konsultasi, apabila pemimpin menunjukkan perilaku yang banyak 

mengarahkan dan banyak memberikan dukungan. 

Gaya Partisipasi, apabila perilaku pemimpin menekankan pada banyak 

memberikan dukungan namun sedikit dalam pengarahan. 

Gaya Delegasi, pemimpin memberikan sedikit dukungan dan sedikit pengarahan. 

Empat gaya tersebut diatas oleh Siagian ( 2003:139 ) dinamakan gaya 

memberitahukan, menjual, mengajak berperan serta, dan gaya melakukan 

pendelegasian. 

Sunarto ( 2005:34 ) menjelaskan macam-macam gaya kepemimpinan 

dengan membandingkan gaya yang satu dengan gaya yang lainnya yang 

merupakan lawannya, yaitu : 

1. Gaya Kepemimpinan Kharismatik dengan Non Kharismatik 

Gaya Kharismatik, para pemimpin bergantung pada kepribadian, kualitas 

pemberi semangat serta “aura”nya. Mereka adalah pemimpin yang visioner, 

memiliki orientasi prestasi pengambil resiko yang penuh perhitungan dan juga 

merupakan komunikator yang baik. Adapun kepemimpinan non kharismatik 

sangat bergantung pada pengetahuan mereka, kepercayaan diri dan 

ketenangan diri, serta pendekatan analitis dalam menangani permasalahan. 

2. Gaya Kepemimpinan Otokratis dengan Demokratis 

Para pemimpin Ortokratis cenderung membuat keputusan sendiri, 

menggunakan posisinya untuk memaksa karyawan agar melaksanakan 
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perintahnya. Sedangkan kepemimpinan demokratis mendorong karyawan 

untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan. 

3. Gaya Kepemimpinan Pendorong dengan Pengawas 

Gaya kepemimpinan pendorong, pemimpin memiliki sifat mendorong, 

memberi semangat karyawan menggunakan visinya dan mendayagunakannya 

untuk mencapai tujuan kelompok. Sedangkan pemimpin bergaya pengawas 

memanipulasi karyawan agar patuh. 

4. Gaya Kepemimpinan Transaksional dengan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transaksional, pemimpin memanfaatkan uang, pekerjaan 

dan keamanan pekerjaan untuk memperoleh kepatuhan dari karyawan. 

Adapun gaya kepemimpinan transformasional, pemimpin memberikan 

motivasi kepada karyawan untuk bekerja keras mencapai tujuan-tujuan yang 

lebih tinggi. 

Agar seorang pemimpin dapat memberi pengaruh kepada bawahan atau 

anggota dalam suatu organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang mengarah 

pada pencapaian tujuan atau sesuatu yang dikehendaki, pemimpin harus 

menerapkan pola kepemimpinan yang efektif. Ia  harus dapat memperhatikan 

faktor kondisi, waktu dan ruang dalam menentukan pilihan gaya kepemimpinan 

yang paling tepat. 

Menurut Siagian ( 1999 : 18 ) gaya dasar yang tepat dimiliki oleh seorang 

pemimpin adalah gaya demokratik dengan karakteristik utama sebagai berikut : 

1) Kemampuan memperlakukan organisasi sebagai suatu totalitas dengan 
menempatkan semua satuan organisasi pada peranan dan promosi yang tepat 
tanpa melupakan peranan satuan kerja strategis tergantung sasaran yang ingin 
dicapai oleh organisasi yang bersangkutan pada satu kurun waktu tertentu. 



35 

 

2) Mempunyai persepsi yang holistik mengenai organisasi yang dipimpinnya. 
3) Menggunakan pendekatan yang integralistik dalam menjalankan fungsi-fungsi 

kepemimpinannya. 
4) Menetapkan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri atau 

kepentingan kelompok tertentu. 
5) Menganut filsafat manajemen yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat bawahannya. 
6) Sejauh mungkin memberikan kesempatan kepada para bawahannya dalam 

proses pengambilan keputusan sesuai dengan bidangnya. 
7) Terbuka terhadap ide, pandangan dan saran orang lain. 
8) Memiliki perilaku keteladanan yang menjadikan penganut bagi para 

bawahannya. 
9) Selalu berusaha menumbuhkan dan memelihara iklim kerja yang kondusif 

bagi inovasi dan kreativitas bawahan. 
 

Gaya dasar tersebut di atas merupakan gaya demokratik yang dapat 

menjadikan seorang pemimpin lebih efektif, walaupun tidak semua mutlak karena 

suatu saat harus menerapkan gaya lain sesuai dengan situasi yang ada. Berikutnya 

Rustandi ( 1985 : 29 ) menyatakan gaya kepemimpinan demokratis tepat untuk 

diterapkan terhadap masyarakat yang tingkat pengetahuannya cukup tinggi dan 

tidak tepat atau merupakan hambatan bila diterapkan terhadap masyarakat yang 

masih terbelakang. 

Sekadar untuk perbandingan tentang gaya kepemimpinan demokratis 

dengan gaya lainnya, akan digunakan dua gaya yang secara umum dapat ditemui 

yaitu gaya otoriter dan laisssez-faire. Gaya otoriter umumnya memiliki ciri-ciri : 

(a) semua determinasi kebijakan dilakukan oleh pemimpin, (b) teknik-teknik dan 

langkah aktivitas ditentukan oleh pejabat satu per satu, hingga langkah-langkah 

mendatang tidak pasti, (c) pimpinan biasanya mendikte. Gaya Laissez-Faire 

mempunyai ciri-ciri: (a) kebebasan lengkap untuk kepuasan kelompok atau 

individu, (b) macam-macam bahan disediakan oleh pimpinan, tetapi ia tidak ambil 
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bagian dalam diskusi kelompok, (c) pimpinan tidak berpartisipasi sama sekali,   

(d) tidak berusaha sama sekali untuk dan mengantur kejadian yang ada. 

Diantara gaya-gaya kepemimpinan diatas, gaya manakah yang dianggap 

paling baik ?.  Pada prinsipnya semua gaya kepemimpinan tersebut baik 

tergantung dari masalah dan situasi yang sedang dihadapi. Dalam keadaan darurat 

mungkin gaya otokratis yang dianggap tepat atau baik. Sedangkan dalam keadaan 

normal maka yang paling ideal adalah gaya demokratik. Dengan menerapkan gaya 

demokratik akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga akan 

meningkatkan prestasi kerja (kinerja) seseorang atau kelompok orang yang 

dipimpinnya. 

 

2.1.2.4 Kepemimpinan Pendidikan 

Kepemimpinan dalam organisasi pendidikan menurut Sutisna                        

( 1983:276 ) dirumuskan sebagai kemampuan seseorang untuk mengambil 

inisiatif dalam situasi-situasi sosial untuk merangsang dan mengorganisasi 

tindakan-tindakan dengan begitu membangkitkan kerja sama yang efektif ke arah 

pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan yang dimaksud 

di sini tidak lain adalah kepala sekolah itu sendiri. 

Untuk lebih dapat dipahami dalam menjabarkan kepemimpinan kepala 

sekolah secara operasional maka dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah sebagai 

leader dapat dianalisis dari (a) kepribadian (sifat-sifat pemimpin/kepala sekolah), (b) 

pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, (c) visi dan misi sekolah, (d) kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi.             ( Mulyasa 2004:115 ) 
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Berdasarkan pengertian bahwa kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi tingkahlaku maka hal ini berarti mengandung indikasi serangkaian 

tugas yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin yaitu: a) membangkitkan 

kepercayaan dan loyalitas bawahan, b) mengkomunikasikan gagasan kepada 

orang lain, c) dengan berbagai cara mempengaruhi orang lain, d) seorang 

pemimpin adalah seorang besar yang dikagumi dan mempesona dan dibanggakan 

oleh bawahan. ( Wahjusumidjo 2002:40 ) 

Sikap dan gaya kepemimpinan ( kepala sekolah ) akan tampak dalam 

kegiatan sehari-hari atara lain: cara pemimpin memberi perintah, membagi tugas, 

cara berkomunikasi, cara mendorong semangat kerja bawahan, cara memberi 

bimbingan dan pengawasan, membina disiplin kerja guru/karyawan, cara 

memimpin rapat dan mengambil keputusan. ( Purwanto 1987:34 ). Apabila kepala 

sekolah sudah memahami dan menyadari gaya kepemimpinan yang dimiliki dapat 

digunakan untuk menyesuaikan diri dalam mempengaruhi orang lain. Ia tentu 

berusaha untuk mengkondisikan situasi agar para guru, karyawan, atau warga 

sekolah  mau melaksanakan tugas / instruksi yang diberikan, sehingga kepala 

sekolah tersebut akan berhasil melaksanakan fungsinya karena dapat 

menyesuaikan dengan situasi lingkungan yang dihadapi. 

 

2.1.2.5 Definisi Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud gaya 

kepemimpinan kepala sekolah adalah tipe atau pola kepemimpinan yang 

digunakan atau diterapkan oleh kepala sekolah dalam mempengaruhi orang  lain / 
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guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya  ( kinerjanya ) untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki oleh sekolah yang bersangkutan.  Penerapan 

gaya kepemimpinan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan dapat 

meningkatkan kinerja guru. Untuk itu  kepala sekolah yang baik dalam 

menjalankan kepemimpinan di sekolah tidak menerapkan pola kepemimpinan 

yang statis dan kaku melainkan harus dapat menerapkan secara luwes sesuai 

dengan tuntutan dan kebutuhan yang ada. Penerapan gaya kepemimpinan itu bisa 

gaya otokratis, demokratis, birokratis atau gaya bebas / liberal  ( laissez-faire ). 

 

2.1.3 Kompensasi Guru 

2.1.3.1 Konsep Dasar Kompensasi  

Pengertian kompensasi didifinisikan oleh para pakar secara beragam. 

Menurut Panggabean ( 2002:84 ) kompensasi adalah semua jenis penghargaan 

yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan kepada pegawai secara layak 

dan adil atas jasa mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya 

dijelaskan ada 2 jenis kompensasi yaitu kompensasi finansial dan non finasial. 

Kompensasi finansial ada yang langsung yang berupa upah, gaji, dan insentif. 

Sedangkan yang tidak langsung berupa tunjangan dari fasilitas yang diberikan 

perusahaan kepada semua anggota organisasinya. Hampir sama dengan yang 

dikemukakan Panggabean yaitu pengertian kompensasi yang dikemukakan oleh 

Hasibuan ( 2001:118 ) bahwa kompensasi diartikan sebagai semua pendapatan 

yang terbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.  
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Kedua pengertian kompensasi tersebut menekankan kepada apa yang telah 

diberikan oleh pegawai yaitu segala sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka sehingga sifatnya lebih operasional. Sebagimana 

dikemukakan oleh Sedarmayanti ( 2001:23 ), bahwa pegawai akan mendapat 

kompensasi apabila pegawai tersebut telah melaksanakan kerja. 

Selanjutnya menurut Panggabean menjelaskan, kompensasi diberikan 

bertujuan untuk : (a) menarik karyawan yang cakap ke dalam organisasi,             

(b) mendorong mereka untuk berprestasi, lebih tinggi, dan (c) mempertahankan 

karyawan yang produktif dan berkualitas agar tetap setia. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa 

kompensasi adalah semua pendapatan atau penghargaan yang berbentuk finansial 

atau non finansial baik langsung maupun tidak langsung yang diterima pegawai 

atau karyawan sebagai imbalan atas jasa atau kinerja mereka. Pengertian ini 

apabila diimplementasikan kepada kompensasi guru berarti semua pendapatan 

yang diterima guru setiap bulan yang berbentuk uang atau barang baik langsung 

maupun tidak langsung yang terdiri dari komponen gaji, insentif, tunjangan dan 

fasilitas, sebagai imbalan atas kinerjanya. 

 

2.1.3.2 Asas Kompensasi 

Robbins ( 1993 ) menjelaskan bahwa agar pemberian kompensasi dapat 

efektif: yaitu meningkatkan prestasi kerja dan kepuasan kerja terhadap karyawan 

apabila: 

(a) Mereka merasakan adanya keadilan dalam penggajian 
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(b) Penghargaan yang mereka terima dikaitkan dengan kinerja mereka dan 

(c) Berkaitan dengan kebutuhan individu. 

Menurut Cascio (1995) prinsip yang terpenting dalam pemberian 

konpensasi adalah keadilan. Keadilan di tempat kerja ada 2 macam, yaitu keadilan 

distributif dan keadilan prosedural. 

Keadilan distributif berusaha untuk menjelaskan bagaimana seseorang 

bereaksi terhadap jumlah bab bentuk konpensasi yang mereka terima. Sedangkan 

keadilan prosedural berkaitan dengan pengujian reaksi seseorang terhadap 

prosedur yang digunakan untuk menentukan konpensasi. Dengan kata lain, 

keadilan distributif berkaitan dengan hasil akhirnya, sedangkan keadilan 

prosedural berkaitan dengan alatnya. Sebagai akibatnya, keadilan distributif lebih 

mempengaruhi kepuasan terhadap pimpinan dan komitmen organisasi. 

Menurut Verkuyl ( 1991:68 ) dalam menetapkan kompensasi yang adil, 

yang wajib diperhitungkan adalah prestasi kerja yang dihasilkan karyawan. 

Tidak patut jika diberi upah yang sama kepada pekerja yang tidak terlatih dan 

kepada pekerja yang terlatih. Tidak pula patut, jika diberi upah yang sama kepada 

pekerja yang cakap dan kepada pekerja yang tidak cakap, atau kepada pekerja 

yang baru saja mulai bekerja atau kepada pekerja yang berpengalaman. Tidak 

patut pula membayar upah yang sama kepada pekerja yang malas dan kepada 

pekerja yang setia, rajin, penuh, perhatian dan tanggung jawab.  
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2.1.3.3 Jenis-Jenis kompensasi 

Pada dasarnya kompensasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, 

yaitu kompensasi finansial dan kompensasi bukan finansial. Kompensasi finansial 

ada  yang langsung dan ada yang tidak langsung, sedangkan kompensasi non 

finansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan Monday dan Noe         

( 1996 ) yang dikutip Panggabean ( 2002:77-78 ) mengemukakan bahwa 

kompensasi langsung terdiri dari gaji, upah, dan insentif ( komisi dan bonus ), 

sedangkan kompensasi finansial tidak langsung berupa berbagai macam fasilitas 

dan tunjangan. Secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut : 

(a) Gaji 

Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan kepada karyawan secara 

teratur, seperti tahunan, catur wulan, bulanan, atau mingguan. Harder ( 1992 ) 

mengemukakan bahwa gaji merupakan jenis penghargaan yang penting dalam 

organisasi. 

(b) Upah  

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada para 

pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, 

besarnya upah dapat berubah-ubah. 

Menurut Verkuyl ( 1991:64-65 ) upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah dalam 

arti luas dan upah dalam arti sempit. 

Dalam arti luas upah adalah nilai pengganti yang dibayarkan untuk jasa-

jasa tertentu yang dilakukan oleh seseorang kepada masyarakat atau kepada 
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perorangan. Honorarium yang diterima dalam lingkungan “Jabatan-jabatan yang 

bebas”, misalnya honorarium dokter, seniman, penulis, wartawan, dsb. 

Upah dalam arti sempit ialah upah sebagai pengganti kerja badani atau 

rohani yang dilakukan oleh para pekerja dilapangan pertanian, dalam tokoh, 

perusahaan, yayasan atau juga dalam pelayanan negara sebagai pegawai negeri. 

(c) Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan, insentif disesuaikan dengan 

memberikan bayaran tambahan berdasarkan produktivitas, keuntungan atau upaya 

pemangkasan beaya. 

(d) Kompensasi tidak langsung ( fringe benefit ) 

Kompensasi tidak langsung merupakan kompensasi tambahan yang 

diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan, 

misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, bantuan perumahan, program pensiun, 

dsb. Simamora ( 2001:663 ) mengistilahkan sebagai tujangan ( employee benetif ) 

dan fasilitas ( perquisites ). Tunjangan yaitu pembayaran dan jasa-jasa yang 

melindungi dan melengkapi gaji pokok, dan perusahaan membayar semua atau 

sebagian dari tunjangan ini. Fasilitas (perquisites) adalah kenikmatan seperti 

kendaraan dinas, keanggotaan klub, tempat parkir, atau akses ke pesawat 

perusahaan yang diperoleh perusahaan, dan sebagainya. 
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2.1.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kompensasi  

Panggabean ( 2002:81-82 ) menjelaskan bahwa tinggi rendahnya 

kompensasi dipengaruhi oleh enam faktor: 

(a) Penawaran dan permintaan 

Penawaran dan permintaan akan tenaga kerja mempengaruhi program kompensasi 

dimana jika penawaran / jumlah tenaga kerja langka maka gaji cenderung tinggi, 

sebaliknya jika permintaan tenaga kerja yang berkurang / kesempatan kerja 

menjadi langka, gaji cenderung rendah. 

(b) Serikat pekerja 

Serikat pekerja juga berperan dalam penentuan kompensasi jika kedudukannya 

benar, maka kedudukan pihak karyawan juga akan kuat dalam menentukan 

kebijakan kompensasi, begitu sebaliknya. 

(c) Kemampuan untuk membayar 

Pada perusahaan yang sudah memiliki nama baik dan masyarakat sudah 

beranggapan bahwa barang yang dihasilkan berkualitas maka besarnya harga 

pokok yang mengakibatkan tingginya harga jual masih dapat digunakan oleh 

perusahaan itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk membayar gaji karyawannya tergantung dari skala usaha dan 

nama baik perusahaan. 

(d) Produktivitas 

Jika gaji diberikan berdasarkan produktivitas, maka bagi pegawai yang 

prestasinya semakin meningkat, maka semakin tinggi pula upah atau gaji yang 

diberikan oleh perusahaan. 
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(e) Biaya hidup 

Dalam memberikan kompensasi pihak perusahaan harus mempertimbangkan dan 

menyesuaikan tinggi rendahnya biaya hidup karyawan agar gaji yang diterima 

menjadi wajar. 

(f) Pemerintah 

Dalam menentukan tingkat gaji / upah, pemerintah juga menetapkan 

tingkat upah minimum untuk setiap daerah, standar gaji minimal, pajak 

penghasilan, penetapan bahan baku biaya transportasi, inflasi maupun devaluasi 

sehingga hal ini sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

kompensasi pegawai. 

 

2.1.3.5 Kepentingan Kompensasi Guru 

Menurut Meisaroh ( 2004:30-31 ) kompensasi sangat penting bagi guru 

maupun kepala sekolah. Hal ini karena kompensasi merupakan sumber 

penghasilan bagi mereka dan keluarganya. Kompensasi juga, merupakan 

gambaran dalam status sosial bagi guru. Tingkat penghasilan sangat berpengaruh 

dalam menentukan standart kehidupan. 

Bagi institusi sekolah, kompensasi merupakan faktor utama dalam 

kepegawaian. Kebijakan kepegawaian banyak berhubungan dengan pertimbangan 

untuk menentukan kompensasi guru. Tingkat besar kecilnya kompensasi guru 

sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat jabatan dan masa kerja guru. 

Untuk itu dalam menentukan kompensasi guru perlu mendasarkan pada penilaian 

prestasi, kondite, tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja. 
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Kompensasi yang diberikan kepada guru sangat berpengaruh pada kinerja 

guru disekolah. Institusi sekolah yang menentukan tingkat kompensasi dengan 

mempertimbangkan standar kehidupan normal, akan memungkinkan guru bekerja 

dengan penuh disiplin.  

 

2.1.3.6 Tujuan Sistem Kompensasi Guru 

Pemberian kompensasi dalam suatu organisasi harus diatur sedemikian 

rupa sehingga merupakan sistem yang baik dalam organisasi ( Mangkuprawira 

2002:197 ). Dengan sistem yang baik ini akan dicapai tujuan-tujuan sebagai 

berikut: 

(a) Menghargai prestasi kerja 

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan sekolah 

terhadap prestasi kerja gurunya. Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku 

atau performance guru sesuai yang diinginkan sekolah. 

(b) Menjamin keadilan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan 

di antara guru dalam sekolah. Masing-masing guru akan  memperoleh kompensasi  

yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, dan prestasi kerjanya. 

(c) Mempertahankan guru 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para guru akan betah atau bertambah 

bekerja pada sekolah itu. Hal itu berarti meningkatkan disiplin kerja. 

(d) Memperoleh guru yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak guru bermutu. 
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(e) Pengendalian biaya 

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan memberikan motivasi 

kerja guru sehingga guru tidak mencari tambahan di luar sekolahnya. 

(f) Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah     

( hukum ). Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem administrasi 

kompensasi yang baik pula. 

 

2.1.3.7 Komponen Kompensasi Guru 

Guru adalah pekerja profesi yang mempunyai tugas utama sebagai 

pengajar. Menurut Karsono ( 2004:14-15 ) guru merupakan pegawai dalam 

organisasi sekolah. Sebagai pegawai guru berhak menerima kompensasi setelah 

melaksanakan kerja. 

Mengacu pada bentuk dan komponen, maka komponen kompensasi guru 

dapat berupa (1) gaji, (2) insentip, (3) tunjangan, dan (4) fasilitas. 

Gaji guru sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam peraturan 

pemerintah nomer 11 tahun 2003. Pegawai Nageri Sipil yang diangkat dalam 

pangkat tertentu diberikan gaji pokok berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 

tahun 2003, secara terinci terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain yang diberikan setiap bulan. 

Sedangkan gaji guru swasta sebagai pegawai yayasan ditetapkan berdasarkan 

peraturan yang ditetapkan yayasan yang bersangkutan. 

Insentip yang diterima guru adalah tambahan pendapatan jika tugas beban 

mengajar telah memenuhi ketentuannya ( 18 jam/minggu atau 24 jam/minggu ). 
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Apabila guru mengajar melebihi ketentuan tersebut, maka guru di samping 

gajinya akan memperoleh tambahan uang yang ditetapkan berdasarkan 

kemampuan membayar sekolah atau yayasan. 

Tunjangan yang diberikan oleh guru yang melengkapi gajinya bisa berupa 

penghargaan sebagai kesejahteraan guru. Penghargaan ini bentuknya bisa 

bermacam-macam namun bisa dikelompokan menjadi dua yaitu (1) tunjangan 

yang diberikan seperti : wali kelas, pembina ekstra kurikuler, pembina OSIS, 

piket, tugas luar, peningkatan karier, keuntungan buku dan koperasi, dan 

kewajiban sekolahnya oleh guru yang terkait dengan tugas yang dibebankan oleh 

kepala sekolah dan (2) tunjangan yang diterima guru yang tidak terkait dengan 

tugas yang dibebankan kepala sekolah dan dapat diterima oleh semua guru baik 

dari sekolah maupun pemerintah / yayasan berupa tunjangan kesehatan jaminan 

pensiun dan tunjangan kesejahteraan lain 

Fasilitas yang diberikan guru dari sekolah berupa tempat parkir, olah raga, 

kendaraan dinas, ransport dan lainnya. Transport dapat diukur dengan uang yang 

diterima oleh guru tiap bulan. 

 

2.1.3.8 Definisi Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

kompensasi adalah semua pendapatan  yang berbentuk yang  atau penghargaan 

lain setiap bulan sebagai imbalan atas kinerjanya. Kompensasi yang diberikan 

dapat diterima langsung maupun tidak langsung. Kompensasi langsung meliputi  

gaji, insentif, dan tunjangan ( THR, bantuan dana dari pemerintah ). Sedangkan 
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kompensasi tidak langsung berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, 

tunjangan kesejahteraan lain, serta bantuan   fasilitas ( perumahan, kendaraan, dan 

lainnya ). Pemberian kompensasi   yang layak dan adil akan dapat meningkatkan 

kinerja guru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sekolah sebaliknya 

pemberian kompensasi yang kurang layak dan adil akan menurunkan semangat 

kinerja guru yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas sekolah  

 

2.1.4 Lingkungan Kerja 

2.1.4.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Nitisemito ( 1982:184 ) lingkungan kerja adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Dengan kata lain lingkungan kerja 

merupakan sekitar tempat kerja pada saat tenaga kerja melakukan kegiatan 

pekerjaan. Sedangkan menurut Ahyari ( 1986:128 ), lingkungan kerja merupakan 

suatu lingkungan dimana para pekerja tersebut bekerja. Sedangkan kondisi kerja 

adalah kondisi dimana karyawan tersebut bekerja.  

Pengertian lain dari lingkungan kerja adalah segenap faktor fisik yang 

bersama-sama merupakan suatu suasana yang meliputi tempat kerja. 

( The Liang Gie 2000:210 ). 

Menurut tiga pendapat tersebut lingkungan kerja lebih dititik beratkan 

pada keadaan fisik tempat bekerja. Sebetulnya lingkungan kerja dapat meliputi 

lingkungan fisik tempat kerja dan lingkungan kerja non fisik. Sebab walaupun 

lingkungan fisiknya baik, tetapi para pegawainya dalam kondisi tidak tenang, 
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saling curiga, tidak percaya dan saling menghujat, dapat dipastikan pegawai 

dalam bekerja tidak akan bersemangat. Oleh karena itu agar para pegawainya 

lebih bersemangat, baik lingkungan kerja fisik maupun non fisik harus 

diperhatikan, misalnya para pegawai harus dapat saling menghormati hak dan 

kewajiban masing-masing pegawai yang berbeda tugas dan tanggung jawabnya, 

saling tolong-menolong serta dalam bekerja tidak terganggu oleh polusi asap, 

suara bising, suhu udara yang panas, lantai yang kotor danlain sebagainya. 

Sebagaimana dikemukakan oleh Reksohadiprojo ( 1997 ), bahwa segala 

sesuatu yang berada di sekitar organisasi di mana para pegawai bekerja, baik yang 

berada di dalam organisasi berupa penerangan tempat kerja, suara gaduh dalam 

pabrik, maupun yang berada di luar pabrik berupa : suhu uadara sangat 

mempengaruhi peningkatan produktivitas kinerja. 

Menurut Moekijat ( 1995:135 ), lingkungan kerja kantor merupakan 

lingkungan tempat kerja di mana para pegawai melaksanakan pekerjaan sehari-

hari. Adapun komponen-komponen fisik dari kondisi lingkungan kerja pada 

umumnya adalah penerangan, warna, udara, suara, tata ruang. Menurut James A. 

Buford Jr. dan Arthur G. Bedeian (1979) selain komponen tersebut di atas ada 

komponen penting lain yaitu bahan kimia berbahaya yang menciptakan polusi. 

Sedangkan menurut Nitisemito ( 1982:184 ), faktor-faktor yang 

mempengaruhi keadaan lingkungan kerja karyawan adalah : pewarna, kebersihan, 

penerangan, pertukaran suara, pertukaran udara, musik dan kebisingan. 

Sedangkan menurut The Liang Gie ( 2000:212 ), faktor-faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kantor adalah : cahaya, warna, udara dan suara. 
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Di negara-negara yang sudah maju, contohnya Inggris, persyaratan untuk 

lingkungan kerja suatu kantor yang harus diperhatikan faktornya lebih banyak. 

Faktor-faktor tersebut adalah: kebersihan, luas ruang kantor, suhu udara dalam 

ruangan, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air 

minum, tempat pakaian, tempat duduk, lantai, gang, tangga, mesin, pertolongan 

pertama, penjagaan kebakaran dan pemberitahuan kecelakaan ( The Liang Gie, 

2000 : 210-212 ). 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan 

kerja adalah semua benda, kondisi dan faktor-faktor yang ada disekitar para 

pekerja yang secara langsung dapat mempengaruhi pekerja dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

 

2.1.4.2 Komponen Lingkungan Kerja 

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini komponen lingkungan 

kerja yang akan dibahas meliputi : penerangan, warna, udara, suara dan tata ruang 

kantor yang penerapannya disesuaikan dengan ruang lingkup lingkungan sekolah. 

Komponen lingkungan kerja tersebut bukan saja dapat memberikan pengaruh 

yang positif tetapi juga pengaruh yang negatif terhadap efektivitas dan 

produktivitas kinerja guru. 

a. Penerangan 

Penerangan merupakan komponen lingkungan kerja yang penting dalam 

fasilitas-fasilitas fisik ruang kantor. Penerangan yang baik akan membantu 

pegawai melihat dengan cepat, mudah dan senang ( Moekijat 1995:1135 ). 
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Sedangkan menurut The Liang Gie ( 2000:212 ), dengan penerangan yang cukup 

dan memancar dengan tepat akan menambah efisiensi kerja, lebih sedikit 

membuat kesalahan, dan matanya tidak lekas lelah. Penerangan yang baik dapat 

berpengaruh terhadap beberapa hal, yaitu : perpindahan pegawai berkurang, 

semangat kerja yang tinggi, hasil pekerjaan lebih banyak, ketidakhadiran 

berkurang, kesalahan-kesalahan berkurang, ketelitian berkurang ( Moekijat 

1995:136 ). 

b. Warna 

Bersama-sama dengan cahaya warna merupakan faktor penting untuk 

memperbesar efisien kerja para pegawai. Khususnya warna akan  mempengaruhi 

keadaan jiwa mereka. Dengan memakai warna yang tepat pada dinding ruangan 

dan alat-alat lainnya, kegembiraan dan ketenangan bekerja para pegawai akan 

terpelihara. Selain itu, warna yang tepat juga akan mencegah kesulitan yang 

mungkin timbul karena cahaya yang berlebihan ( The Liang Gie 2000:216 ). 

c. Udara 

Tubuh manusia secara terus menerus mengeluarkan panas agar dapat hidup 

terus. Untuk dapat memancarkan panas itu, diperlukan udara sekitar yang lebih 

rendah daripada suhu tubuh manusia ( 37oC ). Udara di Indonesia terlampau panas 

dan lembab, sehingga orang tidak dapat memancarkan panas dari tubuhnya 

dengan baik. Udara tropik yang panas dan lembab mempunyai pengaruh menekan 

terhadap perkembangan tenaga dan daya cipta seseorang. Udara yang panas 

membuat orang mudah mengantuk, cepat lelah dan kurang bersemangat. Oleh 
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karena itu faktor udara yang penting adalah suhu udara dan banyaknya uap air 

pada udara itu ( The Liang Gie 2000:219 ). 

Suhu udara dan kelembaban yang enak bagi sebagian besar pekerja adalah 

udara dengan suhu 25,5 derajat Celcius dan kelembaban 45% ( The Liang Gie, 

2000:219 ). 

Ada beberapa hal untuk mengatasi udara yang panas dan lembab yaitu: 

1. Mengatur suhu dalam ruangan kerja dengan alat air conditioting ( AC ), 

2. Mengusahakan peredaran udara yang cukup dalam ruangan kerja dengan 

membuat lubang-lubang udara atau jendela yang cukup banyak pada dinding-

dinding ruangan. 

3. Mengatur pakaian kerja yang sebaik-baiknya dipakai oleh para pekerja ( The 

Liang Gie 2000:220 ). 

d. Suara 

Kantor yang memiliki tingkat kegaduhan atau kebisingan yang tinggi 

bukan merupakan kantor yang baik dan efisien. Suara yang gaduh tentu tidak 

menyenangkan dan dapat menimbulkan kekacauan. Suara yang gaduh 

menyebabkan kesulitan dalam memusatkan pikiran, dalam menggunakan telepon 

dan dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan baik. Menurut Moekijat            

( 1995:140 ), akibat dari suara yang gaduh adalah : 

1. Gangguan mental dan staf pegawai. 

2. Kesulitan mengadakan konsentrasi, mengurangi hasil, kesalahan yang lebih 

banyak, kesulitan dalam menggunakan telpon dan ketidakhadiran yang lebih 

banyak. 
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3. Kelelahan yang bertambah dan semangat kerja pegawai yang berkurang. 

e. Tata Ruang Kantor 

Menurut The Liang Gie ( 2000:186-188 ) salah satu faktor penting yang 

ikut menentukan dalam pelaksanaan tugas tata usaha ialah penyusunan tempat 

kerja dan alat-alat perlengkapan kantor dengan sebaik-baiknya. Penyusunan alat-

alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan 

kepuasaan kerja baik para pegawai disebut tata ruang perkantoran. 

Persyaratan lingkungan fisik di setiap perkantoran yang modern, dengan 

mencontoh di negara Inggris pada tahun 1963 yang telah ditetapkan sebuah 

undang-undang ( The offices act ). Adapun persyaratan perkantoran itu meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Kebersihan 

Bangunan, perlengkapan, dan perabotan harus dipelihara bersih. 

b. Luas Ruang kantor tidak boleh dijejal dengan pegawai. Ruang kerja harus 

menyediakan luas lantai 40 square feet untuk setiap petugas ( 3,7 meter 

persegi ). 

c. Suhu Udara 

Temperatur yang layak harus dipertahankan dalam ruang kerja ( minimum   

16o C atau sama dengan ± 16o F ). 

d. Ventilasi 

Peredaran udara segera atau udara yang telah dibersihkan harus diusahakan 

dalam ruang kerja. 
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e. Penerangan Cahaya 

Cahaya alam atau lampu yang cocok dan cukup harus diusahakan, sedang 

perlengkapan penerangan dirawat sepatutnya. 

f. Fasilitas Kesehatan 

Kamar kecil, toilet, dan sebangsanya harus disediakan untuk para petugas 

serta dipelihara kebersihannya. 

g. Fasilitas Cuci 

Ruang cuci muka / tangan dengan air hangat dan dingin berikut sabun dan 

handuk harus disediakan seperlunya. 

h. Air Minum 

Air bersih untuk keperluan minum petugas harus disediakan melalui pipa atau 

tempat penampungan khusus. 

i. Tempat Pakaian 

Dalam kantor harus disediakan tempat untuk menggantungkan pakaian yang 

tidak dipakai petugas sewaktu kerja dan fasilitas untuk mengeringkan pakaian 

yang basah. 

j. Tempat Duduk 

Petugas harus disediakan tempat duduk untuk keperluan bekerja dan sandaran 

kain bila perlu. 

k. Lantai, Gang, dan Tangga 

Lantai harus dijaga agar tidak mudah orang tergelincir, tangga diberi 

pegangan untuk tangan, dan bagian-bagian yang terbuka diberi pagar. 
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l. Mesin 

Bagian mesin yang berbahaya harus diberi pelindung dan petugas yang 

memakainya harus cukup terlatih. 

m. Petugas tidak boleh ditugaskan mengangkat, membawa, atau memindahkan 

beban berat yang dapat mendatangkan kecelakaan. 

n. Pertolongan Pertama 

Dalam rangka kerja harus disediakan kotak atau lemari obat untuk 

pertolongan pertama maupun seseorang petugas yang terlatih memberikan 

petolongan itu. 

o. Penjaga Kebakaran 

Alat pemadam kebakaran dan sarana untuk melarikan diri dari bahaya 

kebakaran harus disediakan secara memadai, termasuk lonceng tanda bahaya 

kebakaran. 

p. Pemberitahuan Kecelakaan 

Kecelakaan dalam kantor yang menyebabkan kematian atau absen petugas 

lebih daripada 3 hari dilaporkan kepada yang berwajib. 

Tujuan umum tata ruang kantor menurut Moekijat ( 1995:139 ) adalah: 

1. Arus pekerjaan efektif 

2. Ruang yang luas, tetapi dipergunakan dengan baik 

3. Kesenangan dan rasa puas pegawai 

4. Memudahkan pengawasan 

5. Kesan yang baik para pelanggan dan tamu 

6. Fleksibilitas yang besar untuk kebutuhan-kebutuhan yang berlainan. 
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Berkaitan dengan persyaratan segi fisik yang menyangkut lingkungan 

kerja yang kondusif menurut Siagian    ( 1982 ) adalah :  

a. Bangunan tempat kerja yang di sampaikan menarik untuk dipandang juga 

dibangun dengan mempertimbangkan keselamatan kerja. 

b. Ruang kerja yang “lega” dalam arti penempatan orang dalam satu ruangan 

yang tidak mengakibatkan timbulknya perasaan sempit dan para pegawai 

disusun seperti “sardencis dalam kaleng”. 

c. Ventilasi untuk keluar masuk udara segar yang cukup. 

d. Tersedianya peralatan kerja yang memadai. 

e. Tersedianya tempat istirahat untuk melepaskan lelah, seperti kafetaria atau 

restoran, baik dalam lingkungan organisasi atau sekitarnya yang mudah 

dicapai para pegawai. 

f. Tersedianya tempat melakukan ibadah keagamaan, seperti musola atau 

masjid, baik di komplek organisasi yang bersangkutan maupun disekitarnya. 

g. Tersedianya sarana angkutan, baik yang khusus diperuntukan bagi pegawai 

maupun angkutan umum, yang nyaman, murah dan mudah diperoleh. 

 

2.1.4.3 Definisi Konseptual 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar guru di sekolah yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atau 

kegiatan proses belajar mengajar disekolah yang bersangkutan. Lingkungan kerja 

meliputi lingkungan fisik dan non fisik.  Lingkungan fisik menyangkut komponen  
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penerangan, warna, udara, suara, dan tata ruang kantor. Sedangkan lingkungan 

non fisik menyangkut suasana hubungan antar rekan kerja di lingkungan sekolah. 

Lingkungan kerja yang kondusif akan berpengaruh positif terhadap peningkatan 

kinerja guru, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak kondusif akan menurunkan 

efektivitas dan produktivitas  kinerja guru.  

 

2.2 Kajian Pustaka 

Penelitian ini bukan merupakan replikasi atau penelitian yang sama yang 

telah dilakukan sebelumnya. Namun demikian penelitian-penelitian sejenis yang 

mengungkapkan pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

variabel kompensasi, maupun variabel lingkungan kerja terhadap variabel kinerja 

guru sudah pernah dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini, berhasil peneliti rangkum sebagai berikut : 

Hasil-hasil penelitian tentang gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan 

kinerja guru yang pernah dilakukan, oleh Abdul Hamid ( 2004 ) dalam tesisnya 

yang berjudul “Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi 

Kerja dengan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas ( SMA ) di Kabupaten 

Kudus”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kepala sekolah pada 

SMA Negeri di Kabupaten Kudus memiliki gaya kepemimpinan partisipatif 

sebagai gaya yang dominan diterapkan. Hasil analisis korelasi parsial ditemukan 

bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja dengan kinerja guru. Hasil analisis korelasi 

ganda menunjukkan bahwa secara bersama-sama ada hubungan yang positif dan 
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signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi  kerja dengan 

kinerja guru 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan kompensasi dan kinerja guru 

dilakukan oleh Meisaroh ( 2004 ) dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kompensasi Guru Terhadap Disiplin Kerja 

Guru SMP Negeri di Kota Pekalongan”, menyimpulkan, bahwa secara parsial 

maupun bersama ada pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan kompensasi guru terhadap disiplin kerja guru SMP Negeri di Kota 

Pekalongan. 

Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan Karsono ( 2004 ) yang 

berjudul “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru Berdasarkan Tingkat 

Pengalaman dan Status Sekolah ( Studi pada Guru SMK Teknologi dan Industri   

se Kota Semarang )”, menyimpulkan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru SMK teknologi dan industri se Kota Semarang, 

pengaruhnya sebesar 38%. Apabila diperkuat oleh tingkat pengalamannya, 

pengaruhnya sebesar 48%, sedangkan apabila diperkuat oleh status sekolahnya, 

pengaruhnya sebesar 40,5%. 

Sedangkan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh lingkungan 

kerja terhadap efektivitas kerja telah dilakukan oleh Sumantri ( 2002 ) dalam 

tesisnya yang berjudul  “Pengaruh Tingkat Pendidikan, lingkungan kerja dan 

waktu efektif kerja terhadap efektivitas kerja arsiparis di Badan Arsip Daerah 

Propinsi Jawa Tengah.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja arsiparis. 
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Di samping hasil-hasil penelitian di atas contoh penelitian lain yang 

menyimpulkan bahwa keberhasilan belajar siswa dan kualitas pendidikan sangat 

ditentukan oleh pengaruh kinerja guru adalah penelitian Ana Bradley yang dikutip 

Nursisto ( 2002:5 ) yang menyimpulkan bahwa keberhasilan belajar di SMA 

ditentukan oleh faktor : (a) guru 34%, (b) manajemen 22%, (c) waktu belajar 

18%, dan (d) sarana 26%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru merupakan faktor yang terpenting 

dalam menentukan keberhasilan belajar di SMA. Apabila guru dapat 

melaksanakan tugasnya secara efektif; akan bisa menghasilkan mutu hasil belajar 

siswa yang baik.  

Dari hasil-hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja 

guru merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan 

kualitas pendidikan di sekolah. Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Dalam penelitian ini variabel kinerja guru yang dipengaruhi oleh variabel 

gaya kepemimpinan kepala sekolah, variabel kompensasi serta variabel 

lingkungan kerja. Berdasarkan kajian beberapa hasil penelitian yang telah 

dilakukan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa secara parsial gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi serta lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja maupun efektivitas kerja seorang 

termasuk guru. Dalam penelitian ini akan diungkap besaran pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun bersama-sama   
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2.3 Kerangka Berpikir 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor yang sangat penting 

yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Penerapan tipe atau gaya kepemimpinan 

yang tepat akan sangat berperan dalam peningkatan kinerja guru untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki oleh sekolah yang bersangkutan. Namun demikian tipe 

atau gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah kadang-kadang 

ditanggapi dan dipersepsikan berbeda oleh guru yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi perilaku guru kearah kinerja yang lebih baik atau sebaliknya. Gaya 

yang diterapkan itu apakah gaya otokratis, demokratis, birokratis, atau gaya bebas/ 

liberal 

Di samping gaya kepemimpinan faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru adalah kompensasi yang diterima baik langsung maupun tidak 

langsung. Apabila kompensasi diberikan secara materi memadai dan layak,  guru 

akan bersemangat dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan. Namun apabila kompensasi yang diterima kurang memadai akan 

berdampak menurunkan semangat kerja yang pada akhirnya menghasilkan kinerja 

yang kurang baik dan optimal. Standar kelayakan kompensasi yang diterima 

tersebut diukur melalui persepsi guru yang bersangkutan. Dengan demikian 

ukuran kelayakan antara sekolah yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. 

Peningkatan kinerja guru juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

kerjanya. Lingkungan kerja berkaitan dengan segala sesuatu yang ada di sekitar 

guru di sekolah yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab yang dibebankan baik menyangkut komponen fisik maupun non 
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fisik. Lingkungan kerja yang kondusif tentunya akan mempengaruhi kinerja guru 

kearah yang lebih baik. Sebaliknya lingkungan kerja yang kurang atau tidak 

kondusif akan mengakibatkan guru merasa kurang aman dan nyaman dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Berdasarkan uraian di atas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat     

di gambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1 Diagram kerangka pemikiran kuantitatif Variabel Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompensasi dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru. 

 

 

 

GAYA KEPEMIMPIAN 
- Otokratis 
- Birokratis 
- Demokratis 
- Kepemimpinan Bebas 
     ( leissez faire ) 
 

 

LINGKUNGAN KERJA 
- Fisik 
- Non fisik 

KINERJA GURU 

- Menguasai landasan 
pendidikan. 

- Menguasai bahan  
- Menyusun program 
- Melaksanakan 

program 
Menilai hasil

KOMPENSASI 
- Langsung 
- Tidak langsung 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

2. Ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

3. Ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara.  

4. Ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan menentukan besaran pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja secara parsial maupun secara bersama 

terhadap kinerja guru. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengkaji fakta-

fakta yang telah terjadi serta semua data dan informasi diwujudkan dalam bentuk 

angka, dan analisisnya menggunakan statistik inferensial-parametik. Penelitian 

dilakukan dengan rancangan noneksperimen, artinya peneliti tidak menggunakan 
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perlakuan terhadap variabel-variabel penelitian, melainkan mengkaji fakta-fakta 

yang telah terjadi dan pernah dilakukan oleh subjek penelitian atau ex post facto. 

Artinya penelitian ex post facto merupakan pencarian empirik yang sistematik 

dimana peneliti tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena 

peristiwanya telah terjadi atau karena menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi. 

Sesuai dengan rancangan penelitian di atas, dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas adalah gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan 

lingkungan kerja sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja guru. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Yang dimaksud populasi menurut RS. Satmoko ( 2000:3 ) adalah sejumlah 

individu yang diteliti dan memiliki paling sedikit satu sifat yang sama, baik itu 

kodrati maupun nir kodrati. Sifat kodrati berhubungan dengan sifat bawaan 

seseorang, sedangkan sifat nir kodrati berhubungan dengan perubahan sifat 

kodratnya. Menurut Sugiyono ( 2002:57 ) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan menurut Sukardi ( 2004:53 ) populasi adalah semua 

anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama 

dalam satu tempat dan secara terencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir 

suatu penelitian. Jadi berdasarkan pendapat-pendapat di atas, pengertian populasi 

tidak hanya menyangkut orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi 

dapat berupa : guru, siswa, kurikulum, fasilitas, lembaga sekolah, hubungan 
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sekolah dan masyarakat, karyawan perusahaan, jenis tanaman hutan, jenis padi, 

kegiatan marketing, hasil produksi, dan sebagainya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara, dengan karakteristik populasi adalah 

seluruh guru SMA Kristen yang bersatus sebagai pegawai tetap maupun tidak 

tetap yang digaji oleh yayasan. Jumlah keseluruhan anggota populasinya adalah 

80 orang guru dengan rincian data sebagai berikut : 

Tabel 1. Data Guru SMA Kristen Kabupaten Pati dan Jepara awal tahun 
pelajaran 2005 / 2006, sebagai anggota populasi. 

 

No. Kabupaten Nama SMA Jumlah 
1. Pati 1. SMA Bopkri Pati 

2. SMA Bopkri Dukuhseti 
24 
17 

2. Jepara 1. SMA Masehi 
2. SMA Bopkri Kelet 

24 
15 

 Jumlah 80 
Karena jumlah populasi penelitian kurang dari 100, maka penelitian ini 

merupakan penelitian populasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Arikunto              

( 1998:120 ) tentang cara pengambilan sampel yaitu : 

 “…… untuk sekedar ancer-ancer, bila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 
diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan 
jika subjeknya besar bisa diambil antara 10-15% atau lebih.” 
 

3.3 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini ada dua kelompok variabel yaitu variabel bebas ( X ) dan 

variabel terikat ( Y ). Variabel bebas ( prediktor ) mencakup 3 variabel yaitu gaya 

kepemimpinan kepala sekolah ( X1 ), variabel kompensasi ( X2 ), dan variabel 

lingkungan kerja ( X3 ). Sedangkan variabel terikat ( respon ) di dalam penelitian 

ini yaitu kinerja guru ( Y ). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan signifikan 
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Gambar 2.  Pola Hubungan Variabel Bebas ( X1, X2,  

dan X3 ) dengan Variabel Terikat ( Y ). 

tidaknya pengaruh variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah ( X1 ), kompensasi  

( X2 ), dan lingkungan kerja ( X3 ), baik secara parsial maupun bersama-sama 

terhadap kinerja guru ( Y ) berdasarkan persepsi guru. Pola hubungan ke empat 

variabel tersebut yaitu pengaruh variabel bebas ( prediktor ) X1, X2 dan X3 

terhadap variabel terikat ( respon ) Y dapat di lihat pada gambar skema berikut : 

 

 

 

 

 

 

 
      

        

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

1 :  Pengaruh X1 terhadap Y 
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2 :  Pengaruh X2 terhadap Y 

3 :  Pengaruh X3 terhadap Y 

4 :  Pengaruh X1, X2, dan X3 secara bersama-sama terhadap Y  

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Kinerja Guru 

Kinerja guru dalam penelelitian ini ialah tampilan aktivitas guru yang 

dinilai berdasarkan kompetensi guru profesionalnya dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya dalam proses pembelajaran di sekolah.  

Indikator untuk mengukur kinerja guru tersebut adalah : 

 

 

 

a. Menguasai landasan kependidikan 

1) Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

2) Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat. 

3) Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan 

dalam proses pembelajaran. 

b. Menguasai bahan pengajaran 

1) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah. 

2) Menguasai bahan pengajaran. 

c. Menyusun program pengajaran 

1) Menetapkan tujuan pembelajaran. 
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2) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran. 

3) Memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran. 

4) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai. 

5) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar. 

d. Melaksanakan program pengajaran 

1) Menciptakan iklim pembelajaran yang tepat. 

2) Mengatur ruangan belajar. 

3) Mengelola interaksi pembelajaran 

e. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan 

1) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 

2) Menilai proses pembelajaran  yang telah dilaksanakan 

 

 

3.4.2 Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini adalah tipe atau 

pola kepemimpinan yang digunakan atau diterapkan oleh kepala sekolah dalam 

mempengaruhi orang  lain atau guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya ( kinerjanya ) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Gaya 

kepemimpinan  yang dimaksud adalah gaya otokratis, demokratis, birokratis atau 

gaya bebas / liberal  ( laissez-faire ). 

Adapun indikator  yang digunakan untuk mengukur gaya kepemimpinan kepala 

sekolah adalah : 

1) Kemampuan  berkomunikasi atau menjalankan hubungan dengan guru 
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2) Kemampuan  membagi tugas dan mendelegasikan wewenang 

3) Kemampuan  memotivasi guru 

4) Kemampuan memecahkan masalah dan mengambil keputusan 

5) Kemampuan memahami bawahan 

6) Kemampuan membina dan membimbing 

 

3.4.3 Kompensasi Guru 

Yang dimaksud kompensasi guru dalam penelitian ini adalah semua 

pendapatan yang diterima  berbentuk uang atau penghargaan lain setiap bulan baik 

langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari komponen gaji, insentif, 

tunjangan dan  fasilitas sebagai imbalan atas kinerjanya.  

 

 

Indikator  yang digunakan untuk mengukur variabel kompensasi adalah : 

a. Kompensasi langsung, yaitu kelayakan dan keadilan dalam penerimaan : 

1) Gaji / upah 

2) Honor kelebihan jam mengajar 

3) Honor wali kelas 

4) Honor pembina kegiatan sekolah (OSIS, UKS, piket, kepanitian) 

5) Honor tugas luar / transport 

6) Honor pembina kegiatan ekstra kurikuler 

7) Keuntungan koperasi sekolah (penjualan buku, kantin) 

8) Tunjangan Hari Raya. 
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9) Tunjangan dana bantuan untuk guru dari pemerintah. 

b. Kompensasi tidak langsung  

1) Kelayakan tunjangan kesehatan 

2) Kelayakan tunjangan pensiun 

3) Tunjangan kesejahteraan lain ( fringe benefit ) : rekreasi, asuransi, dana 

sosial. 

4) Fasilitas seperti : tempat parkir, rumah atau kendaraan dinas, dan lainnya. 

 

3.4.4 Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang ada       

di sekitar guru di sekolah yang dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam kegiatan proses belajar mengajar di sekolah. 

Indikator yang dipergunakan untuk mengukur komponen variabel lingkungan 

kerja adalah : 

a. Komponen fisik, yaitu : 

1) Kondisi penerangan / cahaya ruangan. 

2) Keserasian, ketepatan, dan keindahan warna. 

3) Suhu udara, kebersihan udara, ventilasi. 

4) Tingkat kebisingan / kegaduhan. 

5) Kebersihan lingkungan, perlengkapan dan perabotan. 

6) Luas bangunan kantor. 

7) Kondisi sarana MCK. 
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8) Kelengkapan sarana prasarana kesehatan pencegahan kecelakaan (PPPK, 

pemadam kebakaran). 

9) Kondisi keamanan sekolah. 

10) Kondisi lingkungan masyarakat / sekitar sekolah. 

b. Komponen Non Fisik, yaitu : 

1) Keharmonisan hubungan antar rekan kerja 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti merancang empat 

macam instrumen yaitu instrumen untuk memperoleh data tentang (1) gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, (2) kompensasi, (3) lingkungan kerja, dan            

(4) kinerja guru, semuanya menurut persepsi guru. 

 

3.5.1 Jenis Instrumen 

 Jenis instrumen yang digunakan untuk memperoleh data penelitian adalah 

angket atau kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui ( Arikunto 1999:140 ). 

Adapun angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup 

atau angket berstruktur dengan jawaban yang sudah disediakan ( terbatas ) 

sehingga responden tinggal memilih sesuai dengan keadaan dirinya. 

 

3.5.2 Penyusunan Angket 
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 Angket disusun berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian, yakni yang 

mengungkap data variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, variabel 

kompensasi, variabel lingkungan kerja, dan variabel kinerja guru. Data dari 

variabel-variabel penelitian tersebut diukur atau diungkapkan berdasarkan 

persepsi guru, sehingga prosedur penyusunan angket menggunakan skala likert. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono ( 2002:73 ) bahwa skala likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Skala Likert yang digunakan menerapkan 4 ( empat ) rentangan skala 

alternatif pilihan jawaban ( option ), yaitu 4, 3, 2, 1 untuk setiap pernyataan 

dengan dua kategori yakni pernyataan positif dan pernyataan negatif. Keempat 

rentangan tersebut diberikan kriteria (1) bobot 4, sangat setuju, (2) bobot 3, setuju,  

(3) bobot 2, kurang setuju, (4) bobot 1, tidak setuju untuk pernyataan positif, 

sedangkan pernyataan negatif adalah (1) bobot 1, sangat setuju, (2) bobot 2, 

setuju, (3) bobot 3, kurang setuju dan (4) bobot 4, tidak setuju. Dimensi sikap 

guru yang diungkap dalam angket ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan konatif. 

Untuk melengkapi jawaban angket yang dirasa masih meragukan digunakan juga 

wawancara terhadap guru-guru yang menjadi responden penelitian. 

 

3.5.3  Kisi-kisi Instrumen 

Kisi-kisi instrumen setiap variabel penelitian dikelompokkan menjadi 

beberapa sub variabel, selanjutnya disebarkan kedalam indikator-indikator 

sehingga data / informasi yang terjaring akan lebih terarah kepada tujuan 
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penelitian. Berdasarkan indikator-indikator tersebut lalu dibuat item-item soal. 

Penjabaran kisi-kisi instrumen variabel dituangkan ke dalam tabel sebagai    

berikut : 

Tabel 2  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

 

No. Variabel Sub 
Variabel Indikator 

Item Soal / 

Pernyataan 

1. Kinerja Guru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Menguasai 
landasan 
kependidikan

 
 
 
 
b. Menguasai 

bahan 
pengajaran 

 
 
 
 

- Mengenal tujuan 
pendidikan nasional. 

- Mengenal prinsip-prinsip 
psikologi pendidikan yang 
dapat dimanfaatkan dalam 
proses pembelajaran. 

 
- Menguasai bahan 

pengajaran kurikulum 
pendidikan dasar dan 
menengah. 

- Menguasai bahan 
pengajaran. 

1, 2, 3, 4 
 
 
 
 
 
 

5,6 
 
 
 
 
 
 



73 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Menyusun 
program 
pengajaran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d. Melaksanakan 

program 
pengajaran 

 
 
 
e. Menilai hasil 

dan proses 
pembelajaran 
yang telah 
dilaksanakan 

 

- Menetapkan tujuan 
pembelajaran. 

- Memilih dan 
mengembangkan bahan 
pembelajaran 

- Memilih dan 
mengembangkan strategi 
pembelajaran 

- Memilih dan 
mengembangkan media 
pengajaran yang sesuai. 

- Memilih dan 
memanfaatkan sumber 
belajar. 

- Menciptakan iklim 
pembelajaran yang tepat 

- Mengatur ruangan belajar 
- Mengelola interaksi 

pembelajaran 
 
- Menilai prestasi siswa 

untuk kepentingan 
pengajaran 

- Menilai proses 
pembelajaran yang telah 
dilaksanakan 

7,8,9,10, 
11,12,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23 

 
 
 
 

24,25,26,27,28 
 

2. Gaya 
Kepemimpin
an Kepala 
Sekolah 

a.Gaya otokratis  
 
 
 
b.Gaya birokratis 
 
 
c.Gaya demo 
   kratis      
 
 
 
 
 
d.Gaya bebas 
   (leissez  
    faire) 

- Kemampuan 
berkomunikasi atau 
menjalankan hubungan 
dengan guru 

- Kemampuan membagi 
tugas dan mendelegasikan 
wewenang 

- Kemampuan memahami 
bawahan 

- Kemampuan memotivasi 
guru 

- Kemampuan  memecahkan 
masalah dan mengambil 
keputusan 

- Kemampuan membina dan 
membimbing 

- Kemampuan mengawasi 
bawahan 

 

1,2,3 
 
 
 

4,5 
 
 

6,7 
 

8,9 
 

10,11,12 
 
 

13,14 
 

15,16 
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3. Kompensasi a. Kompensasi 
langsung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Kompensasi 

tidak 
langsung 

 

- Gaji / upah 
- Honor kelebihan mangajar 
- Honor wali kelas 
- Honor pembina kegiatan 

sekolah 
- Honor pembina ekstra 

kurikuler 
- THR 
- Tunjangan seragam 
- Keuntungan koperasi, 

buku 
- Dana bantuan dari 

Pemerintah 
- Tunjangan kesehatan 
- Jaminan pensiun 
- Fasilitas dan tunjangan 

kesejahteraan lain ( fringe 
benefit ) 

-  

1,2,3 
4,5 
6 
7 
 

8 
 

9,10 
11,12 

13 
14 
 
 

15,16 
17,18 

19,20,21 

4. Lingkungan 
kerja 

a. Komponen fisik:
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.Komponen non  
   fisik: 

- Kondisi penerangan / 
cahaya ruangan. 

- Keserasian, ketepatan, dan 
keindahan warna. 

- Suhu udara, kebersihan 
udara, ventilasi. 

- Tingkat kebisingan / 
kegaduhan. 

- Kebersihan lingkungan, 
perlengkapan dan 
perabotan. 

- Luas bangunan kantor. 
- Kondisi sarana MCK. 
- Kelengkapan sarana 

prasarana kesehatan 
pencegahan kecelakaan 
(PPPK, pemadam 
kebakaran). 

- Kondisi keamanan 
sekolah. 

- Kondisi lingkungan 
masyarakat / sekitar 
sekolah. 

- Keharmonisan hubungan 
rekan kerja. 

 

 
1,2 

 
3 
 

4,5 
 

6,7 
 

8,9 
 
 

10,11 
12,13 
14,15 

 
 
 
 

16 
 

17,18 
 
 
 

19,20 
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3.5.4 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Angket yang akan digunakan dalam penelitian terlebih diujicobakan pada 

25 guru SMA Kristen diluar populasi penelitian untuk menentukan validitas dan 

reliabilitasnya. Instrumen penelitian dikategorikan valid jika benar-benar dapat 

mengukur hal yang akan diukur ( Nasir 1998 ). Validitas yang dimaksudkan         

di sini adalah ketepatan suatu alat ukur ( instrumen penelitian ) yang dapat 

mengungkap data yang diteliti secara tepat. Ada dua jenis validitas instrumen 

penelitian yaitu validitas logis dan validitas empiris ( Arikunto 1998 : 219) Suatu 

instrumen dikatakan memiliki validitas logis apabila instrumen tersebut secara 

analisis akal sudah sesuai dengan isi ( content ) dan aspek ( konstruk ) yang akan 

diungkap. Sedangkan validitas empiris adalah validitas berdasarkan pengalaman 

melalui uji coba. Instrumen yang reliabel adalah instrumen penelitian yang apabila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama pula. 

Untuk mendapatkan instrumen yang valid dalam penelitian ini digunakan 

uji validitas instrumen dengan menggunakan rumus korelasi product moment dari 

Karl Pearson ( Sugiyono 2002 : 148). 

Selanjutnya interprestasi terhadap koefisien korelasi antara skor butir item 

dan skor total, menurut Masrun ( 1979 ) yang dikutip Sugiyono ( 2002:106 ) 

dinyatakan valid jika memenuhi syarat minimal r = 0,3. Jadi kalau korelasi antara 

skor butir item dan skor total kurang dari 0,3 maka skor item dalam instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Perhitungan uji validitas instrumen dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 10.01 for Windows. 
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Berdasarkan pengujian validitas sesuai dengan lampiran C diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

 
Tabel 3 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kinerja Guru (Y) 

 
Variabel Item r hitung r tabel Keterangan 

Kinerja Guru 
(Y) 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

-0,0163 
0,4836 
0,4070 
0,5170 
0,6165 
0,4022 
-0,0583 
0,4027 
0,5222 
0,0007 
0,4724 
0,6966 
0,2215 
0,4763 
0,4712 
0,1477 
0,5954 
0,6561 
0,1985 
0,5305 
0,6287 
0,7344 
0,7085 
0,4348 
0,5958 
0,2262 
0,7259 
0,6707 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
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Tabel 4 Hasil Pengujian Validitas Variabel Gaya Kepemimpinan 
Kepala Sekolah  ( X1) 

 
 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0,5941 
0,7868 
0,7014 
0,7435 
0,6155 
0,5637 
0,6543 
0,7868 
0,6079 
0,4115 
0,6834 
0,0991 
0,4506 
0,6142 
0,1767 
0,2491 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Tidak Valid 

 

Tabel 5 Hasil Pengujian Validitas Variabel Kompensasi (X2) 

Kompensasi 
(X2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

0,5925 
0,4265 
0,4828 
0,6960 
0,2933 
0,6377 
0,6142 
0,0433 
0,4756 
0,4683 
0,4972 
0,4526 
0,5241 
0,4399 
0,4214 
0,4496 
0,0016 
0,4982 
0,3397 
0,5025 
0,6732 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
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Tabel  6 Hasil Pengujian Validitas Variabel Lingkungan Kerja ( X3 ) 

Lingkungan Kerja 
(X3) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

0,4913 
0,4026 
0,4933 
0,6489 
0,4536 
0,5322 
0,5035 
0,5716 
0,4035 
0,4561 
0,5510 
0,1335 
0,4274 
0,4601 
0,4397 
0,4409 
0,5249 
0,4307 
0,5006 
0,4146 

0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Dari setiap item pertanyaan dihitung untuk memperoleh besaran korelasi   

(r hitung), kemudian dikorelasikan dengan tabel korelasi (r tabel). Item pertanyaan 

dinyatakan valid apabila besaran korelasi r hitung > r tabel. Butir atau item 

pertanyaan yang tidak memenuhi persyaratan valid  harus dikeluarkan dari 

instrument penelitian. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa : 

- Pada variabel kinerja guru, dari 28 item pertanyaan yang diajukan  ada 7 item 

yang tidak valid karena r hitung < r tabel sehingga harus dikeluarkan dari 

penelitian. Dengan demikian butir pertanyaan dalam angket penelitian ini 

yang digunakan adalah sebanyak 21 item yang valid karena r hitung > r tabel. 

- Pada variabel gaya kepemimpinan, dari 16 item pertanyaan yang diajukan   

ada 3 item yang tidak valid karena r hitung < r tabel sehingga harus 
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dikeluarkan dari penelitian. Dengan demikian butir pertanyaan dalam angket  

penelitian ini yang digunakan adalah sebanyak 13 item yang valid karena        

r hitung > r tabel. 

- Pada variabel kompensasi, dari 21 item pertanyaan yang diajukan ada 4 item 

yang tidak valid karena r hitung < r tabel sehingga harus dikeluarkan dari 

penelitian. Dengan demikian butir pertanyaan dalam angket penelitian ini 

yang digunakan adalah sebanyak 17 item yang valid karena r hitung > r tabel. 

- Pada variabel lingkungan kerja, dari 20 item pertanyaan yang diajukan  ada 1 

item yang tidak valid karena r hitung < r tabel sehingga harus dikeluarkan dari 

penelitian. Dengan demikian butir pertanyaan dalam angket penelitian ini 

yang digunakan adalah sebanyak 19 item yang valid karena r hitung > r tabel. 

Sedangkan untuk menguji reliabilitas instrumen atau taraf kepercayaan / 

keterandalaan terhadap instrumen dalam penelitian ini digunakan uji statistik 

Cronbach Alpha ( α ). Salah satu ketentuan uji reliabilitas bahwa apabila item  

yang dinyatakan tidak valid dalam uji validitas maka tidak disertakan. Rumus 

Koefisien Alpha  adalah sebagai berikut : 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑
=

−
=

totS
xS

k
k

2

2

1
1

α  

Keterangan : 

α  =  Koefisien reliabilitas Alpha 
k  =  Banyaknya item soal 
S2x =  Varian butir soal 
S2 tot  =  Varian skor total 
 
Kriteria yang digunakan untuk menetapkan instrumen reliabel adalah apabila 

koefisien reabilitas memberikan nilai α > 0,60. Pengujian reabilitas ini, 
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menggunakan bantuan paket program SPSS versi 10.01 for Windows. Adapun 

hasil perhitungan reliabilitas adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 7  Rangkuman Hasil Pengujian Reliabilitas 
 

Variabel α hitung Standar α Keterangan 

Kinerja guru 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah 

Kompensasi 

Lingkungan kerja 

0,8784 

0,8592 

0,7573 

0,7943 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel  

 

Dari tabel pengujian diperoleh hasil yang menunjukkan α hitung > α standar 

(0,6) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah reliabel (Ghozali, 2001). Dengan demikian maka jelaslah 

bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya 

karena dapat diandalkan. Hasil lengkap uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat 

pada lampiran A. 

 

3.5.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini, yang meliputi pendapat, 

pandangan, serta kesan atau istilah penelitian persepsi guru tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, lingkungan kerja, dan kinerja guru 

dilakukan dengan cara guru  mengisi angket penelitian. Kemudian hasil angket 

yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan statistik inferensial dan regresi. 

Proses pengumpulan data melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1)  peneliti 

memohon ijin pada pengurus yayasan untuk melaksanakan penelitian disalah satu 
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unit sekolah (SMA) yang berada  di bawahnya,  (2)  penelitian datang langsung    

ke sekolah-sekolah dan menemui kepala sekolah atau wakil kepala sekolah,        

(3) wakil kepala sekolah di sekolah menyebarkan angket penelitian pada semua 

guru yang mengajar di sekolah yang bersangkutan baik bersatus tenaga tetap 

maupun tidak tetap,  (4) peneliti mengambil angket yang telah di isi,  (5) sebelum 

meninggalkan sekolah, peneliti memeriksa kembali isian angket untuk 

memastikan bahwa angket telah diisi dengan lengkap dan sesuai prosedur yang 

benar, jika terdapat isian angket yang meragukan peneliti menanyakan kepada 

wakil kepala sekolah yang menanganinya untuk dihubungkan dengan responden 

secara langsung. 

Dalam penelitian ini angket yang diedarkan kepada guru yang menjadi subjek 

penelitian sebanyak 80 dan yang kembali 77.  

 

3.5.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Arikunto ( 1998:388 ), analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Oleh sebab itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting 

dilakukan oleh peneliti, karena dengan analisis dan pengolahan data akan 

mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Untuk teknik analisa data penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah 

yaitu : (1) diskripsi data, (2) pengujian persyaratan analisis, (3) analisis data 

kuantitatif. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah 

metode statistik parametrik dengan teknik korelasi dan regresi. 
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3.5.6.1 Pengkategorian Data Variabel 

Pengkategorian data variabel dimaksudkan untuk menggolongkan 

variabel-variabel penelitian. Melalui pengkategorian ini masing-masing variabel 

penelitian dapat diketahu kriteria kategori berdasarkan jumlah frekuensi dari hasil 

rentangan skor yang diperoleh. Adapun penggolongan variabel dibagi dalam lima 

kategori sebagai berikut : 

 Tabel 8 Pengkategorian Variabel Penelitian 
 

Variabel 
 

Rentang Skor 
 

Kategori 
Kinerja guru 

 
 
 

 

77 - 82 
71 - 76 
65 - 70 
60 - 64 
55 - 59 

sangat baik 
baik 
cukup baiks 
kurang baik 
tidak baik 

Gaya kepemimpinan 
 
 
 

 

50 - 52 
46 - 49 
42 - 45 
39 - 41 
36 - 38 

sangat baik 
baik 
cukup baik 
kurang baik 
tidak baik 

Kompensasi  52 –56 
47 –51 
41 –46 
34- 40 
31 -35 

sangat baik 
baik 
cukup baik 
kurang baik 
tidak baik 

Lingkungan kerja 63 – 68 
56 –62 
49 –55 
42 –48 
35 -41 

sangat baik 
baik 
cukup baik 
kurang baik 
tidak baik 

 

3.5.6.2 Diskripsi Data 

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dianalisis dengan 

statistik deskriptif dengan menggunakan komputer. Analisis deskriptif 

dimaksudkan untuk mendapatkan  gambaran hasil penelitian masing-masing 

variabel secara kategorial. Nilai-nilai yang dihitung pada deskripsi data ini 
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diantaranya adalah : nilai rata-rata, simpangan baku, modus, median, nilai 

terendah, dan nilai tertinggi. Selain itu agar terlihat sebaran datanya, dibuatlah 

tabel distributif frekuensi untuk masing-masing variabel. Selanjutnya masing-

masing variabel ini diuraikan secara deskriptif. 

 

3.5.6.3 Pengujian Persyaratan Analisis 

Sebelum melakukan analisis varian sebagai uji hipotesis pada penelitian 

ini, maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis yang meliputi : uji 

normalitas, uji homogenitas varian dan uji multikolinieritas. 

 

b. Uji Normalitas 

Dilihat dari data penelitian  yang mengambil semua populasi yang ada       

( penelitian populasi) maka dapat dipastikan bahwa model regresi variabel terikat 

dan bebas keduanya berdistribusi normal. Namun untuk membuktikan hal tersebut 

perlu dilakukan uji normalitas data dengan  menggunakan penghitungan 

Kolmogorov Smirnof dengan bantuaan paket  program  SPSS 10.01  for Windows. 

 

b. Uji Homogenitas Varian 

Uji homogenitas varian ini untuk mengetahui kesamaan varian masing-

maing variabel (X1, X2, X3 ) terhadap variabel terikat (Y). Pengujian homogenitas 

menggunakan Uji Lavene  ( Santoso, S. 1999 :  263 ). Pengujian homogenitas  

varian skor variabel terikat untuk setiap nilai skor variabel bebas tertentu dengan 

Uji Laven dilakukan berdasarkan kelompok setiap variasi nilai skor bebas. Uji 
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Laven untuk mengetahui homogenitas varian Y atas X1, Y atas X2 dan Y atas X3 

dilakukan dengan bantuan paket program SPPSS  for windows. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas ( independent variable ). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat 

pada nilai Variance Inflasi Factor ( VIF ) dan Tolerance. Multikolinieritas terjadi 

bila VIF berada di atas 10 dan nilai tolerance di bawah 1. 

 

3.5.6.4 Analisis Data Kuantitatif 

a. Analisis Regresi Berganda 

Untuk mengetahui secara bersama pengaruh variabel bebas dengan variabel 

terikat. 

Rumus persamaan sebagai berikut : 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Di mana : 

Y  =  kinerja 
a  =  konstan 
X1 =  gaya kepemimpinan 
X2 =  kompensasi  
X3 =  lingkungan kerja 
b1 =  koefisien regresi X1 
b2 =  koefisien regresi X2 
b3 =  koefisien regresi X3 
 

b. Uji Hipotesis 
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1) Uji T 

Untuk membuktikan dan mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual 

terhadap variabel terikat, mekanisme Uji T adalah sebagai berikut : 

t hitung = 
ise

bi  

Di mana : 

bi  =  Koefisien regresi 
sei  =  Standart error 
 
 

 
2) Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas : gaya 

kepemimpinan kepala sekolah ( X1 ), kompensasi ( X2 ), dan lingkungan kerja        

( X3 ) secara bersama-sama ( simultan ) berpengaruh terhadap variabel terikat 

kinerja guru    ( Y ). 

))(1(
)1((2

kR
knRF

−
−−

=  

 

Keterangan : 

R =  Koefisien korelasi berganda 
k =  Jumlah variabel bebas 
n =  Jumlah sampel 
 

 
 

 

 

3) Koefisien Determinasi 
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Untuk mengetahui prosentase nilai Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. 

Prosentase perubahan kinerja guru yang dipengaruhi variabel gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja. 

 

2

2
2

)(
)(

YnY
YnXYbYaR

−∑
−∑+∑

=  

Keterangan : 

R2 =  Besar koefesien determinasi 
a =   Titik potong kurva terhadap sumbu Y 
b =  Slope garis estimasi yang paling baik (best fitting) 
X =  Nilai variabel X 
Y =  Nilai variabel Y 
n =  Banyaknya data 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1       Deskripsi Variabel Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis dengan 

statistik deskriptif dengan menggunakan  bantuan komputer. Analisis deskriptif 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran hasil penelitian masing-masing 

variabel secara kategorial sebagai berikut : 

 

4.1.1 Kinerja Guru 

Data hasil penelitian mengenai kinerja guru berdasarkan jawaban angket 

yang telah diisi oleh para guru skor tertinggi 82 dan skor terendah 55. Skor rata-

rata kinerja guru 67,29, standar deviasi 5,82, dan range  27.  Setelah  diketahui 

skor terendah, skor tertingi, dan range maka interval dapat ditentukan dengan 

rumus sebagai berikut : 
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Interval  = Skor total tertinggi – skor total terendah 
5 (kategori) 

 

Interval  = 82 – 55 = 27 = 5,4 dibulatkan ke atas menjadi 6 5 5 
 

Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel 

distribusi frekuensi bergolong dengan kategori sebagai berikut : 

 

 

Tabel 9  Kategori Skor Kinerja Guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan 

Jepara berdasarkan persepsi guru 

Interval  Frekuensi  Prosentase  Kategori  

77 – 82 

71 – 76 

65 – 70 

59 – 64 

53 - 58 

6 

14 

28 

26 

3 

7,79 

18,18 

36,36 

33,77 

3,90 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 
 

Jumlah 
 

77 
 

100 %  

 

Dari tabel di atas skor terbanyak pada rentangan skor 65-70 sebesar          

28 orang atau 36,36  % dan berada pada kategori cukup baik, urutan kedua pada 

rentangan skor 59-64 sebanyak 26 orang atau 33,77 % berada pada kategori 

kurang baik, urutan ketiga pada  rentangan 71-76 sebanyak 14 orang atau 18,18 % 

berada pada kategori  baik, urutan keempat pada rentangan 77-82 sebanyak 6 

orang atau 7,79%  berada pada kategori sangat baik, dan urutan kelima pada 

rentangan 53-58 sebanyak 3 orang atau 3,90 %  dengan kategori tidak baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi guru 

tingkat kinerja guru  SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara pada umumnya 
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cukup baik dengan angka 36,36 %, disusul urutan kedua kurang baik dengan 

angka 33,17 % dan berikutnya berturut-turut baik 18,18 % sangat baik  7,79 dan 

tidak baik 3,90 %. Di samping itu dari tabel tersebut dapat pula disimpulkan 

bahwa pada umumnya kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara 

masuk dalam kategori cukup baik dan kurang baik yang keduanya  mencapai 

angka 70,13 %. 

4.1.2 Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Data hasil penelitian mengenai variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berdasarkan jawaban angket yang telah diisi oleh para guru skor tertinggi 

52 dan skor terendah 36. Skor rata-rata  43,29, standar deviasi 4,12, dan range  16.  

Setelah  diketahui skor terendah, skor tertingi, dan range maka interval dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Interval  = Skor total tertinggi – skor total terendah 
5 (kategori) 

 

Interval  = 52 – 36 = 16 = 3,2 dibulatkan ke atas menjadi 4 5 5 
Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel 

distribusi frekuensi bergolong dengan kategori  sebagai berikut : 

 

 

Tabel 10 Kategori Skor Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Kristen  

di Kabupaten Pati dan Jepara berdasarkan persepsi guru 

Interval  Frekuensi  Prosentase  Kategori  

49 – 52 

45 – 48 

41 – 44 

37 – 40 

33 - 36 

6 

18 

23 

22 

8 

7,79 

23,38 

29,87 

28,57 

10,39 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 
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Jumlah 
 

77 
 

100 %  

Dari tabel di atas skor terbanyak pada rentangan skor 42-45 sebesar 23 

orang atau 29,87  % dan berada pada kategori cukup baik, urutan kedua pada 

rentangan skor 39-41 sebanyak 22 orang atau 28,57 % berada pada kategori 

kurang baik, urutan ketiga pada  rentangan 46-49 sebanyak 18 orang atau 23,38 % 

berada pada kategori baik, urutan keempat pada rentangan 36-38 sebanyak 8 

orang atau 10,39%  berada pada kategori tidak baik, dan urutan kelima pada 

rentangan 50-52 sebanyak 6 orang atau 7,79 %  dengan kategori sangat baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi guru 

gaya kepemimpinan kepala sekolah SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara 

pada umumnya berada pada kategori cukup baik yaitu dengan angka 29,87 %, 

urutan kedua kurang baik dengan angka 28,57 % dan berikutnya berturut-turut 

baik 23,38 %  dan tidak baik 10,39 %, sangat baik 7,79 %. 

 

4.1.3 Kompensasi 

Data hasil penelitian mengenai variabel kompensasi berdasarkan jawaban 

angket yang telah diisi oleh para guru skor tertinggi 56 dan skor terendah 31. Skor 

rata-rata variabel kompensasi 43,81, standar deviasi 5,38, dan range  25.  Setelah  

diketahui skor terendah, skor tertingi, dan range maka interval dapat ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut : 

Interval  = Skor total tertinggi – skor total terendah 
5 (kategori) 

 

Interval  = 56 – 31 = 25 = 5  5 5 
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Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel 

distribusi frekuensi bergolong dengan kategori sebagai berikut : 

 

 

Tabel 11 Kategori Skor Variabel Kompensasi  SMA Kristen di Kabupaten 

Pati dan Jepara berdasarkan persepsi guru 

Interval  Frekuensi  Prosentase  Kategori  

52 – 56 

47 – 51 

41 – 46 

36 – 40 

31 - 35 

5 

24 

28 

16 

4 

6,49 

31,17 

36,36 

20,78 

5,19 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 
 

Jumlah 
 

77 
 

100 %  

 

Dari tabel di atas skor terbanyak pada rentangan skor 41-46 sebesar 28 

orang atau 36,36  % dan berada pada kategori cukup baik, urutan kedua pada 

rentangan skor 47-51 sebanyak 24 orang atau 31,17 % berada pada kategori baik, 

urutan ketiga pada  rentangan 36-40 sebanyak 16 orang atau 20,49 % berada pada 

kategori kurang  baik, urutan keempat pada rentangan 52-56 sebanyak 5 orang 

atau   6,49 %  berada pada kategori sangat baik, dan urutan kelima pada rentangan 

31-35 sebanyak 4 orang atau 5,19 %  dengan kategori tidak baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi guru 

kompensasi yang diterima oleh guru  SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara 

pada umumnya cukup baik dengan angka 36,36 %, disusul urutan kedua kurang 

baik dengan angka 31,17 % apabila keduanya digabungkan mencapai angka   

67,53 % dengan kategori baik dan cukup baik. 
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4.1.4 Lingkungan Kerja 

Dari data hasil penelitian mengenai variabel lingkungan kerja berdasarkan 

jawaban angket yang telah diisi oleh para guru skor tertinggi 68 dan skor terendah 

35. Skor rata-rata variabel lingkungan kerja  53,54, standar deviasi 5,85, dan range  

33.  Dengan  diketahui skor terendah, skor tertingi, dan range maka interval dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Interval  = Skor total tertinggi – skor total terendah 
5 (kategori) 

 

Interval  = 68 – 33 = 35 = 7  5 5 
Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel 

distribusi frekuensi bergolong dengan kategori jawaban angket mengenai kinerja 

guru sebagai berikut : 

 

Tabel 12 Kategori Skor Variabel Lingkungan Kerja  SMA Kristen                    

di Kabupaten Pati dan Jepara berdasarkan persepsi guru 

Interval  Frekuensi  Prosentase  Kategori  

63 – 68 

56 – 62 

49 – 55 

42 – 48 

35 - 41 

5 

27 

26 

18 

1 

6,49 

35,06 

33,77 

23,38 

1,30 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 
 

Jumlah 
 

77 
 

100 %  

Dari tabel di atas skor terbanyak pada rentangan skor 56,62 sebanyak 27 

orang atau 35,06  % dan berada pada kategori baik, urutan kedua pada rentangan 

skor 49-55 sebanyak 26 orang atau 33,77 % berada pada kategori cukup baik, 



92 

 

urutan ketiga pada  rentangan 42-48 sebanyak 18 orang atau 23,38 % berada pada 

kategori kurang baik, urutan keempat pada rentangan 63,68 sebanyak 5 orang atau   

6,49 %  berada pada kategori sangat baik, dan urutan kelima pada rentangan 35-41 

sebanyak 1 orang atau 1,30 %  dengan kategori tidak baik. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan persepsi guru 

lingkungan kerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara pada umumnya 

baik dan cukup baik dengan jumlah angka 35,06 % dan 33,77 %, apabila  

digabungkan mencapai angka 68, 83 %. 

 

4.2 Persyaratan Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dilakukan untuk membuktikan bahwa data masing-

masing variabel berdistribusi normal. Teknik analisis uji normalitas data dalam 

penelitian ini menggunakan Kolmogorov Smirnof Test dengan bantuan komputer 

program SPSS Versi 10.01 for Windows. Dengan pengambilan keputusan 

berdasarkan probabilitas masing-masing variabel. Jika probabilitas > 0,05, maka 

data penelitian berdistribusi normal. Melalui pengujian tersebut diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel  13  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Penelitian 

No. Variabel 
Asymp. Sig. 

(Probabilitas)

Taraf 

Signifikansi
Ket. Keputusan

1. 

2. 

3. 

4. 

Kinerja guru 

Gaya Kepemimpinan 

Kompensasi 

Lingkungan kerja 

0,13 

0,066 

0,434 

0,454 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,130>0,05 

0,066>0,05 

0,434>0,05 

0,,454>0,05 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal  

 

Berdasarkan tabel di atas nilai probabilitas keempat variabel semuanya 

lebih besar  dari 0,05. Dengan demikian data penelitian dari keempat variabel 
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penelitian terbukti berdistribusi normal. Apabila dilihat dengan menggunakan 

histogram hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3 Histogram Normal Variabel Kinerja Guru 
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Gambar 4 Histogram Normal Variabel Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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Gambar 5 Histogram Normal Variabel Kompensasi  
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Gambar 6 Histogram Normal Variabel Lingkungan Kerja 
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Berdasarkan grafik histogram tersebut dapat dilihat bahwa data variabel 

kinerja guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, dan lingkungan 

kerja berbentuk seperti lonceng terbalik sehingga berdistribusi normal karena 

perbandingan nilai standar residu observasi dengan standar residu harapan 

memberikan garis sistem yang tidak begitu jauh dari garis regresi sehingga nilai 
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sebaran data terletak disekitar garis lurus.  Hasil lengkap uji nomalitas dapat 

dilihat pada  lampiran. 

 

4.2.2 Uji Homogenitas 

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal 

dari varians yang sama atau tidak sehingga dapat digunakan dalam analisis 

regresi. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji levene statistics 

dengan bantuan komputer program SPSS Versi 10.01 for Windows.   

Hasil pengujian dapat diketahui bahwa nilai probabilitas variabel kinerja guru  

0,524 > 0,05,  gaya kepemimpinan 0,305 > 0,05, Kompensasi 0,127 > 0,05 dan 

lingkungan kerja 0,535 > 0,05, dengan demikian  dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa data berasal dari varians yang sama sehingga memenuhi 

asumsi homogenitas.  Hasil selengkapnya uji homogenitas dapat dilihat pada 

lampiran  

 

4.2.3 Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Konsekuensi dari 

multikolinearitas yaitu bila ada kolinearitas sempurna diantara variabel penelitian, 

koefisien regresinya tak tentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika 

kolinearitas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien 

regresinya adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. 
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Sedang hasilnya nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat. 

Multikolinearitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan nilai 

VIF(Variance Inflation Factor). Multikolinieritas terjadi bila nilai VIF > 10.  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai VIF dari variabel 

gaya kepemimpinan 1,235, Kompensasi 1,142 dan lingkungan kerja 1,350 < 10. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi 

multikolinieritas.  

Hasil selengkapnya uji prasyarat analisis dapat dilihat pada lampiran B. 

 

4.3 Analisis Persamaan Regresi Berganda 

Analisa regresi dilakukan bila antara dua variabel mempunyai hubungan 

kausal atau fungsional. Dengan demikian analisis regresi dilakukan apabila ingin 

mengetahui bagaimana variabel dependen / kriteria dapat diprediksikan melalui 

variabel independen / prediktor secara individual ( Sugiyono,  1999 : 243 ). 

Sedangkan analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap varibel dependen (Y), 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara variabel 

gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru. Berdasarkan pada hasil perhitungan dengan menggunakan           

SPSS 10.01 forWindows diketahui persamaan garis regresinya sesuai lampiran C 

sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 14 Persamaan Regresi Antar variabel Bebas dan Terikat 
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Coefficientsa

37.966 8.084 4.696 .000
.450 .127 .361 3.555 .001 .810 1.235
.173 .119 .132 2.895 .010 .876 1.142
.308 .096 .338 3.211 .002 .741 1.350

(Constant)
Kepemimpinan KS
Kompensasi
Lingkungan Kerja

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kinerja Gurua. 
 

Y = 37,966 + 0,450 X1 + 0,173 X2 + 0,308 X3 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan nilai konstanta               

(a)  37,966 adalah nilai mutlak Y apabila variabel lainnya bernilai 0. Jadi apabila 

variabel gaya kepemimpinan,  kompensasi dan linngkungan kerja bernilai 0 maka 

kinerja adalah sebesar 37,966.  Koefisien regresi variabel gaya kepemimpinan 

(X1) adalah sebesar 0,450, artinya apabila variabel gaya kepemimpinan (X1), 

meningkat 1 satuan, maka kinerja (Y) akan meningkat sebesar 0,450. dengan 

menganggap variabel bebas lainnya yaitu kompensasi (X2) dan lingkungan kerja 

(X3) konstan. Koefisien regresi variabel kompensasi  (X2) adalah sebesar 0,173, 

artinya apabila variabel kompensasi (X2) meningkat 1 satuan, maka kinerja (Y) 

akan meningkat sebesar 0,173. dengan menganggap variabel bebas lainnya yaitu 

gaya kepemimpinan (X1) dan lingkungan kerja (X3)  konstan. Koefisien regresi 

variabel lingkungan kerja (X3) adalah sebesar  0,308, artinya apabila variabel 

lingkungan kerja (X3) meningkat 1 satuan, maka kinerja (Y) akan meningkat 

sebesar 0,308. Dengan menganggap variabel bebas lainnya yaitu gaya 

kepemimpinan (X1) dan kompensasi (X2) konstan 

Berdasarkan persamaan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

koofesien regresi seluruh variabel menunjukkan hubungan positif dan signifikan. 
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Dengan demikian berarti peningkatan gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompensasi dan lingkungan kerja akan meningkatkan kinerja guru, sedangkan 

penurunan gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja 

akan menurunkan kinerja guru.  Variabel bebas yang memberikan pengaruh 

paling besar adalah variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah yang di 

tunjukkan dengan angka paling besar dari koefisien regresi yaitu sebesar 0,450, 

nilai t hitung sebesar 3,555 dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah akan meningkatkan 

kinerja guru.  

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji t 

a. Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

• Penentuan hipotesis 

Ho :  Tidak ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap   kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

 

 

• Kriteria Pengujian dengan test  

Apabila t hitung < t tabel atau tingkat signifikan hitung > 005, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
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Apabila t hitung > t tabel atau tingkat signifikan hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
•   Setelah diadakan pengujian t hitung hasilnya menunjukan bahwa t hitung 

(3,555)> t tabel (1,98) atau tingkat signifikan hitung   (0,001) < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh nyata antara gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Dengan demikian gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan dapat diterima guru akan 

meningkatkan kinerja guru. 

b. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten Pati 

dan Jepara. 

• Penentuan hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja guru 

SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan kompensasi terhadap kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

• Kriteria Pengujian dengan test  

Apabila t hitung < t tabel atau tingkat signifikan hitung > 005, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
Apabila t hitung > t tabel atau tingkat signifikan hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
•   Setelah diadakan pengujian t hitung hasilnya menunjukan bahwa  t hitung 

(2,895)> t tabel (1,98) atau tingkat signifikan hitung  (0,010) < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh nyata antara kompensasi 

terhadap kinerja guru. Dengan demikian kompensasi yang dapat diterima guru 

akan meningkatkan kinerja guru. 
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c. Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru SMA Kristen di Kabupaten 

Pati dan Jepara. 

• Penentuan hipotesis 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan lingkunga kerja terhadap kinerja guru 

SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara. 

• Kriteria Pengujian dengan test  

Apabila t hitung < t tabel atau tingkat signifikan hitung > 005, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
Apabila t hitung > t tabel atau tingkat signifikan hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
•   Setelah diadakan pengujian t hitung hasilnya menunjukan bahwa  t hitung  

(3,211) > t tabel (1,98) atau tingkat signifikan hitung  (0,002) < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, berarti ada pengaruh nyata antara lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru. Dengan demikian lingkungan kerja yang dapat diterima 

guru akan meningkatkan kinerja guru. 

Hasil lengkap uji t test dapat dilihat di lampiran C. 

4.4.2 Uji F 

Digunakan untuk menguji koefisien regresi secara serempak (simultan), 

dengan maksud untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh semua variabel (X) 

secara bersama-sama mempengaruhi variabel Y, pada tingkat signifikansi 5 %.   

• Kriteria Pengujian  

Apabila F hitung < F tabel atau tingkat signifikan hitung > 005, maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
Apabila F hitung > F tabel atau tingkat signifikan hitung < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
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•  Setelah diadakan pengujian F hitung hasilnya menunjukkan bahwa F hitung 

(28,105) > F tabel (2,74) atau tingkat signifikan hitung (0,000) < 0,05, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada pengaruh yang signifikan positif antara 

variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru. 

Hasil lengkap uji F test dapat dilihat di lampiran C. 

 

4.4.3 Koefisien Determinasi 

Digunakan untuk mengetahui prosentase nilai Y yang dapat dijelaskan  

oleh garis regresi atau sebearapa besar prosentase pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru. Nilai 

koefisien determinasi adalah sebesar 0,663 atau 66,3%. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kinerja guru diberi kontribusi oleh variabel bebas gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja sebesar 66,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar 

model regresi. 

 

4.4.4 Uji Pengaruh Variabel Penelitian 

a. Uji pengaruh variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru 

Nilai koefisien koefisien korelasi sederhana (r) adalah sebesar 0,796 

sehingga nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,634 atau sebesar 63,4%. 
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Hal ini berarti bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah mempengaruhi kinerja 

guru sebesar 63,4%. 

b. Uji pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja guru 

Nilai koefisien koefisien korelasi sederhana (r) adalah sebesar 0,397 

sehingga nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,158 atau sebesar 15,8%. 

Hal ini berarti bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja guru sebesar 15,8%. 

c. Uji pengaruh variabel lingkungan kerja terhadap kinerja guru 

Nilai koefisien koefisien korelasi sederhana (r) adalah sebesar 0,516 

sehingga nilai koefisien determinasi (R²) yaitu sebesar 0,266 atau sebesar 26,6%. 

Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja mempengaruhi kinerja guru sebesar 

26,6%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel penelitian yang paling mempengaruhi 

kinerja guru adalah variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, kemudian 

variabel lingkungan kerja dan terakhir variabel kompensasi. Hal ini juga didukung 

oleh nilai koefisien standardized variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah 

sebesar 0,361, kemudian variabel lingkungan kerja sebesar 0,338 dan terakhir 

variabel kompensasi sebesar 0,132. 

Hasil lengkap uji pengaruh variabel penelitian dapat dilihat di lampiran C. 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1 Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah 

mempengaruhi kinerja guru sebesar 63,4%. Hal ini berarti tinggi rendahnya 
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kinerja guru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah. Gaya 

kepemimpinan yang tepat dan dapat diterima oleh guru memberikan dorongan dan 

semangat guru untuk bekerja dengan lebih baik. Kepala sekolah dituntut untuk 

memiliki kemampuan memimpin dan memiliki berbagai ketrampilan yang 

diperlukan guna membangun dan mencapai keberhasilan sekolah. Di sekolah-

sekolah swasta pada umumnya dan sekolah-sekolah kristen pada khususnya  

kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam 

menentukan keberhasilan dan kualitas sekolahnya. Dilihat dari latar belakang 

pendidikan pada umumnya kepala SMA Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara 

memiliki kualitas yang cukup memadai namun dalam mengelola sekolah yang 

terpenting adalah bagimana menerapkan pola atau tipe kepemimpinan yang cocok 

dan tepat sesuai dengan kebutuhan sekolah.  Ini berarti dalm menerapkan gaya 

kepemimpinan, kepala sekolah tidak hanya bertumpu pada suatu gaya tertentu 

yang kaku tetapi harus pandai memilih sesuai dengan kebutuhan sebagai contoh 

penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis tepat untuk situasi 

dan kondisi sekolah yang normal dan kondusif tetapi tidak cocok untuk kondisi 

sekolah yang membutuhkan tindakan tegas misalnya masalah kedisiplinan kepala 

sekolah perlu memerankan gaya kepemimpinan yang tegas dan otoriter. Hal-hal 

itulah yang kadang-kadang sulit diterapkan oleh kepala sekolah di  SMA Kristen 

Kabupaten Pati dan Jepara karena dalam kenyataannya perilaku kepala sekolah 

sering menjadi pengambil keputusan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

bawahan. Kepala sekolah juga harus memiliki kemampuan yang tinggi dalam 

bekerjasama secara penuh dalam posisinya serta mampu menggerakkan seluruh 
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tenaga kependidikan sesuai peran dan fungsinya secara efektif dan efisien. Dalam 

kenyataannya kepemimpinan kepala sekolah sering tidak efektif karena tidak 

menerapkan pola atau tipe kepemimpinan yang demokratis yang dapat memberi 

kebebasan kepada setiap komponen untuk berkarya dan berkreasi. 

Untuk menggerakkan personil sekolah, kepala SMA Kristen agar memiliki 

kemampuan sebagai pemimpin yang mampu menciptakan iklim organisasi 

sekolah yang kondusif menuju kepada peningkatan kinerja guru dengan 

kepemimpinan yang demokratis. 

 

4.5.2 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Guru 

Kompensasi mempengaruhi kinerja guru sebesar 15,8%. Hal ini berarti 

bahwa tinggi rendahnya kinerja guru dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi 

sangat penting bagi guru maupun kepala sekolah, karena kompensasi merupakan 

sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya. Kompensasi juga merupakan 

gambaran status sosial bagi guru. Dengan demikian kompensasi memiliki 

pengaruh yang besar bagi kinerja guru. Semakin layak dan memadai kompensasi 

yang mereka dapatkan maka kinerja guru akan semakin meningkat. 

Bagi institusi sekolah, kompensasi merupakan faktor utama dalam 

kepegawaian. Kebijakan kepegawaian banyak berhubungan dengan pertimbangan 

untuk menentukan kompensasi guru. Tingkat besar kecilnya kompensasi guru 

sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja guru. Untuk 

itu dalam menentukan kompensasi guru perlu mendasarkan pada penilaian 

prestasi, kondite, tingkat pendidikan, jabatan dan masa kerja. 
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Bagi setiap guru di sekolah kristen kompensasi bukan tujuan utama dalam 

bekerja karena bekerja merupakan bentuk pelayanan, guru akan tetap 

melaksanakan tugas dengan  penuh disiplin dan bertanggung jawab untuk 

mencapai hasil yang maksimal sebagai wujud pengabdiannya kepada Tuhan dan 

sesama, sehingga berdasarkan hasil analisis regresi ganda pengaruh variabel 

kompensasi terhadap kinerja memiliki besaran yang relatif kecil dibandingkan 

variabel bebas yang lain.    

 

4.5.3 Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru 

Lingkungan kerja mempengaruhi kinerja guru sebesar 26,6%. Hal ini 

berarti tinggi rendahnya kinerja guru dipengaruhi oleh lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar pekerja baik 

berupa fisik maupun non fisik. Keberadaan lingkungan kerja ini dapat mendukung 

kinerja guru ataupun mengurangi kinerja guru.  

Lingkungan kerja yang dapat diterima oleh guru dapat meimbulkan 

semangat dalam  bekerja sehingga kinerja yang ada dapat menjadi maksimal. 

Akan tetapi lingkungan kerja yang tidak dapat diterima guru akan menurunkan 

kinerja mereka, sehingga pekerjaan mereka menjadi terhambat. 

Adanya lingkungan kerja fisik yang kondusif berupa suara, warna, 

penerangan, udara dan tata ruang memungkinkan guru untuk melaksanakan 

pekerjaan dengan baik. Hal ini berarti akan meningkatkan kinerja mereka. Selain 

itu lingkungan kerja nonfisik yang berupa hubungan baik dengan sesama guru 

maupun dengan kepala sekolah dapat meningkatkan keharmonisan dan suasana 
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yang tenang atau nyaman dalam kegiatan  belajar mengajar sehingga kinerja guru 

akan semakin meningkat. 

 

4.5.4 Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompensasi dan Lingkungan Kerja 
terhadap Kinerja Guru 

 
Gaya kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru dengan nilai koefisien determinasi adalah sebesar 66,3%.  

Dengan demikian gaya kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja mampu 

mempengaruhi kinerja guru sebesar 66,3%.   

Terciptanya kerja sama yang harmonis antara kepala sekolah dengan guru 

selaku bawahannya sangat menentukan dalam mendapatkan kepuasan kerja          

di sekolah. Kepuasan kerja penting untuk aktualisasi diri, untuk menciptakan 

keadaan positif dari suatu lingkungan kerja lembaga/perusahaan karyawan yang 

tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kematangan 

psikologis dan pada giliranya akan menjadi frustrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan 

lingkungan kerja mampu mendukung kinerja guru sehingga menghasilkan hasil 

kerja yang signifikan. 

 

4.6 Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi adalah : 

Y = 37,966 + 0,450 X1 + 0,173 X2 + 0,308 X3 

Sumbangan relatif prediktor X1 dapat diketahui dari jumlah kuadrat regresi 

komponen X1 ( Jk reg X1 ) dibagi keseluruhan jumlah kuadrat regresi ( Jk reg X1  
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+ Jk reg X2 + Jk reg X3  ). Berdasarkan data  yang didperoleh dari analisa  regresi 

maka besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif masing-masing prediktor 

( X1, X2, dan X3 ) persen SR % adalah sebagai berikut : 

a. Sumbangan Relatif 

Prediktor X1 : SR % = 0,483 X 100 % = 48,3% 

Prediktor X2 : SR % = 0,186 X 100 % = 18,6% 

Prediktor X3 : SR % = 0,331 X 100 % = 33,1% 

b. Sumbangan Efektif 

Prediktor X1 : SE % = 48,3 X 100 % = 32,05% 

Prediktor X2 : SE % = 18,6 X 100 % = 12,32% 

Prediktor X3 : SE % = 33,1 X 100 % = 21,934% 

Dari hasil perhitungan tersebut di atas maka sumbangan relatif gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru adalah sebesar 48,3%, 18,6% dan 33,1%. 

Adapun sumbangan efektif gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru adalah sebesar 32,05%, 

12,32% dan 21,943%.  Hal ini menunjukkan setiap perubahan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja menentukan 

perubahan kinerja guru.  

Gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan lingkungan kerja 

secara bersama-sama berpengaruh sebesar 66,3% terhadap kinerja guru sedangkan 

sisanya sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Simpulan 

Berdasarkan  hasil analisis data dan pembahasan sebagaimana diuraikan 

pada bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

Variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi dan kinerja guru SMA 

Kristen di Kabupaten Pati dan Jepara yang di persepsi oleh 77 guru termasuk 

dalam kategori cukup baik sedangkan lingkungan kerja termasuk dalam 

kategori baik. 
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Ada pengaruh yang positif dan signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru.  

Ada pengaruh yang positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja guru. 

Ada pengaruh  yang positif dan signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja.   

Ada pengaruh yang positif signifikan gaya kepemimpinan kepala sekolah, 

kompensasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru. 

Koefisien determinasi adalah sebesar 66,3%, dengan demikian variasi perubahan 

kinerja guru diberi kontribusi oleh variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja sebesar 66,3% sedangkan sisanya 

sebesar 33,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

5.2    Saran 

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, pembahasan hasil penelitian, 

dan kesimpulan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :  

1. Kepala sekolah selaku pimpinan perlu meningkatkan kemampuannya dalam 

menerapkan tipe atau gaya yang tepat sesuai situasi dan kondisi dengan 

memperhatikan tingkat kematangan, kemampuan dan kemauan guru agar gaya 

kepemimpinan yang diterapkan benar-benar efektif  untuk mengoptimalkan 

kinerja guru dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan 

bersama. Di samping itu kepala sekolah agar dapat mengkondisikan dan 

membangun suasana dan lingkungan kerja yang kondusif baik secara fisik 

maupun non fisik sehingga guru akan merasa tenang, aman dan nyaman dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab atau kinerjanya di sekolah. 



110 

 

2. Para guru agar selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya, berusaha 

mengikuti kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sehingga ilmunya terus berkembang untuk bekal dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam mendidik, mengajar dan membimbing siswa          

di sekolah 

3. Pengurus yayasan selaku penyelenggara sekolah mampu menjalankan fungsi 

dan perannya dengan baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolah yang 

dikelolanya melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dana yang 

cukup, pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab dan secara khusus 

bersama-sama dengan kepala sekolah senantiasa mengupayakan peningkatan 

kesejahteraan guru agar fokus dan tenang dalam melaksanakan pekerjaannya 

melalui pemberian kompensasi yang layak, adil dan memadai. 

4. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru sebesar 66,3% dan sisanya sebesar 33,7% perlu ditindaklanjuti 

dengan penelitian lainnya melalui pendekatan kualitatitf untuk mengetahui 

dan mengungkap secara lebih jelas dan mendalam dalam usaha peningkatan 

kinerja guru atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan variabel 

bebas yang berbeda seperti manajemen yayasan, iklim organisasi, fasilitas, 

keahlian atau ketrampilan karena diduga variabel-vriabel tersebut  berkorelasi 

dengan kinerja guru. 
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ANGKET PENELITIAN 

 
PENGANTAR 

Salam Sejahtera, 

Perkenankan dengan ini saya mohon bantuan untuk Anda bersedia 

menjawab angket ini dengan sejujurnya. Identitas Anda saya jamin kerahasiannya. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, sebelumnya saya sampaikan terima 

kasih. 

 
PETUNJUK PENGISIAN 

Silahkan Anda membaca setiap pernyataan secara cermat. 

Angket ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Anda yang paling sesuai 

dengan perasaan dan pendapat Anda tentang isi pernyataan tersebut. 

Silahkan Anda membubuhkan tanda silang ( X ) pada salah satu alternatif 

jawaban dengan ketentuan seperti berikut : 

SS  : Apabila Anda merasa sangat setuju dengan pernyataan tersebut 

S  : Apabila Anda merasa setuju dengan pernyataan tersebut 

KS  : Apabila Anda kurang setuju dengan pernyataan tersebut 

TS  : Apabila Anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut 

NO. PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN
SS S KS TS 

 
 
 

1. 

 

A. KINERJA GURU 
 
Pemahaman terhadap tujuan pendidikan 
nasional sangat penting bagi saya agar dapat 
merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat 
dan benar. 

    

2. Saya tidak perlu mengkaitkan tujuan     
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pembelajaran yang ingin dicapai dengan 
tujuan pendidikan nasional. 

3. Saya merasa tertarik mempelajari prinsip-
prinsip psikologi pendidikan dalam kaitannya 
dengan mengajar. 

    

4. Saya sering merasa kesulitan menerapkan 
prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam 
proses pembelajaran. 

    

5. Saya merasa kurang menguasai materi 
pembelajaran yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab saya. 

    

6. Saya memberikan materi pembelajaran pada 
siswa sesuai dengan kurikulum. 

    

7. Sebelum mengajar saya menetapkan terlebih 
dahulu tujuan pembelajaran yang hendak 
dicapai. 

    

8. Saya sering minta pendapat dari rekan sejawat 
tentang cara memilih dan mengembangkan 
materi dan bahan pembelajaran yang sesuai 
dengan kebutuhan siswa. 

    

9. Saya sering merasa kesulitan memahami cara 
memilih dan mengembangkan strategi 
pembelajaran yang tepat bagi siswa. 

    

10. Saya bertanya dengan teman apabila menemui 
kesulitan dalam memotivasi siswa. 

    

11. Saya selalu antusias memilih dan 
mengembangkan media pembelajaran yang 
sesuai dengan kebutuhan siswa. 

    

12. Saya merasa kesulitan memilih dan 
memanfaatkan sumber belajar yang ada di 
sekolah. 

    

13. Saya senang dan bangga dapat membuat 
rencana pembelajaran yang rapi, praktis, dan 
mudah dipahami. 

    

14. Saya merasa belum mampu menciptakan 
iklim pembelajaran yang tepat dan kondusif 
di kelas. 

    

15. Saya merasa senang dan bersemangat dalam 
mengajar. 

    

16. Saya enggan meminta pendapat dari rekan 
sejawat dan atau kepala sekolah mengenai 
kekurangan saya dalam mengajar. 

    

17. Dalam mengajar saya sering kurang 
memperhatikan hubungan antar pribadi yang 
serasi baik di dalam maupun di luar kelas. 
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18. Sebelum mengajar saya selalu mengatur 
ruangan belajar untuk memudahkan siswa 
dalam belajar. 

    

 
19. Saya merasa kesulitan memanfaatkan ruangan 

dan waktu secara efisien dalam mengajar. 
    

20. Saya selalu memberikan petunjuk dan 
penjelasan pada siswa berkaitan dengan isi 
pelajaran yang akan disampaikan. 

    

21. Saya merasa kurang dapat mendorong dan 
memelihara ketertiban siswa dalam proses 
pembelajaran. 

    

22. Saya bersikap ramah, luwes, terbuka, penuh 
pengertian, dan sabar terhadap siswa dalam 
mengajar. 

    

23. Saya sering kesulitan membantu 
menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa. 

    

24. Bagi saya penilaian merupakan kegiatan yang 
sangat penting dalam proses pembelajaran. 

    

25. Saya jarang melakukan penilaian formatif 
selama proses pembelajaran. 

    

26. Saya selalu melaksanakan penilaian sumatif 
pada setiap akhir semester. 

    

27. Saya merasa kesulitan dalam membuat 
analisis hasil evaluasi. 

    

28. Saya kurang memahami cara pelaksanaan 
tindak lanjut dari hasil evaluasi yang saya 
lakukan. 

    

 
 
 
 

1. 

 

B. GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH 

 
Menurut pendapat saya, kepala sekolah selalu 
mengadakan komunikasi timbal balik dengan 
guru atau bawahan. 

    

2. Selama ini saya merasakan hubungan antara 
kepala sekolah dengan guru / bawahan sangat 
harmonis. 

    

3. Dalam memimpin sekolah kepala sekolah 
dapat menciptakan iklim lingkungan kerja 
yang baik dan kondusif. 

    

4. Saya merasa kurang bebas membicarakan 
persoalan tugas yang diberikan kepala sekolah 
kepada saya. 

    

5. Kepala sekolah memberikan wewenang     
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kepada saya untuk mengambil kebijaksanaan 
terhadap tugas dan tanggungjawab yang 
diberikan. 

6. Dalam memberikan perintah atau tugas kepala 
sekolah kurang memperhatikan kemampuan 
bawahan. 

    

 
7. Saya merasa senang terhadap perlakuan 

kepala sekolah yang sangat menghargai tugas 
dan pekerjaan yang saya lakukan. 

    

8. Kepala sekolah selalu mendorong saya untuk 
semangat dalam melaksanakan pekerjaan. 

    

9. Dalam memberikan penghargaan (rewards) 
kepada bawahan kepala sekolah kurang 
memperhatikan prestasi kerja. 

    

10. Saya sering merasa kecewa terhadap 
pengambilan keputusan kepala sekolah yang 
kurang melibatkan guru atau bawahan. 

    

11. Menurut pendapat saya, kepala sekolah 
memiliki kemampuan dan ketrampilan yang 
baik dalam memecahkan setiap masalah 

    

12. Saya sangat menghargai setiap keputusan 
yang diambil oleh kepala sekolah dapat 
menguntungkan semua pihak 

    

13. Saya merasa kurang puas terhadap cara yang 
dilakukan kepala sekolah dalam memberikan 
arahan dan bimbingan terhadap tugas-tugas 
atau pekerjaan yang menyangkut kedinasan 

    

14. Saya sangat menghormati kepala sekolah 
yang selalu memberikan teladan yang baik 
kepada bawahan. 

    

15. Saya kurang senang terhadap cara kepala 
sekolah melaksanakan supervisi yang 
berpedoman pada aturan-aturan yang kaku 
dan ketat.  

    

16. Saya merasa senang terhadap supervisi yang 
dilakukan kepala sekolah yang bertujuan 
untuk pembinaan. 

    

 
 
 

1. 

 

C. KOMPENSASI 

 

Saya merasakan gaji yang saya terima saat ini 
belum sesuai dengan standar kelayakan. 

    

2. Saya merasa senang gaji yang saya terima     
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selama ini selalu tepat waktu. 
3.  Saya menerima gaji bersih tanpa potongan.     
4. Saya merasa puas terhadap honor kelebihan 

jam mengajar selama ini yang sudah 
memadai. 

    

5. Honor kelebihan jam mengajar diberikan 
tanpa ada potongan. 

    

6. Tunjangan yang saya terima sebagai wali 
kelas sudah memadai. 

    

 
 

7. Saya merasa puas terhadap honor pembina 
dalam kegiatan sekolah yang sudah memadai. 

    

8. Honor pembina ekstra kurikuler yang saya 
terima masih belum memadai. 

    

9. Saya menerima THR (Tunjangan Natal) 
setiap tahun sekali. 

    

10. Tunjangan Natal yang berupa uang atau 
barang yang saya terima selama ini sudah 
memadai. 

    

11. Saya menerima tunjangan seragam guru 
setahun sekali. 

    

12. Saya tidak mengeluarkan biaya tambahan 
untuk tunjangan pakaian seragam yang 
diberikan. 

    

13. Saya menerima hasil keuntungan dari 
koperasi sekolah dan penjualan buku. 

    

14. Dana bantuan dari pemerintah untuk guru 
swasta yang saya terima lewat sekolah tanpa 
potongan. 

    

15. Saya merasa puas dengan tunjangan 
kesehatan yang saya terima  

    

16. Selama ini tunjangan kesehatan untuk 
keluarga (anak, suami / istri) sudah cukup 
baik. 

    

17. Jaminan pensiun yang akan diterima belum 
sesuai dengan pengabdian saya. 

    

18. Tunjangan pensiun yang akan diberikan sudah 
cukup layak dan adil. 

    

19. Kegiatan refresing guru dan keluarga guru 
yang dilaksanakan sekolah selama ini masih 
belum sesuai harapan. 

    

20. Saya mendapat uang transport yang layak saat 
melaksanakan tugas kedinasan di dalam 
maupun di luar kota. 
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21. Secara umum saya merasa puas terhadap 
tunjangan kesejahteraan yang diberikan oleh 
yayasan penyelenggara sekolah. 

    

 
 
 

1. 

 

D. LINGKUNGAN 

KERJA 

 

Kondisi penerangan / cahaya diruang kelas 
dan guru menurut saya belum memenui 
persyaratan kesehatan mata. 

    

2. Kondisi penerangan / cahaya di ruang kelas 
mengganggu saya dalam melaksanakan 
proses pembelajaran. 

    

 
 

3. Kerasian dan keindahan warna dinding dan 
lantai kelas / sekolah membuat saya nyaman 
dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

    

4. Saya merasa puas dengan ventilasi udara di 
kantor guru dan ruangan kelas yang sudah 
baik dan memadai. 

    

5. Menurut pendapat saya setiap ruangan perlu 
terpasang alat penyejuk atau kipas angin. 

    

6. Saya merasa terganggu dalam melaksanakan  
tugas pembelajaran oleh suara-suara bising 
yang berasal dari luar sekolah. 

    

7. Saya tidak dapat berkonsentrasi mengajar 
dalam suasana kelas yang ramai dan gaduh. 

    

8. Kebersihan lingkungan, perlengkapan dan 
perabotan di sekolah membuat saya merasa 
senang dan betah. 

    

9. Saya senang dengan penataan ruang kantor 
guru, administrasi dan kepala sekolah. 

    

10. Luas ruang kantor guru membuat saya merasa 
kurang nyaman dalam bekerja. 

    

11. Luas ruang kelas dibandingkan dengan 
jumlah siswa tidak mengganggu saya dalam 
mengajar. 

    

12. Saya merasa puas terhadap ketersediaan air 
bersih untuk minum dan MCK. 

    

13. Saya merasa terganggu terhadap sarana MCK 
yang kurang bersih dan sehat. 

    

14. Saya merasa puas dengan kelengkapan dan     
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kesediaan sarana dan perlengkapan kesehatan 
di sekolah yang memadai. 

15. Saya mengkuatirkan kurang lengkapnya 
sarana untuk pencegahan kecelakaan kerja 
(pemadam kebakaran, pelindung anggota 
badan) di sekolah khususnya di ruang 
laboratorium. 

    

16. Petugas keamanan sekolah (Penjaga Sekolah, 
Satpam Sekolah) menurut saya sangat efektif 
dalam menjaga keamanan sekolah. 

    

17. Saya sering terganggu dengan sebagian 
masyarakat di lingkungan sekolah yang 
kurang mendukung keberadaan sekolah. 

    

18. Hubungan sekolah dengan masyarakat sekitar 
yang harmonis membuat saya merasa aman 
dan tenang dalam menjalankan tugas dan 
pekerjaan di sekolah. 

    

19. Saya merasakan hubungan yang harmonis 
antar rekan sejawat dalam bekerja. 

    

20. Saya merasa senang dengan suasana 
lingkungan kerja yang kompak dan kondusif. 

    

 
 
 

…..……, ….……, 2006 

Responden 

 

………………………..  

 

 

TERIMA KASIH 
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