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ABSTRAK 

Kusumawati, Ulfiana Ayu. 2016. Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala 
Sekolah dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di 
Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Skripsi, 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Sri Ismi Rahayu, M.Pd., II. Moh. 

Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 

Kata Kunci: Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah; Motivasi Berprestasi; 

Kinerja Guru; 
 

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam setiap upaya 

pendidikan. Hal ini dapat dikaji dari guru itu sendiri antara lain dari faktor 

kualifikasi dan profesionalisme serta produktivitasnya. Produktivitas yang baik 

akan mampu mendukung mutu pendidikan. Untuk menjadi guru yang profesional 

tidak terlepas dari motivasi atau dorongan. Namun pada kenyataannya kualitas guru 

masih rendah, hal ini dikarenakan motivasi berprestasi yang dimiliki guru juga 

masih rendah. Sehingga dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai manajer 

menyebabkan tugas manajerial kepala sekolah tidak terlaksana dengan optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) seberapa besar pengaruh 

kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar; (2) 

seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru sekolah dasar; 

dan (3) seberapa besar pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru sekolah dasar.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu ex post facto. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu guru sekolah dasar di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal. Sampel penelitian dalam penelitian ini yakni 60 guru 

menggunakan teknik nonprobality sampling dengan jenis sampling jenuh. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner, dokumentasi dan 

observasi. Analisis data yang digunakan yaitu uji prasyarat analisis. Sedangkan 

untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis korelasi ganda, determinasi dan 

uji F.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) ada pengaruh yang signifikan 

antara kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru yaitu 

kemampuan manajerial kepala sekolah memberikan sumbangan pengaruh terhadap 

kinerja sebesar 15,7%; (2) ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 

memberikan sumbangan pengaruh terhadap kinerja sebesar 23%; (3) pengaruh 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan koefisien determinasi 

sebesar 26,5%.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang hal-hal yang mendasari peneliti untuk 

melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari: (1) latar belakang masalah; (2) 

identifikasi masalah; (3) pembatasan masalah; (4) rumusan masalah; (5)  tujuan  

penelitian; dan (6) manfaat  penelitian. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang paling penting dan mendasar dalam 

kehidupan manusia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas  

kehidupan  manusia pada  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang,  karena melalui 

pendidikan, manusia dapat mengembangkan pola berpikir dan  berbagai potensi 

yang dimilikinya, serta mempunyai pandangan  untuk mewujudkan  harapan  

kehidupan yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan menjadi kunci utama untuk menciptakan warga negara yang 

berkualitas unggul sehingga suatu negara dapat bersaing dengan negara lain di era 
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globalisasi. Berkaitan dengan usaha untuk mempersiapkan sumber daya 

manusiayang semakin berkualitas, pemerintah Republik Indonesia telah 

memberikan perhatian yang cukup besar terhadap dunia pendidikan dengan 

berusaha keras untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peningkatan mutu 

pendidikan merupakan sasaran pembangunan pendidikan nasional dan merupakan 

bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara 

menyeluruh. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan disusunnya 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3, yaitu sebagai berikut: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan yang 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang telah disebutkan, fungsi 

pendidikan nasional tidaklah sederhana. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan 

pendidikan pemerintah membuat berbagai aturan dan pedoman yang harus ditaati 

agar pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia bisa berfungsi dengan baik. 

Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 

32 Tahun 2013 telah menetapkan delapan standar yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar 

kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga  
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kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, standar penilaian pendidikan.  

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan yaitu 

standar pendidik dan tenaga kependidikan. Maka dari itu untuk mencapai kualitas 

pendidikan yang baik, mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan perlu 

ditingkatkan. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 1 ayat 1 “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”.

Guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya 

pendidikan. Guru adalah sosok yang mempunyai pengaruh dominasi dalam 

menentukan mutu pendidikan. Hal ini dapat dikaji dari guru itu sendiri antara lain 

dari faktor kualifikasi dan profesionalisme serta produktivitasnya. Produktivitas 

yang baik akan mampu mendukung mutu pendidikan. Untuk menjadi guru yang 

profesional tidak terlepas dari motivasi atau dorongan. Motivasi bisa berasal dari 

dalam maupun dari luar.  

Mulyasa (2007) dalam Supardi (2014: 7) mengemukakan bahwa guru sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan suatu negara, karena guru adalah pemimpin 

pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. 

Oleh karena itu guru harus senantiasa mengembangkan diri secara mandiri tidak 

bergantung kepada inisiatif kepala sekolah dan supervisor saja.
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Guru sebagai komponen yang penting dalam proses pembelajaran harus 

memiliki empat kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru. Empat kompetensi yang harus dimiliki guru tersebut adalah kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Guru yang profesional dibangun 

melalui penguasaan sejumlah kompetensi yang secara nyata diperlukan untuk 

mendukung proses pelaksanaan tugas pekerjaannya. Kompetensi yang dimiliki 

guru perlu dikembangkan secara terus menerus sehingga penyelenggaraan 

pendidikan didukung oleh tenaga pendidik yang profesional dalam melaksanakan 

tugas, mampu menempatkan diri sesuai dengan jabatan dan memiliki kepribadian 

yang mendukung dalam pelaksanaan kinerjanya sebagai guru. 

Berdasarkan empat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut dapat 

menjadi gambaran mengenai guru dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, 

motivasi juga diperlukan guru untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Callahan 

and Clark (1988) dalam Mulyasa (2008: 120) berpendapat bahwa motivasi adalah 

tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah 

tujuan tertentu. Salah satu wujud pendorong tersebut adalah kebutuhan berprestasi. 

Kebutuhan berprestasi merupakan motif yang secara kontras dapat dibedakan 

dengan kebutuhan lainnya. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi, ia akan 

melakukan serangkaian usaha agar dapat mengungguli yang lainnya. 

Motivasi merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam suatu diri 

individu. Para pegawai akan bekerja dengan sungguh-sungguh apabila memiliki 



5
 

 

motivasi yang tinggi. Apabila para pegawai memiliki motivasi yang positif, ia akan 

memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta dalam suatu 

tugas atau kegiatan. Dengan kata lain, seorang pegawai akan melakukan semua 

pekerjaannya dengan baik apabila ada faktor pendorong (motivasi). Berkaitan 

dengan ini, pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan membangkitkan 

motivasi para pegawai sehingga kinerja mereka dapat meningkat. 

Dalam bidang pendidikan, motivasi berprestasi juga dijadikan acuan bagi 

guru untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya. Guru tidak hanya sekedar 

mengajar saja, tetapi ada keinginan mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk 

mencapai prestasi tertentu.  

Aritonang (2005) dalam Barnawi dan Arifin (2014: 12) berpendapat bahwa 

“kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam suatu organisasi yang 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan yang 

hendak dicapai.”

Kinerja guru pada dasarnya dilakukan oleh seorang dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang pendidik mencakup aspek perencanaan program belajar 

mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan pemeliharaan kelas 

yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal, serta penilaian hasil 

belajar. Kualitas seorang guru akan sangat menentukan hasil pendidikan karena 

merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa dalam proses 

pendidikan atau pembelajaran di sekolah. 

Dalam suatu organisasi, kehadiran seorang pemimpin sangatlah diperlukan 

untuk mengarahkan dan menggerakkan organisasi agar berjalan baik. Lebih lanjut, 
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Danim (2012: 204) menjelaskan bahwa “kepemimpinan adalah segala tindakan 

yang dilakukan seseorang baik individu maupun kelompok untuk melakukan 

koordinasi dan pengarahan kepada individu atau kelompok lain untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Kaitannya dalam lembaga pendidikan, peran kepemimpinan dilaksanakan 

oleh kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah berarti usaha memengaruhi 

semua personel yang mendukung pelaksanaan aktivitas pembelajaran dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan. Susanto (2008: 88-195) berpendapat bahwa 

keberhasilan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya faktor partisipasi masyarakat sekolah dan dukungan 

dari berbagai pihak. Keterlibatan guru dan masyarakat dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di lingkup sekolah akan sangat membantu meringankan tugas kepala 

sekolah. Namun pada kenyataannya kualitas guru masih rendah sehingga belum 

tentu mampu melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh kepala sekolah. Selain itu 

partisipasi masyarakat terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah juga 

masih kurang hal inilah yang membuat kepala sekolah harus melaksanakan tugas-

tugasnya secara mandiri. Faktor lain yang dibutuhkan kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya adalah dukungan dari pemerintah baik berupa pembinaan 

maupun dukungan materi, namun kenyataannya lebih banyak dukungan pemerintah 

yang difokuskan kepada guru dibandingkan kepada kepala sekolah, padahal kepala 

sekolah juga merupakan kunci keberhasilan sekolah.  

Berdasarkan hasil Uji Kompetensi Awal (UKA) guru yang dilakukan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada tahun 2012 
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menunjukkan nilai rata-rata nasional tingkat kompetensi guru dibawah 50 atau 

angka tersebut separuh dari nilai ideal. Dilihat dari jenjang sekolah, nilai rata-rata 

nasional yang diperoleh guru SD menempati urutan terendah yaitu sebesar 36,90. 

Kemudian berdasarkan data hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang 

dilakukan secara online terhadap guru setelah memperoleh sertifikat profesional, 

diperoleh nilai rata-rata nasional sebesar 45,82. Nilai rata-rata nasional ini dibawah 

50, artinya kurang dari separuh angka ideal. Di lihat dari jenjang sekolah, nilai 

terendah untuk UKG dimiliki oleh guru Sekolah Dasar (42,05). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja guru Sekolah Dasar (SD) masih tergolong rendah. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Wardana 

(2013) dengan judul “Motivasi Berprestasi dengan Kinerja Guru  yang sudah  

Disertifikasi”  memperoleh  hasil  bahwa  ada  hubungan  positif  dan  sangat 

signifikan  antara  motivasi  berprestasi  dengan  kinerja  guru.  Sumbangan efektif 

yang diperoleh sebesar 87,7%, sisanya sebesar 12,3% dipengaruhi variabel lain. 

Kemudian penelitian yang lain telah dilakukan oleh Murnayasa (2014) 

dengan  judul  “Kontribusi  Pelaksanaan Supervisi Pengawas  Sekolah,  Gaya  

Kepemimpinan  Kepala  Sekolah,  dan  Motivasi Berprestasi  terhadap  Kinerja  

Guru  di  SD  se-Kecamatan  Bangli.” Dari  hasil penelitian  ini  menunjukkan  

bahwa  terdapat  kontribusi  yang  signifikan  antara supervisi  pengawas  sekolah  

terhadap  kinerja  guru,  terdapat  kontribusi  yang signifikan  gaya  kepemimpinan  

kepala  sekolah  terhadap  kinerja  guru,  terdapat kontribusi yang signifikan 
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motivasi berprestasi terhadap kinerja guru, dan terdapat kontribusi yang signifikan 

secara bersama-sama supervisi pengawas sekolah, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pengawas 

Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari, yaitu Wiwiek Hartati, S.Pd.  pada 

tanggal 8 Januari 2016 mengatakan bahwa masih banyak guru SD di Gugus Mas 

Mansyur yang memiliki kinerja yang kurang terutama dalam hal mengajar dan 

masalah administrasi, hal ini dikarenakan motivasi berprestasi yang dimiliki oleh 

guru juga masih rendah. Dalam hal mengajar, sebagian besar guru SD di Gugus 

Mas Mansyur belum menerapkan model cooperative learning sehingga 

pembelajaran masih berpusat pada guru. Guru juga belum rutin membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan masih dijumpai beberapa guru yang belum 

tertib dalam hal administrasi, mereka melakukannya hanya ketika ada penilaian dari 

pengawas. Selain itu, persepsi masyarakat selama ini memposisikan guru sebagai 

kunci utama keberhasilan atau kegagalan pendidikan, padahal seorang guru 

hanyalah salah satu komponen dalam satuan pendidikan di sekolah. Di samping 

guru, kepala sekolah adalah pihak yang memegang peranan tidak kalah penting. 

Dalam pelaksanaan tugas kepala sekolah sebagai manajer yang menyebabkan tugas 

manajerial kepala sekolah tidak terlaksana dengan optimal, diantaranya 

pengarahan, kesulitan yang dihadapi adalah perbedaan cara pandang, kebiasaan-

kebiasaan, kemauan dan keterampilan guru membuat sulit kepala sekolah dalam 

usaha menyatukan visi dan misi menuju tercapainya tujuan sekolah. Pengawasan, 

kesulitan yang dihadapi adalah banyaknya beban tugas administratif yang menjadi 
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tanggung jawab kepala sekolah menyebabkan kurang fokusnya pengawasan kepala 

sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini dilaksanakan untuk 

mengetahui pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar di Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kinerja guru SD di Gugus Mas Masyur Kecamatan Rowosari yang masih 

kurang sehingga perlu ditingkatkan 

2. Kemampuan manajerial kepala sekolah SD di Gugus Mas Masyur Kecamatan 

Rowosari masih rendah. 

3. Motivasi berprestasi guru SD di Gugus Mas Masyur Kecamatan Rowosari 

yang belum digali secara mendalam.

4. Pola pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru masih 

beragam bentuknya.

5. Adanya perbedaan antara cara pandang dan kemauan guru dengan kepala 

sekolah.

6. Administrasi yang belum dilakukan secara rutin oleh guru.

7. Perubahan dari kinerja guru sebelum dan sesudah pembinaan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah belum terlihat.
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1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi cakupan permasalahan yang diteliti 

yaitu mengenai pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) dan motivasi 

berprestasi (X2) terhadap kinerja guru (Y). 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal? 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD di 

Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal? 

3.  Seberapa besar pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan 

Rowosari Kabupaten Kendal? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

Tujuan khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kemampuan manajerial kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal. 

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal. 

3. Untuk mennganalisis seberapa besar pengaruh kemampuan manajerial kepala 

sekolah dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas 

Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam  penelitian  ini  ada  dua  manfaat,  yaitu  manfaat  secara  teoritis  dan 

manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis ditujukan bagi peneliti, bagi guru, 

dan bagi kepala sekolah. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan melalui kajian kemampuan 

manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi  peneliti,  pendidik,  dan kepala 

sekolah. 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 
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Untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang manajemen 

pendidikan agar nantinya dapat memberikan kinerja yang baik ketika menjadi 

tenaga pendidik/guru. 

1.6.2.2 Bagi Pendidik 

(1)  Diharapkan  dapat  memberi  motivasi  untuk  lebih  meningkatkan  motivasi  

 berprestasi. 

(2)  Dapat meningkatkan kinerja guru supaya lebih baik lagi. 

1.6.2.3 Bagi Kepala Sekolah 

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam kepemimpinan yang baik untuk 

meningkatkan kinerja guru.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada  bagian  ini  akan  diuraikan  tentang  landasan  teori,  hubungan  antar variabel, 

kajian empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

2.1 Landasan teori 

Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  mengenai  kinerja  guru,  kemampuan 

manajerial kepala sekolah, dan motivasi berprestasi. 

2.1.1 Kinerja Guru 

Lembaga Administrasi Negara (1993) dalam Supardi (2014: 54) mengemuka-

kan bahwa “kinerja adalah performance atau unjuk kerja.” Sementara itu, 

Wahjosumidjo (2002) dalam Munir (2008: 30) berpendapat bahwa “kinerja adalah 

sumbangan secara kualitatif dan kuantitatif yang terukur dalam rangka membantu 

tercapainya tujuan kelompok dalam suatu unit kerja.”

Susanto (2013: 27) berpendapat bahwa “kinerja adalah sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja yang diemban, melaksanakan 

tugas dengan bidang, dan hasil yang diperoleh dengan baik.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja atau prestasi yang dicapai oleh seseorang yang dinilai berdasarkan 

kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
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kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Kaitannya dengan 

kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan terhadap apa yang 

dicapai dengan apa yang diharapkan, atau kualitas kinerja adalah wujud perilaku 

atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan atau tujuan 

yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.  

Sahertian (1997) dalam Rusman (2013: 51) menjelaskan bahwa Standar 

Kinerja Guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

seperti: (1) Bekerja dengan siswa secara individual; (2) Persiapan dan perencanaan 

pembelajaran; (3) Pendayagunaan media pembelajaran; (4) Melibatkan siswa 

dalam berbagai pengalaman belajar; dan (5) Kepemimpinan yang aktif dari guru. 

Kualitas seorang guru sangat menentukan hasil pendidikan karena guru 

merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan siswa dalam proses 

pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru bahwa Standar 

Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi 

tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 

1 menyatakan bahwa “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 
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mendidik mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.”

Guru merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus. Undang-

Undang Guru dan Dosen pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa profesi guru dan dosen 

merupakan bidang khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional, 

diantaranya: 

(a)Memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa, dan idealisme; (b) 

Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai 

dengan bidang tugasnya; (c) Memiliki kompetensi yang diperlukan 

sesuai bidang tugasnya; (d) Mematuhi kode etik profesi; (e) Memiliki 

hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; (f) Memperoleh 

penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; (g) 

Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara 

berkelanjutan; (h) Memperoleh perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya; (i) Memiliki organisasi profesi 

yang berbadan hukum. 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam pendidikan 

formal pada umumnya karena bagi peserta didik guru sering dijadikan tokoh 

teladan, bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu, seyogyanya guru 

memiliki perilaku dan kompetensi yang memadai untuk mengembangkan peserta 

didik secara utuh.  

2.1.1.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja yang dilakukan oleh seorang 

guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Kualitas seorang 

guru akan sangat menentukan hasil dari pendidikan karena guru merupakan pihak 

yang berhubungan langsung dengan siswa dalam proses pendidikan atau 

pembelajaran di sekolah. 
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Ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja seseorang. Sumarno (2009: 

14) menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang memengaruhi kinerja, yaitu: 

1. Kemampuan, kepribadian dan minat kerja. Kemampuan merupakan 

kecakapan seseorang, seperti kecerdasan dan keterampilan. Kemampuan 

pekerja dapat memengaruhi kinerja dalam berbagai cara, misalnya cara dalam 

pengambilan keputusan, cara menginterpretasikan tugas dan cara 

penyelesaian tugas. Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap 

yang dipengaruhi oleh keturunan dan faktor sosial, kebudayaan dan 

lingkungan. Sedangkan minat merupakan suatu valensi atau sikap. 

2. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peran seorang pekerja yang 

merupakan taraf pengertian dan penerimaan seorang individu atas tugas yang 

dibebankan kepadanya. Semakin jelas pengertian pekerja mengenai 

persyaratan dan sasaran pekerjaannya maka semakin banyak energi yang 

dapat dikerahkan untuk kegiatan ke arah tujuan. 

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

mengarahkan dan mempertahankan perilaku sehingga kinerja seseorang 

dapat lebih meningkat dengan adanya dorongan dari dalam dirinya yang 

dimiliki oleh seseorang tersebut sebagai modal dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. 

Selain itu ada beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal bersumber dari personal/individu yang 

meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, 
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motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap guru. Sedangkan faktor eksternal 

adalah berasal dari luar diri seorang guru. 

Barnawi dan Arifin (2014: 43) mengemukakan bahwa faktor dari luar yang 

dapat memengaruhi kinerja guru, yaitu: (1) gaji yang merupakan salah satu bentuk 

dari apresiasi atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang guru. (2) sarana dan 

prasarana merupakan semua perangkat dan peralatan yang digunakan secara 

langsung dalam proses pendidikan di sekolah. (3) lingkungan kerja fisik yang 

meliputi pencahayaan, pewarnaan, udara, kebersihan, kebisingan, dan keamanan. 

(4) kepemimpinan kepala sekolah. 

2.1.1.2 Fungsi dan Peran Guru 

Mulyasa (2005) dalam Susanto (2013: 32) berpendapat bahwa peran dan 

fungsi guru sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah, peran 

dan fungsi tersebut yaitu: 

(1) Sebagai pendidik dan pengajar, yakni guru secara otomatis adalah sebagai 

pendidik dan pengajar yang harus memiliki kestabilan emosi, cita-cita, dan 

keinginan untuk memajukan muridnya. 

(2) Sebagai anggota masyarakat, yakni setiap guru harus pandai bergaul dengan 

masyarakat. 

(3) Sebagai pemimpin, yakni setiap guru adalah pemimpin yang harus memiliki 

kepribadian. 

(4) Sebagai administrator, yakni guru akan dihadapkan pada tugas administrasi 

yang harus dikerjakan sehingga diperlukan pribadi yang jujur, teliti, dan rajin. 
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(5) Sebagai pengelola pembelajaran, yakni guru harus mampu menguasai 

berbagai metode dan memahami situasi belajar mengajar. 

2.1.1.3 Kriteria Kinerja Guru 

Hradesky (1995) dalam Susanto (2013: 30) menjelaskan bahwa kriteria-

kriteria individu yang berorientasi pada kinerja meliputi: 

1) Kemampuan intelektual, berupa kapasitas berpikir logis, praktis, dan 

menganalisis sesuai dengan konsep, serta kemampuan dalam 

mengungkapkan dirinya secara jelas. 

2) Ketegasan, merupakan kemampuan menganalisis kemungkinan dan 

memiliki komitmen terhadap pilihan yang pasti secara tepat dan 

singkat. 

3) Semangat, berupa kapasitas untuk bekerja secara aktif dan tidak kenal 

lelah. 

4) Berorientasi pada hasil, merupakan keinginan intrinsik dan memiliki 

komitmen untuk mencapai suatu hasil dan menyelesaikan 

pekerjaannya. 

5) Kedewasaan sikap dan perilaku yang pantas, merupakan kemampuan 

dalam melakukan pengendalian emosi dan disiplin diri yang tinggi. 

Asertif, yaitu suatu kemampuan untuk mengambil alih tanggung 

jawab. 

6) Keterampilan interpersonal, berupa kecenderungan untuk 

menunjukkan perhatian pemahaman, dan kepedulian terhadap orang 

lain.
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7) Keingintahuan, merupakan kemampuan melakukan usaha-usaha yang 

rumit secara objektif dan cepat serta menilai sesuatu secara kritis. 

8) Produktif, berupa kemampuan melakukan inisiatif secara mandiri 

dengan mengantisipasi permasalahan dan menerima tanggung jawab 

pekerjaan. 

9) Keterbukaan, merupakan kemampuan mengungkapkan pendapat dan 

perasaan secara langsung dan apa adanya. 

10) Pemberdayaan kemampuan, merupakan sikap percaya diri untuk 

selalu mampu melaksanakan tugas dan memberi kepercayaan atas 

kemampuan orang lain untuk melakukan tugas masing-masing. 

11) Teknis, dan pengetahuan, keterampilan, keputusan, perilaku, 

tanggung jawab. 

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, guru yang memiliki kinerja yang baik 

ialah guru yang memiliki kriteria tersebut sehingga tugas mengajar sebagai tugas 

mulia yang diemban dengan sepenuh hati. 

Kualitas kinerja guru telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru dikembangkan 

menjadi empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 

Kompetensi Pedagogik adalah kompetensi yang berkaitan dengan 

pemahaman yang dimiliki oleh guru. Pemahaman tersebut meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 
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evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi Kepribadian adalah kompetensi yang berkenaan dengan tugas 

sebagai seorang guru yang harus didukung oleh suatu perasaan bangga dengan 

tugas yang dimilki guru yang berguna untuk mempersiapkan generasi bangsa yang 

berkualitas dimasa depan. Guru harus memiliki tingkat kedisiplinan yang baik 

karena guru tidak hanya mangajarkan tentang materi pelajaran, tetapi guru juga 

harus mampu membelajarkan sikap kedisiplinan kepada siswa, mengajarkan siswa 

agar lebih rajin membaca, dan melatih siswa untuk menghargai waktu dengan 

melakukan hal-hal yang positif. 

Kompetensi Sosial adalah kompetensi yang berkaitan dengan hubungan guru 

baik dengan seluruh warga sekolah maupun masyarakat. Di mata masyarakat dan 

siswa, guru merupakan sosok panutan yang perlu dicontoh. Seorang guru yang 

memiliki kemampuan sosial dengan baik akan lebih menjalin hubungan baik antara 

sekolah dengan masyarakat. 

Kompetensi Profesional adalah kompetensi yang dimiliki oleh guru berkaitan 

dengan proses pembelajaran. Tugas seorang guru ialah mengarahkan kegiatan 

belajar siswa untuk mencapai tujuan belajar. Oleh karena itu, guru harus selalu 

memperbaharui dan menguasai materi pelajaran yang akan disajikan. Tidak hanya 

itu, dalam menyampaikan materi pembelajaran guru juga harus bisa memberikan 

suasana yang mendukung agar siswa aktif dan memperhatikan dengan baik 

sehingga dapat mendorong siswa untuk senang bertanya, mengamati, mengadakan 

eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. 
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2.1.1.4 Penilaian Kinerja Guru

Hasibuan dan Rinawatiririn (2012) dalam Barnawi dan Arifin (2014: 25) 

menyatakan bahwa “penilaian kerja adalah evaluasi terhadap perilaku, prestasi 

kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan oleh seseorang.”

Dengan demikian dalam setiap kegiatan penilaian berujung pada pemecahan 

masalah. Penilaian kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk menilai 

kinerja secara periodik yang ditentukan oleh organisasi. Hasilnya dapat digunakan 

untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengembangan pegawai, pemberian 

reward, perencanaan pegawai, pemberian kompensasi dan motivasi. Setiap 

pegawai dilingkungan organisasi manapun sudah tentu memiliki tugas pokok, 

fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan deskripsi tugas yang telah diberikan 

oleh organisasi. 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(2010) dalam Barnawi dan Arifin (2014: 26) berpendapat bahwa secara umum 

penilaian kinerja guru memiliki dua fungsi utama, yaitu: 

(1) Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan kompetensi dan 

keterampilan yang diperlukan untuk proses pembelajaran, pembimbingan, 

atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. 

(2) Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja 

pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

dengan fungsi sekolah yang dilakukan pada saat tersebut. 
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Mitchell (1989) dalam Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) dalam 

Barnawi dan Arifin (2014: 26) menjelaskan bahwa teori dasar yang digunakan 

sebagai landasan untuk menilai kualitas kinerja guru yaitu: 

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kinerja seseorang akan terwujud oleh 

dua unsur, yaitu motivasi dan abilitas. Motivasi merupakan faktor pendorong yang 

membuat seseorang melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Sedangkan abilitas 

berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki individu. 

Abilitas adalah faktor penting dalam meningkatkan produktivitas kerja. Ketiga 

unsur tersebut saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Apabila motivasi atau 

abilitas rendah, maka kinerjanya juga rendah. Sebaliknya, jika motivasi atau abilitas 

tinggi, maka kinerjanya juga tinggi. 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

(2010) dalam Barnawi dan Arifin (2014: 28) menjelaskan bahwa penilaian kinerja 

yang terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru mata pelajaran atau 

guru kelas, meliputi kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 

mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak 

lanjut hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian yang berkaitan 

dengan empat kompetensi yang harus dimiliki. 

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar terdapat tugas keprofesionalan guru. Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 tentang Guru dan Dosen yang kemudian di 

Performance = Motivation x Ability
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modifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kinerja Guru (APKG). Alat 

Penilaian Kinerja Guru meliputi: (1) Merencanakan pembelajaran, (2) 

Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, (3) Menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran. 

2.1.1.5 Kinerja Guru di Sekolah Dasar

Guru menjadi salah satu unsur sumber daya yang sangat menentukan 

keberhasilan dalam pendidikan di sekolah karena guru merupakan unsur manusiawi 

yang sangat dekat dengan siswa dalam pendidikan di sekolah. Tugas seorang guru 

tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran kepada siswa, tetapi guru 

juga memiliki empat tugas yang dilaksanakan yaitu: mendidik, mengajar, 

membimbing, dan melatih. Lebih dari itu, Depdiknas (2008; 75) menjelaskan 

bahwa guru perlu melakukan tiga kegiatan pokok, yaitu: 

(1) Merencanakan Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan 

guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Unsur-unsur atau komponen yang 

ada dalam silabus terdiri dari: (a) Identitas silabus; (b) Standar Kompetensi 

(SK); (c) Kompetensi Dasar (KD); (d) Materi pembelajaran; (e) Kegiatan 

pembelajaran, (f) Indikator; (g) Alokasi waktu, (h) Sumber pembelajaran. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang merupakan penjabaran lebih rinci 

dan spesifik dari silabus ditandai oleh adanya komponen-komponen, yaitu: 
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(a) Identitas RPP; (b) Standar Kompetensi; (c) Kompetensi Dasar; (d) 

Indikator; (e) Tujuan pembelajaran; (f) Materi pembelajaran; (g) Metode 

pembelajaran; (h) Langkah-langkah kegiatan, i) Sumber pembelajaran; (j) 

Penilaian. 

(2) Melaksanakan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media, 

sumber belajar dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua 

tugas tersebut merupakan tugas serta tanggung jawab guru yang secara 

optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. Pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran meliputi: 

a) Pengelolaan kelas 

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas untuk mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang 

guru dalam pengelolaan kelas, seperti pelaksanaan piket kebersihan kelas, 

ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan 

memulai proses pembelajaran dan melakukan pengaturan tempat duduk 

siswa. 

b) Penggunaan media dan sumber belajar 

 Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya 

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, 
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media audio visual. Kemampuan guru dalam penggunaan media dan 

sumber belajar lebih ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada 

disekitar sekolahnya, seperti memanfaatkan media yang sudah ada. 

c) Penggunaan metode pembelajaran  

 Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Idealnya seorang guru harus 

menggunakan metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode 

ceramah dipadukan dengan tanya jawab, metode diskusi dipadukan 

dengan penugasan dan sebagainya. 

(3) Mengevaluasi Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut tercapai dan juga 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru 

dituntut memiliki kemampuan dalam pendekatan cara-cara evaluasi, 

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

Usman (1994) dalam Susanto (2013: 52) menyatakan bahwa “penilaian 

proses adalah penilaian yang dilakukan saat proses belajar mengajar berlangsung 

oleh guru dengan cara memberikan umpan balik kepada seorang siswa atau 

kelompok siswa.” Hal ini akan mengembangkan sikap-sikap yang dikehendaki 

seperti: kreativitas, kerja sama, tangggung jawab, dan sikap disiplin sesuai dengan 

penekanan bidang studi yang bersangkutan.                                                                                           
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2.1.2 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

Suatu organisasi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada seorang 

pemimpin. Begitu juga halnya dalam bidang pendidikan, untuk mengelola sekolah 

diperlukan seorang pemimpin. Keberhasilan suatu sekolah dapat dipengaruhi oleh 

kemampuan manajerial kepala sekolah sebagai penggerak aktivitas untuk mencapai 

suatu tujuan. 

Mulyasa (2003) dalam Sutomo, dkk (2011: 80) berpendapat bahwa 

kepemimpinan sebagai kegiatan untuk memengaruhi orang yang diarahkan 

terhadap pencapaian tujuan organisasi.  

Sedangkan Robbins (1991) dalam Kurniadin dan Machali (2014: 289) 

mengemukakan bahwa “Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi 

sekelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.” Sumber dari 

pengaruh tersebut dapat diperoleh secara formal, yaitu dengan menduduki suatu 

jabatan manajerial yang didudukinya dalam suatu organisasi. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses yang dilakukan untuk memengaruhi sekelompok 

anggota yang digunakan untuk memfasilitasi individu dalam rangka mencapai 

tujuan bersama.  

Kepemimpinan pendidikan berperan penting dalam rangka mengarahkan dan 

menggerakan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Husna Asmara (1985) dalam Locke dalam Kurniadin dan Machali (2014: 292) 

berpendapat bahwa “kepemimpinan pendidikan adalah segenap kegiatan dalam 



27
 

 

usaha memengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar 

mereka melalui usaha kerja sama, mau bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan 

ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.”  

Kepala sekolah dalam satuan pendidikan merupakan pemimpin. Kepala 

sekolah mempunyai dua jabatan dan peran penting dalam melaksanakan proses 

pendidikan. Pertama, kepala sekolah adalah pengelola pendidikan di sekolah dan 

kedua, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya.  

2.1.2.1 Fungsi Kepemimpinan 

Nawawi (2006: 74) menyatakan bahwa secara operasional, fungsi 

kepemimpinan dibedakan menjadi lima fungsi pokok yaitu: 

(1) Fungsi instruksi, yaitu pemimpin sebagai komunikator dimana perintah yang 

disampaikan dikerjakan agar keputusan dilaksanakan secara efektif. 

(2) Fungsi konsultasi, bersifat komunikasi dua arah yaitu antara pemimpin dan 

yang dipimpinnya dalam hal untuk menetapkan keputusan. 

(3) Fungsi partisipasi, pemimpin berusaha mengaktifkan anggota yang 

dipimpinnya. Dalam pengambilan keputusan pemimpin juga 

mengikutsertakan anggotanya tetapi masih tetap dalam pengawasan 

pemimipin 

(4) Fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang untuk 

menetapkan keputusan baik melalui maupun tanpa melalui persetujuan dari 

pemimpin. 
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(5) Fungsi pengendalian, dalam hal ini kepemimpinan yang efektif mampu 

mengatur akitivitas anggotanya secara terarah dan terkoordinasi sehingga 

tujuan bersama dapat tercapai. 

Selain fungsi operasional, seorang pemimpin juga memiliki fungsi yang 

bertalian dengan penciptaan suasana pekerjaan yang sehat dan menyenangkan. 

Indrafachrudi (2006: 4) mengemukakan bahwa fungsi pemimpin yang berkaitan 

dengan pekerjaan yang sehat dan menyenangkan yaitu: 

(1) Pemimpin berfungsi untuk memupuk dan memelihara kebersamaan di dalam 

kelompok. Pekerjaan akan terasa lebih mudah mencapai tujuan apabila 

dikerjakan secara bersama-sama. 

(2) Pemimpin berfungsi untuk mengusahakan tempat kerja yang menyenangkan, 

sehingga ada semangat bekerja yang ditunjukkan oleh pelaksana kerja. 

Pemimpin memberikan rasa kepercayaan yang harus diketahui oleh anggota 

kelompok. 

(3) Pemimpin dapat menanamkan dan memupuk perasaan para anggota sehingga 

mereka menjadi nyaman dan merasa menjadi bagian dalam kelompok. Hal 

ini akan membangkitkan semangat anggota kelompok dalam bekerja. 

(4) Pemimpin dapat mempergunakan kelebihan yang ada bukan untuk berkuasa, 

tetapi untuk memberi motivasi kepada anggota kelompok sebagai acuan 

untuk menuju pencapaian tujuan bersama. 

2.1.2.2 Ciri dan Sifat Kepala Sekolah sebagai Pemimpinan 

Terry (1997) dalam Karwati dan Priansa (2013: 173-4) menyebutkan bahwa 

ada delapan ciri dan sifat kepala sekolah sebagai pemimpin, antara lain: 
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(1) Energik, yaitu kepala sekolah harus memiliki mental dan fisik yang kuat 

untuk memimpin pegawai.  

(2) Stabilitas Emosi, yaitu kepala sekolah tidak boleh cepat marah dan 

berprasangka buruk kepada pegawai. Selain itu, kepala sekolah juga harus 

mampu mengelola emosinya. 

(3) Hubungan Sosial, yaitu kepala sekolah harus memiliki pengetahuan tentang 

cara-cara bermasyarakat yang baik dan tepat. 

(4) Motivasi pribadi, yaitu seorang kepala sekolah harus bisa memotivasi diri 

sendiri agar menjadi pemimpin yang besar dan baik. 

(5) Keterampilan Komunikasi, yaitu kepala sekolah harus memiliki kemampuan 

untuk berkomunikasi dengan baik kepada pegawainya dan masyarakat. 

(6) Keterampilan mengajar, yaitu kepala sekolah memiliki kemampuan untuk 

mengajarkan, menjelaskan, dan mengembangkan potensi pegawainya. 

(7) Keterampilan sosial, yaitu kepala sekolah harus memiliki rasa tanggap 

terhadap keadaan sekitar. Senang menolong dan luwes dalam pergaulan 

dengan pegawai dan masyarakat. 

(8) Komponen teknis, yaitu kepala sekolah mempunyai kecakapan dalam 

menganalisis, merencanakan, menyusun konsep, mengorganisasi, 

mendelegasikan, wewenang, dan mengambil keputusan.  

2.1.2.3 Peran Kepala Sekolah 

Dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, 

kepala sekolah memiliki peran-peran yang harus dijalankannya. Depdikbud (2006) 

dalam Mulyasa (2009: 97-121) menjelaskan bahwa peran kepala sekolah dapat 
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digolongkan menjadi tujuh pokok yakni sebagai pendidik (educator), sebagai 

manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor (penyedia), sebagai leader 

(pemimpin), sebagai inovator, serta sebagai motivator. Agar lebih jelas, maka 

peran-peran kepala sekolah tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1.  Kepala Sekolah sebagai Educator

Kepala sekolah merupakan guru yang diberikan tugas sebagai kepala 

sekolah atau pimpinan sekolah, oleh karenanya kepala sekolah juga memiliki 

tugas untuk mendidik, hal tersebut dipertegas dengan adanya Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah/Madrasah

Kemendiknas (2011: 7-10) menyebutkan bahwa Tujuan Pokok dan 

Fungsi (TUPOKSI) kepala sekolah sebagai educator ditugaskan untuk 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler untuk siswa, menyusun 

program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, melakukan 

evaluasi pembelajaran, melakukan pembinaan siswa, dan memberikan 

layanan konseling pada siswa. 

Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki strategi yang tepat 

untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya, 

menciptakan iklim sekolah yang kondusif yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan di sekolah, memberikan nasehat atau masukan kepada 

warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, 

serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik. 
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Mulyasa (2009: 99-100) mengemukakan bahwa dalam melaksanakan 

perannya sebagai educator, kepala sekolah juga harus mampu menanamkan 

4 macam nilai, yaitu mental, moral, fisik dan artistik kepada guru, staf dan 

peserta didik. Nilai mental berkaitan dengan sikap batin dan watak manusia, 

nilai moral berkaitan dengan ajaran baik-buruk mengenai perbuatan, sikap, 

dan kewajiban atau moral yang diartikan sebagai akhlak, budi pekerti dan 

kesusilaan, nilai fisik yaitu berkaitan dengan kesehatan dan penampilan 

manusia secara lahiriah, sedangkan nilai artistik yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan kepekaan manusia terhadap seni dan keindahan. 

Dengan demikian tugas kepala sekolah sebagai educator, yaitu 

melakukan pembinaan kepada guru, staf, serta siswa, serta penciptaan 

lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran bagi semua 

masyarakat sekolah. 

2. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha 

para anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya 

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Dikatakan suatu proses karena semua manajer dengan ketangkasan dan 

keterampilan yang dimilikinya mengusahakan dan mendayagunakan 

berbagai kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. 

Sekolah merupakan sebuah organisasi, sehingga perlu dilakukan 

pengelolaan/kegiatan manajemen agar sumber daya yang ada di dalamnya 
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dapat didayagunakan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka kepala sekolah juga 

memiliki peran sebagai manajer. 

Pidarta (1998) dalam Mulyasa (2009: 126-7) mengemukakan bahwa 

terdapat minimal tiga keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, 

yaitu: 

Keterampilan konsep yaitu keterampilan untuk memahami dan 

mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi yaitu 

keterampilan untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin, 

serta keterampilan teknis yaitu keterampilan dalam 

menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan 

untuk menyelesaikan tugas tertentu. 

Lebih lanjut, Kusmiati (2010: 28) mengemukakan bahwa dengan 

menguasai ketiga keterampilan tersebut maka kepala sekolah akan mampu 

menentukan tujuan sekolah, mengorganisasikan atau mengatur sekolah, 

menanamkan pengaruh/kewibawaan kepemimpinannya, memperbaiki 

pengambilan keputusan, serta melaksanakan perbaikan pendidikan. 

Sedangkan dalam Buku Kerja Kepala Sekolah (Kemendiknas, 2011: 7-

10) menyebutkan bahwa kegiatan manajerial yang harus dilakukan oleh 

kepala sekolah meliputi: membuat perencanaan sekolah, Rencana Kerja 

Sekolah (RKS), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), 

menyusun pedoman dan jadwal kegiatan sekolah, serta struktur organisasi 

sekolah, mengelola pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola siswa, 

mengelola sarana dan prasarana sekolah, mengelola pembiayaan sekolah, 

melakukan evaluasi sekolah.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah sebagai manajer bertugas mengelola sumber daya sekolah, yang 

meliputi mengelola tenaga pendidik, siswa, keuangan, kurikulum, humas, 

fasilitas, dan komponen yang lain, untuk dapat didayagunakan semaksimal 

mungkin, sehingga dapat terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara 

efektif dan efisien. 

3. Kepala Sekolah sebagai Administrastor 

Mulyasa (2009: 107) berpendapat bahwa kepala sekolah sebagai 

administrator memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai aktivitas 

pengelolaan adminsitrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan 

pendokumenan seluruh program sekolah. Sementara itu, dalam Buku Kerja 

Kepala Sekolah (Kemendiknas, 2011: 49) menyusun administrasi sekolah 

meliputi: 

1.  Administrasi program pengajaran, meliputi menyusun jadwal pelajaran 

sekolah, daftar pembagian tugas guru, daftar pemeriksaan persiapan 

mengajar, daftar penyelesaian kasus khusus di sekolah, daftar hasil 

UAS, rekapitulasi kenaikan kelas, daftar penyerahan ijazah siswa, 

catatan pelaksanaan supervisi kelas, laporan penilaian hasil belajar. 

2.  Administrasi kesiswaan, meliputi menyusun administrasi penerimaan 

siswa baru, buku induk siswa, daftar jumlah siswa, buku absensi siswa, 

surat keterangan pindah sekolah, daftar mutasi siswa selama semester, 

daftar peserta UAS, daftar kenaikan kelas, daftar rekapitulasi kenaikan 

kelas/lulusan, tata tertib siswa. 
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3. Administrasi kepegawaian, meliputi menyusun daftar kebutuhan 

pegawai, daftar usulan pengadaan pegawai, data kepegawaian, daftar 

hadir pegawai, buku penilaian PNS, dan file-file kepegawaian lainnya. 

4. Administrasi keuangan, meliputi menyusun buku kas, rangkuman 

penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, laporan penerimaan 

dan pengeluaran anggaran sekolah. 

5. Administrasi perlengkapan, meliputi menyusun buku pemeriksaan 

perlengkapan/barang, buku inventaris perlengkapan/barang, dan daftar 

usul pengadaan perlengkapan/barang. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas 

keadministrasian kepala sekolah merupakan tugas yang berhubungan dengan 

pendokumenan pada semua sumber daya di sekolah, baik sumber daya 

manusia maupun sumber daya pendukung lainnya guna peningkatan mutu 

sekolah. 

4. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan 

tujuan adalah kegiatan pembelajaran, sehingga aktivitas sekolah bersumber 

pada pencapaian efisiensi dan efektifitas pembelajaran. Oleh karena itu salah 

satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi 

pekerjaan yang dilakukan oleh guru/staf di sekolah yang dipimpinnya, 

sehingga kualitas pembelajaran akan menjadi lebih baik melalui peningkatan 

kualitas kinerja guru/staf. 
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Sergiovanni (1971) dalam Kusmiati (2010: 15) mengemukakan bahwa 

supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk 

membantu para guru dan supervisor dalam mempelajari tugas sehari-hari di 

sekolah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk 

memberikan layanan yang baik kepada orang tua, peserta didik, sekolah serta 

berupaya menjadikan sekolah sebagai masyarakat belajar yang efektif. 

Dalam Buku Kerja Kepala Sekolah (Kemendiknas, 2011: 7-10) 

dikemukakan bahwa tugas kepala sekolah sebagai supervisor adalah 

menyusun program supervisi, melaksanakan program supervisi, 

memanfaatkan hasil supervisi yang meliputi pemanfaatan hasil supervisi 

untuk peningkatan/pembinaan kinerja guru/staf dan pemanfaatan hasil 

supervisi untuk pengembangan sekolah. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyaknya 

tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai supervisor, namun 

walaupun begitu kepala sekolah harus tetap mampu menjalankan supervisi 

dengan sebaik-baiknya. 

Rifai (1982) dalam Purwanto (2010: 117) menyatakan bahwa agar 

pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik, maka supervisi hendaknya: 

(1) bersifat konstruktif dan kreatif, (2) didasarkan atas keadaan dan kenyataan 

yang sebenar-benarnya, (3) sederhana dan informal dalam pelaksanaannya, 

(4) dapat memberikan perasaan aman pada guru-guru dan pegawai sekolah 

yang di supervisi, (5) didasarkan atas hubungan profesional, bukan pribadi. 
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(6) memperhitungkan kesanggupan, sikap dan mungkin prasangka guru-guru 

dan pegawai sekolah, (7) tidak bersifat mendesak (otoriter), (8) tidak boleh 

didasarkan atas kekuasaan pangkat, kedudukan, atau kekuasaan pribadi, (9) 

tidak boleh bersifat mencari-cari kesalahan dan kekurangan, (10) tidak dapat 

terlalu cepat mengharapkan hasil dan tidak boleh lekas merasa kecewa, serta 

(11) hendaknya juga bersifat preventif (mencegah hal negatif), korektif 

(memperbaiki hal negatif), dan kooperatif (melibatkan kerja sama 

guru/pegawai sekolah). 

Dengan demikian kepala sekolah sebagai supervisor harus mampu 

melakukan pembimbingan dan pembinaan yang efektif bagi semua guru/staf 

dan siswanya, baik secara formal maupun informal agar dapat mencapai 

kinerja yang tinggi. 

5. Kepala Sekolah sebagai Leader

Kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin hendaknya mampu 

menggerakkan bawahannya agar bersedia melaksanakan tugasnya masing-

masing dalam rangka mencapai tujuan sekolah. 

Tidak hanya itu, Kepala sekolah sebagai leader harus mampu 

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. 

Purwanto (2010: 65) berpendapat bahwa peranan seorang pemimpin 

yang baik dapat disimpulkan menjadi tiga belas macam, diantaranya: (1) 

sebagai pelaksana yaitu berusaha melaksanakan program atau rencana yang 
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telah ditetapkan bersama, (2) sebagai perencana yaitu harus mampu 

menyusun rencana, (3) sebagai seorang ahli yaitu memiliki keahlian yang 

berhubungan dengan tugas jabatan kepemimpinan yang dipegangnya, (4) 

mewakili kelompok dalam tindakannya keluar, (5) mengawasi hubungan 

antar anggota kelompok, (6) bertindak sebagai pemberi ganjaran atau pujian 

dan hukuman, (7) bertindak sebagai wasit atau penengah, (8) pemimpin 

merupakan bagian dari kelompok, sehingga apa yang dilakukannya demi 

tujuan kelompok, (9) sebagai lambang kelompok, (10) sebagai pemegang 

tanggung jawab para anggota kelompoknya, (11) sebagai pencipta/ memiliki 

cita-cita (ideologis), (12) bertindak sebagai seorang ayah bagi anggotanya, 

(13) sebagai kambing hitam yaitu pemimpin menyadari bahwa dirinya 

merupakan tempat melempar kesalahan/keburukan yang terjadi dalam 

kelompoknya. 

Sedangkan dalam Buku Kerja Kepala Sekolah (Kemendiknas, 2011: 7-

10) menyebutkan bahwa TUPOKSI yang harus dilaksanakan oleh kepala 

sekolah sebagai pemimpin adalah merumuskan dan menjabarkan visi, misi 

dan tujuan sekolah, melakukan dan bertanggung jawab dalam pengambilan 

keputusan, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, menjalin 

komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat sekolah, melakukan analisis 

kebutuhan guru, memantau dan menilai kinerja guru dan staf. 

Mulyasa (2009: 115-6) berpendapat bahwa kemampuan yang harus 

diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisis dari kepribadian, 

pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, pemahaman terhadap visi dan 



38
 

 

misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

Wahjosumidjo (2010: 118-9) mengemukakan bahwa kepala sekolah 

sebagai pemimpin dituntut untuk selalu: 

(1)  Bertanggung jawab agar para guru, staf, dan siswa menyadari akan 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan. 

(2)  Bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, 

fasilitas, berbagai peraturan, dan suasana yang mendukung kegiatan. 

(3)  Memahami motivasi setiap guru, staf dan siswa 

(4)  Menjadi sumber inspirasi bawahan. 

(5)  Kepala sekolah harus selalu dapat menjaga, memelihara keseimbangan 

antara guru, staf dan siswa di satu pihak dan kepentingan sekolah, serta 

kepentingan masyarakat di pihak lain. Sehingga tercipta suasana 

keseimbangan, keserasian antara kehidupan sekolah dengan 

masyarakat (equilibrium). 

(6)  Kepala sekolah harus menyadari bahwa esensi kepemimpinan adalah 

kepengikutan (the followership), artinya kepemimpinan tidak akan 

terjadi apabila tidak didukung pengikut atau bawahan. 

(7)  Kepala sekolah harus memberikan bimbingan, mengadakan koordinasi 

kegiatan, mengadakan pengendalian atau pengawasan dan mengadakan 

pembinaan agar masing-masing anggota/bawahan memperoleh tugas 

yang wajar dalam beban dan hasil usaha bersama. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah sebagai leader harus mampu menggerakkan bawahannya agar 

bersedia melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya masing-

masing dengan komitmen yang tinggi. Termasuk dalam tugas ini yaitu 

pemotivasian, pembimbingan serta pengarahan kepada guru/staf dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

6. Kepala Sekolah sebagai Inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 

Lebih lanjut, Mulyasa (2009: 118-9) menyatakan bahwa kepala sekolah 

sebagai inovator akan tercermin dari cara-caranya dalam melakukan 

pekerjaan secara: 

(1)  Konstruktif yaitu membina setiap tenaga kependidikan untuk dapat 

berkembang secara optimal dalam melaksanakan tugas yang 

diembannya. 

(2)  Kreatif yaitu berusaha mencari gagasan dan cara-cara baru dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

(3) Delegatif yaitu berusaha mendelegasikan tugas kepada tenaga 

kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta kemampuan 

masing-masing. 
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(4)  Integratif yaitu berusaha mengintegrasikan semua kegiatan sehingga 

dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah secara 

efektif, efisien dan produktif. 

(5) Rasional dan objektif yaitu berusaha bertindak dengan 

mempertimbangkan rasio dan objektif. 

(6)  Pragmatis yaitu berusaha menetapkan kegiatan atau target berdasarkan 

kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh setiap tenaga 

kependidikan, serta kemampuan sekolah. 

(7)  Keteladanan yaitu kepala sekolah harus menjadi teladan dan contoh 

yang baik bagi bawahannya. 

(8)  Disiplin, serta  

(9)  Adaptabel dan fleksibel yaitu mampu beradaptasi dan fleksibel 

terhadap sesuatu yang inovatif, serta berusaha menciptakan situasi kerja 

yang menyenangkan dan memudahkan bagi setiap tenaga kependidikan 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Dengan demikian, seiring dengan perkembangan zaman kepala sekolah 

harus bertindak sebagai inovator yang senantiasa mengikuti perubahan yang 

ada guna mengembangkan sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah harus 

mampu menciptakan metode-metode pembelajaran yang inovatif, mengikuti 

perkembangan IPTEK, serta menjalin hubungan dengan masyarakat luar 

guna mencari gagasan-gagasan/ide-ide baru yang dapat diterapkan di sekolah 

yang dipimpinnya. 
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7. Kepala Sekolah sebagai Motivator 

Kepala sekolah sebagai motivator bertugas memberikan dorongan atau 

dukungan kepada semua bawahannya agar mampu bekerja sama dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terdapat dua macam motivasi atau 

dorongan yang dapat diberikan kepada bawahan yaitu motivasi finansial yang 

berupa pemberian imbalan finansial kepada bawahan, dan motivasi 

nonfinansial yang berupa pemberian motivasi tidak dalam bentuk finansial 

namun berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusiawi. 

Kepala sekolah harus memberikan motivasi/dorongan secara tepat, efektif 

dan efisien. 

Mulyasa (2009: 120) mengemukakan bahwa sebagai motivator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Kepala sekolah harus memahami karakteristik bawahannya agar 

dalam memberikan motivasi dapat dilakukan dengan tepat, hal ini 

dikarenakan setiap individu memiliki motif masing-masing yang berbeda 

dalam melaksanakan tugasnya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui 

pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa kepala sekolah sebagai motivator harus mampu mendorong atau 

memotivasi bawahannya untuk selalu bersemangat dalam melaksanakan 
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tugas. Kegiatan motivasi ini dapat dilakukan dengan cara memberikan reward

atau penghargaan bagi bawahan yang kinerjanya baik, dan memberikan 

hukuman/sanksi bagi bawahan yang melanggar peraturan yang telah 

ditetapkan. 

2.1.2.4 Kepemimpinan dalam Peningkatan Kerja 

Sejarah pertumbuhan peradaban manusia banyak menunjukkan bukti bahwa

salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan organisasi 

adalah kuat tidaknya kepemimpinan. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi 

banyak ditentukan oleh pemimpin karena pemimpin merupakan pengendali dan 

penentu arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuan yang akan 

dicapai.

Selain itu, hal yang penting dalam peningkatan kinerja guru adalah peranan 

kepemimpinan kepala sekolah. Setiap pemimpin bertanggungjawab mengarahkan 

guru-guru untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan kepala sekolah senantiasa 

memberikan pengertian dan contoh yang dilakukan dengan sabar. Mulyasa (2008: 

118-9) berpendapat bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki 

kemampuan yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai dan motivasi 

antara lain: 

1. Pembinaan Disiplin 

 Disiplin merupakan suatu yang penting untuk menanamkan rasa hormat, baik 

terhadap wewenang maupun kepada orang lain. Dalam hal ini, pemimpin 

harus mampu membantu pegawai untuk dapat mengembangkan pola standar 

perilaku yang sesuai.  
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2. Pembangkitan Motivasi 

 Setiap pegawai memiliki ciri khas, karakteristik yang khusus, dan berbeda 

satu sama lain. Motivasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan. 

Motivasi adalah suatu dorongan baik dari dalam maupun luar diri seseorang 

yang digunakan untuk berbuat sesuatu guna memenuhi kebutuhan. Motivasi 

digunakan untuk menggerakkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

efektifitas kinerja. Sebagai pemimpin, pemberian motivasi kepada pegawai 

sangat dibutuhkan untuk pembangkitan semangat. Pegawai merasa 

kebutuhan kasih sayang dan rasa harga dirinya diperhatikan ketika pemimpin 

memberikan motivasi. Sehingga hal tersebut akan mendorong pegawai untuk 

mengadakan hubungan yang efektif dan mempunyai ikatan emosional yang 

kuat. 

3. Penghargaan 

 Dalam dunia kerja, penghargaan digunakan sebagai bagian dari usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan semangat pegawai dalam bekerja. 

Penghargaan yang diberikan oleh pemimpin akan menjadi bermakna apabila 

dikaitkan dengan prestasi pegawai secara terbuka, sehingga setiap pegawai 

mempunyai peluang yang sama untuk meraihnya. 

2.1.2.5 Manajerial 

Siapapun yang menjalankan usaha tentu telah melaksanakan serangkaian 

kegiatan merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan dan kegagalan 

usahanya. Disadari atau tidak, mereka telah menempuh proses pendidikan. 

Organisasi pendidikan sebagai lembaga yang bukan saja besar secara fisik, tetapi 
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juga mengemban misi yang besar dan mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa 

tentu saja memerlukan manajemen yang profesional. 

Usman (2006: 3) menjelaskan bahwa kata manajemen berasal dari bahasa 

latin, yaitu kata manus dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung 

menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. Managere diterjemahkan 

dalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 

management dan manager untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. 

Akhirnya manajemen diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen 

atau pengelolaan. 

Hasibuan (2009: 3) menyatakan bahwa “manajemen adalah ilmu dan seni 

yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”

Terry (1994) dalam Hasibuan (2009: 3) menyatakan bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan 

khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara 

perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien. 

Stoner (1995) dalam Wahyudi (2009: 67) berpendapat bahwa “manajer 

adalah orang yang menggunakan semua sumber daya untuk mendapat tujuan.”
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Selanjutnya Pidarta (1988) dalam Wahyudi (2009: 68) menjelaskan bahwa 

dalam dunia pendidikan, “manajer adalah seseorang yang menjalankan aktivitas 

untuk memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan kemampuan manajerial adalah 

kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya organisasi berdasarkan 

kompetensi yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu proses 

yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Komariah (2014: 93-5) 

berpendapat bahwa proses manajemen secara umum mengikuti langkah-langkah 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. 

1. Merencanakan 

 Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan 

menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan sekaligus mengkaji 

berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat. Keberadaan suatu rencana 

sangat penting bagi organisasi karena rencana berfungsi untuk menjelaskan dan 

merinci tujuan yang ingin dicapai, memberikan pegangan dan menetapkan 

kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, 

memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara internship sehingga 

bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini. 

2. Mengorganisasikan 

 Mengorganisasikan berarti menentukan sumber daya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan 
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mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa 

organisasi pada tujuan, menugaskan seseorang tertentu dan mendelegasikan 

wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keleluwasaan 

melaksanakan tugas. Dengan rincian tersebut, manajer membuat suatu struktur 

formal yang dapat dengan mudah dipahami orang dan menggambarkan suatu 

posisi dan fungsi seseorang di dalam pekerjaannya. 

3. Memimpin 

 Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan 

dan memotivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya 

dengan baik. Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin 

dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat kepemimpinan yang senantiasa dapat 

menjadi pengarah yang didengar ide dan pemikirannya oleh para anggota 

organisasi. 

4. Mengendalikan 

 Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan sesuai 

dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan 

efisien. Pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 

sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Proses pengendalian 

melibatkan beberapa elemen, yaitu; (1) menetapkan standar kinerja, (2) 

mengukur kinerja, (3) membandingkan untuk kerja dengan standar yang telah 

ditetapkan, (4) mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan. 
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2.1.2.6 Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

Manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai filosofi 

tinggi, ia harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien pada 

hakikatnya upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam 

pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. kepala sekolah sebagai manajer menempati 

posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi sekolah. Kepala sekolah dituntut 

untuk mampu secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsinya dalam 

mengelola berbagai aspek komponen sekolah untuk mencapai tujuan sekolah yang 

telah dirumuskan. 

Mulyasa (2009: 97-8) menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan jabatan 

tertinggi dari suatu organisasi sekolah, ia mempunyai peranan yang sangat vital 

dalam mengembang institusi yang dipimpinnya. Dinas Pendidikan menetapkan 

tugas dan peranan kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu sebagai 

educator, manajer, administrator, dan supervisor. Dalam perkembangan 

berikutnya peranan kepala sekolah tersebut bertambah menjadi educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, figure dan mediator. 

Begitu banyaknya tugas, fungsi dan peran kepala sekolah tersebut menuntut 

kepala sekolah untuk memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih dibanding 

bawahannya atau guru. Sehingga pengangkatan kepala sekolah tidak dapat 

dilakukan sembarangan. Salah satu tugas berat kepala sekolah adalah harus dapat 

berperan sebagai manajer atau dengan kata lain seorang kepala sekolah harus 

mempunyai kemampuan manajerial yang memadai. 



48
 

 

Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk menggerakkan orang 

lain dalam memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien. Ukuran seberapa efektif dan efisien seorang 

manajer adalah seberapa baik dia dapat menetapkan rencana dalam mencapai tujuan 

yang memadai, kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci 

keberhasilan organisasi. Kepala sekolah sebagai manajer pada pendidikan formal 

dituntut memiliki kemampuan manajemen dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya agar mampu mencapai tujuan belajar mengajar secara keseluruhan. 

Wahjosumidjo (2010: 4) mengemukakan bahwa deskripsi tugas dan tanggung 

kepala sekolah dapat dilihat dari dua fungsi, yaitu kepala sekolah sebagai 

administrator dan sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai administrator di 

sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas seluruh proses manajerial yang 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap 

seluruh bidang garapan yang menjadi tanggung jawab sekolah. Bidang garapan 

manajemen tersebut dapat meliputi bidang personalia, siswa, tata usaha, kurikulum, 

keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat serta unit 

penunjang lainnya. Kemudian kepala sekolah sebagai supervisor berkaitan dengan 

kegiatan-kegiatan pelayanan terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme 

guru dalam rangka mencapai proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk dapat 

melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepala sekolah perlu memiliki 

berbagai kemampuan yang diperlukan. 

Fayol (1940) dalam Komariah (2014: 97-8) berpendapat mengenai Teori 

Manajemen Organisasi Klasik (Classical Organization Theory) atau manajemen 
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operasional modern. Dalam bukunya yang berjudul “Administration Industrielle et 

Generale” Fayol membagi aktivitas-aktivitas industrial dalam enam kelompok 

yaitu teknikal, komersial, finansial, keamanan, kepastian, akunting dan manajerial. 

Ia adalah perumus empat belas prinsip manajemen, yaitu: 1) Pembagian kerja, 2) 

Wewenang, 3) Disiplin, 4) Kesatuan perintah, 5) Kesatuan pengarahan, 6) 

Meletakkan kepentingan perseorangan di bawah kepentingan umum, 7) Balas 

jasa/imbalan, 8) Sentralisasi, 9) Rantai scalar/khirarki, 10) Order/susunan, 11) 

Keadilan, 12) Stabilitas staf organisasi, 13) Inisiatif, 14) Esprit de Corps (semangat 

korps). Fayol percaya bahwa melalui penguasaan keterampilan dan prinsip dasar 

manajemen orang yang yang mendalaminya dapat menjadi manajer yang baik. 

Wahjosumidjo (2010: 99) mengemukakan bahwa dalam rangka pelaksanaan 

tugas manajerial paling tidak diperlukan tiga macam bidang keterampilan, yakni: 

1. Kemampuan teknis, yaitu kemampuan manusia untuk menggunakan 

prosedur, teknis, dan pengetahuan mengenai bidang khusus.  

2. Kemampuan manusiawi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang 

lain, memahami, memotivasi, sebagai individu atau kelompok.  

3. Kemampuan konseptual, yaitu kemampuan mengkoordinasikan serta 

mengintegrasikan semua kepentingan dan aktivitas organisasi.  

Peranan kepala sekolah sebagai manajer sangat memerlukan ketiga macam 

kemampuan di atas. Kepala Sekolah harus memahami nilai-nilai yang terkandung 

di dalam ketiga kemampuan di atas dan mampu mewujudkannya ke dalam tindakan 

atau perilaku agar dapat secara efektif melaksanakan fungsinya sebagai manajer. 
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Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam ketiga kemampuan tersebut sebagai 

berikut: 

1)  Kemampuan teknis yaitu: menguasai pengetahuan tentang metode, proses, 

prosedur, dan teknik untuk melaksanakan kegiatan khusus dan kemampuan 

untuk memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang 

diperlukan dalam mendukung kegiatan yang bersifat khusus tersebut.  

2)  Kemampuan manusiawi merupakan kemampuan untuk memahami perilaku 

manusia dan proses kerja sama, kemampuan untuk memahami isi hati, sikap, 

dan motif orang lain, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan 

efektif, sehingga mampu menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, 

praktis, dan diplomatis, dan mampu berperilaku yang dapat diterima 

kemampuan untuk menciptakan dan membina hubungan baik, memahami 

dan mendorong orang lain sehingga mereka bekerja secara suka rela, tidak 

ada paksaan dan lebih produktif (working with people).  

3) Kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan 

organisasi. Dengan kata lain, kemampuan konseptual ini terkait dengan 

kemampuan untuk membuat konsep (working with ideas) tentang berbagai 

hal dalam lembaga yang dipimpinnya yaitu kemampuan berpikir rasional, 

cakap dalam berbagai macam konsepsi, mampu menganalisis berbagai 

kejadian serta mampu memahami berbagai kecenderungan, mampu 

mengantisipasi perintah, dan mampu mengenali dan memahami macam-

macam masalah sosial.  
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Peraturan Menteri No 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, kemampuan manajerial kepala sekolah meliputi:  

1. Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

2. Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan. 

3. Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal.  

4. Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajaran yang efektif.  

5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif 

bagi pembelajaran peserta didik.  

6. Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal.  

7. Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal.  

8. Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.  

9. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.  

10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.  

11. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, 

transparan, dan efisien. 
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12. Mengelola ketatausahaan dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah. 

13. Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. 

14. Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan.  

15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah/madrasah.  

16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan 

tindak lanjutnya.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

manajerial kepala sekolah adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang kepala 

sekolah dalam mengelola organisasi dan sumber daya yang ada guna mencapai 

tujuan organisasi yang mencakup: 

1)  Kemampuan merencanakan dengan indikator yaitu mampu menyusun dan 

menerapkan strategi, dan mampu mengefektifkan perencanaan.  

2)  Kemampuan mengorganisasikan dengan indikator yaitu mampu melakukan 

departementalisasi, membagi tanggung jawab dan mampu mengelola 

personil.  

3)  Kemampuan dalam pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu mengambil 

keputusan, dan mampu menjalin komunikasi.  
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4)  Kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator yaitu mampu 

mengelola, dan mampu mengendalikan operasional.  

2.1.3 Motivasi 

Motif, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan 

di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). 

Berawal dari kata “motif” itu, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak 

yang telah aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila 

kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. 

Nawawi (1997) dalam Kurniadin dan Machali (2014: 333) bermotivasi 

(motivation) berakar dari motif (motive) yang berarti dorongan sebab atau alasan 

seseorang melakukan sesuatu, biasanya motif itu diwujudkan dalam berbagai 

tindak-tanduk seseorang. Motivasi merupakan daya dorong bagi seseorang untuk 

memberikan kontribusi yang sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi 

mencapai tujuan, dengan pengertian tercapainya tujuan perusahaan berarti tercapai 

pula tujuan pribadi para anggota perusahaan yang bersangkutan. 

Sedangkan Danim (2012: 2) berpendapat bahwa “motivasi adalah kekuatan, 

dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang 

mendorong seseorang atau kelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai 

dengan apa yang dikehendakinya.”  

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan pengertian 

motivasi adalah suatu dorongan baik dari dalam diri seseorang maupun dari luar 
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untuk melakukan serangkaian usaha guna mencapai tujuan dan memenuhi 

kebutuhannya.   

Ada tiga faktor pembentuk motivasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan produktivitas kerja sehingga berpengaruh pada pencapaian tujuan, 

diantaranya adalah; (1) Kemungkinan untuk berkembang; (2) Jenis pekerjaan; dan 

(3) Perasaan bangga yang dimiliki sebagai bagian dari tempat individu bekerja. 

2.1.3.1 Motivasi Berprestasi 

Ada berbagai macam teori motivasi, diantaranya adalah teori motivasi 

berprestasi. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi biasanya akan berusaha untuk 

mengungguli yang lain. Menurut Danim (2012: 33), karakteristik orang yang 

berprestasi tinggi sebagai berikut: 

(a) Berani mengambil risiko moderat 

 Orang yang memiliki motivasi berprestasi akan memiliki keberanian untuk 

mengambil risiko yang berada diantara risiko tertinggi dan risiko terendah. 

Mereka akan mempunyai cara yang lebih inovatif dalam menyelesaikan 

permasalahan.  

(b) Menghendaki umpan balik segera (immediate feedback)

 Seseorang yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi sering untuk mencari 

informasi tentang kinerjanya selama ini. Penyampaian informasi tersebut 

berupa kelebihan dan kekurangan yang dimanfaatkan untuk keperluan 

meningkatkan prestasi yang lebih baik dari kondisi saat ini. 
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(c) Keberhasilan diperhitungkan secara teliti 

 Seseorang yang mempunyai tipe pekerjaan ini akan lebih mengutamakan 

pencapaian tugas yang diberikan daripada memperhitungkan imbalan yang 

diperoleh. Seseorang akan lebih puas secara intrinsik dengan pencapaian 

kerjanya daripada imbalan materi atau hadiah yang istimewa.  

(d) Mengintegral dengan tugas 

 Pekerja yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan menerima tugas 

sebagai bagian dari hidupnya. Tugas yang dihadapi kepadanya dipandang 

sebagai kewajaran bukan sebagai beban. Orang-orang seperti ini biasanya 

bersikap tidak sengaja menunda separuh pekerjaan, bersahabat, realistik, dan 

mengutamakan kemampuan individu. 

Kebutuhan berprestasi merupakan motif yang kontras dan dapat dibedakan 

dengan kebutuhan lain.  Clelland (1974) dalam Kurniadin dan Machali (2014: 347) 

berpendapat bahwa dalam diri seseorang terdapat tiga kebutuhan pokok yang 

mendorong tingkah laku, antara lain: 

(a) Kebutuhuan untuk Berprestasi (Need for Achievement) 

 Kebutuhan untuk berprestasi merupakan daya dalam manusia yang digunakan 

untuk melakukan kegiatan dan berhubungan erat dengan pekerjaan yang 

mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai prestasi berdasarkan 

kesempurnaan yang ada didalam dirinya.  

(b) Kebutuhan Kekuasaan (Need for Power) 

 Kebutuhan kekuasaan menampakkan bahwa individu mempunyai keinginan 

untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Setiap kali orang lain 
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bergantung, berarti individu mempunyai pengaruh yang besar. Dalam hal ini 

efektivitas pelaksanaan pekerjaan dianggap sebagai sesuatu yang tidak begitu 

penting kecuali memberikan peluang untuk memperluas pengaruhnya.  

(c) Kebutuhan Kerjasama ( Need for Affiliation) 

 Kebutuhan kerjasama berangkat dari sifat manusia sebagai makhluk sosial, 

terlepas dari kedudukan, hambatan, dan pekerjaan. Setiap manusia 

membutuhkan kerjasama sebagai suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan 

yang berhubungan dengan orang lain.  

Berkaitan dengan tiga kebutuhan pokok diatas, pada dasarnya setiap manusia 

memiliki kebutuhan tersebut dan akan selalu muncul pada tingkah lakunya.  

2.1.3.2 Model Pendekatan Motivasi dalam Organisasi 

Motivasi berprestasi merupakan salah satu bagian dari teori motivasi. Dalam 

kaitannya dengan peningkatan kinerja, Kurniadin dan Machali (2014: 351) 

menyebutkan bahwa ada beberapa model motivasi yang dapat digunakan sebagai 

pendekatan yang dihubungkan dengan tahapan pemikiran manajemen, yaitu: 

a) Model Tradisional 

Model tradisional merupakan bentuk usaha yang ditempuh pemimpin 

untuk membuat anggota kelompok dapat menjalankan pekerjaan yang 

membosankan dengan cara yang efisien. 

b)  Model Hubungan Manusiawi 

Model hubungan manusiawi lebih menekankan kepada pemimpin 

untuk bisa memotivasi anggota kelompok dengan mencoba mengakui 
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kebutuhan sosial orang yang dipimpin dan mencoba memotivasi anggota 

kelompok dengan meningkatkan kepuasan kerjanya.  

c) Model Sumber Daya Manusia 

Pada model sumber daya manusia, pemimpin bukan hanya bertugas 

memberikan anggota kelompok dengan upah saja, namun yang lebih penting 

adalah pemimpin mengembangkan rasa bersama dalam mencapai tujuan 

organisasi. Dalam model sumber daya manusia, anggota kelompok bukan 

sekedar termotivasi karena uang dan prestise saja tetapi juga memiliki 

motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

Berdasarkan penjelasan mengenai model pendekatan motivasi dalam 

organisasi, dapat disimpulkan bahwa model tradisional digunakan oleh pemimpin 

untuk memotivasi anggota kelompok agar tidak merasa bosan dengan pekerjaan 

yang berulang-ulang. Kemudian yang selanjutnya adalah model hubungan 

manusiawi, dimana dalam model ini pemimpin senantiasa mengakui kebutuhan 

sosial dan menganggap anggota kelompok adalah bagian terpenting dalam suatu 

organisasi. Kemudian, model sumber daya manusia adalah setiap anggota 

kelompok dimotivasi oleh pemimpin bukan hanya karena uang atau upah, tetapi 

lebih kepada usaha untuk pelaksanaan pekerjaan yang lebih baik lagi. 

2.1.3.3 Upaya-upaya Memotivasi Guru 

Demi mencapai tujuan dalam suatu kegiatan pemimpin tidak hanya diam dan 

memerintah anggota kelompok, tetapi perlu adanya pemberian motivasi yang 

dilakukan oleh pemimpin. Pemimpin harus mengetahui cara-cara yang tepat untuk 

meningkatkan kinerja anggota kelompoknya.  
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Danim (2012: 41) mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan motivasi, antara lain: 

(a) Rasa hormat, sebagai pemimpin harus bisa memberikan rasa hormat secara 

adil, demikian juga dengan penghargaan. Memberikan penghargaan kepada 

anggota kelompok dapat dilakukan atas dasar prestasi, kepangkatan, 

pengalaman, dan lain sebagainya.  

(b) Informasi, pemimpin senantiasa memberikan informasi yang berkaitan 

dengan aktivitas organisasi, terutama tentang melakukan suatu pekerjaan dan 

caranya. Berikan informasi apa yang harus dikerjakan oleh anggota 

kelompok. Informasi diberikan secara edukatif dan persuasif. 

(c) Perilaku, pemimpin yang baik akan memberikan contoh perilaku yang 

diharapkan oleh anggota kelompoknya. Pemberian pujian kepada anggota 

kelompok merupakan salah satu contoh baik yang dilakukan pemimpin agar 

anggota kelompok berusaha lebih baik lagi. 

(d) Hukuman, pemimpin hendaknya memberikan hukuman kepada anggota 

kelompok yang bersalah secara terpisah dengan anggota kelompok yang lain. 

Hukuman yang diberikan adalah hukuman yang dapat menjadikan anggota 

kelompok yang bersalah menjadi lebih baik lagi, bukan yang dapat 

menjadikan frustrasi dan menurunkan mental. 

(e) Perintah, pemimpin yang baik akan memberikan perintah secara tidak 

langsung kepada anggota kelompoknya. Pemimpin memberikan perintah 

seperti akan mengajak dan lebih baik lagi jika diawali dengan pemberian 

contoh. 



59
 

 

(f) Perasaan, interaksi yang dilakukan antara pemimpin dan anggota kelompok 

adalah interaksi antar manusia. Setiap manusia mempunyai tingkat kepekaan 

yang berbeda-beda, hal ini membuat pemimpin merasa kesulitan untuk 

memotivasi anggota kelompoknya. Namun, dengan kata-kata yang lembut 

disertai rasa bersahabat dan rasa partisipasi akan membuat anggota kelompok 

merasa nyaman.  

Dari cara-cara yang telah diungkapkan diatas, pemimpin yang mempunyai 

rasa hormat, senantiasa memberikan informasi, memberikan contoh perilaku yang 

dapat diterima, mampu memberikan hukuman yang membangun, memberikan 

perintah yang tepat, dan memiliki perasaan yang bersahabat terhadap anggota 

kelompoknya akan lebih dihormati dan mudah memotivasi anggota kelompoknya 

untuk dapat meningkatkan kinerja dan memperoleh tujuan yang telah dirancang.  

2.2 Hubungan Antar Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu kinerja guru (Y), kemampuan 

manajerial kepala sekolah (X1), dan motivasi berprestasi (X2). Indikator kinerja 

guru adalah; (1) merencanakan kegiatan pembelajaran; (2) melaksanakan kegiatan 

pembelajaran; dan (3) mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh kemampuan manajerial kepala sekolah 

dan motivasi berprestasi yang dimiliki oleh guru. Guru yang memiliki tingkat 

motivasi berprestasi tinggi akan memengaruhi kinerjanya di sekolah. Sedangkan 

motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik yang berasal 

dari dalam diri dan faktor ekstrinsik yang berasal dari luar. Faktor intrinsik yaitu 
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yang muncul dari dalam diri seorang guru yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi. Kemudian faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri guru, meliputi 

motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat.  

Dalam hal ini, kepemimpinan kepala sekolah sangat berperan penting untuk 

menumbuhkan motivasi berprestasi guru. Kemampuan manajerial kepala sekolah 

yang ada dapat memengaruhi tumbuhnya motivasi berprestasi guru. Sebagai 

seorang manajer, kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar 

dalam mengelola sekolahnya. Keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola 

sekolahnya tidak terlepas dari kemampuan kepala sekolah sebagai pemimpin 

sekolah dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagai kepala sekolah. Untuk itu 

seorang kepala sekolah dituntut mampu memiliki kesiapan dalam mengelola 

sekolah, kesiapan pimpinan yang dimaksud disini adalah kemampuan manajerial 

Dengan kemampuan manajerial yang baik diharapkan setiap kepala sekolah mampu 

menjadi pendorong dan penegak disiplin bagi para guru agar mereka mampu 

menunjukkan produktivitas kinerjanya dengan baik. 

2.3 Kajian Empiris 

Penelitian mengenai kemampuan manajerial kepala sekolah, motivasi 

berprestasi, dan kinerja guru sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan oleh para 

peneliti. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bagi penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Beberapa hasil penelitian yang menjadi dasar 

penelitian ini yaitu Jimmy Waworuntu (2011), Adi Anwar Faisal (2012), I Ketut 

Partama (2013), I Ketut Darmada (2013), I Wayan Mudita (2013), Rofiq Andriyan 
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(2013), I Wayan Pendet (2014), Sri Rahardjo (2014), Indrayogi (2014), dan Jung 

Soon Han dan Richard Lynch (2014). Berikut uraian selengkapnya: 

Penelitian yang dilakukan oleh Waworuntu (2011) dengan judul “Hubungan 

antara Motivasi Berprestasi dan Kinerja Guru Profesional Guru Teknologi SMK 

Negeri 2 Manado”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan manajemen dan kinerja profesional guru teknologi SMK Negeri 2 

Manado. Dalam penelitian ini sebanyak 55 guru diambil sebagai sampel. Hasil 

penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  positif  antar  motivasi 

berprestasi  dan  kinerja  profesional  guru. Koefisien determinasi adalah r2 =  0,59 

menunjukkan bahwa 59% variasi  yang terjadi pada variabel kinerja profesional (Y) 

dapat dijelaskan oleh variabel motivasi berprestasi (X). Penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti.  Perbedaannya adalah 

lokasi penelitian, sampel yang digunakan, dan variabel yang digunakan. 

Persamaannya adalah sama-sama menggunakan kinerja guru dan motivasi 

berprestasi sebagai variabel dalam penelitian. 

Penelitian yang dilakukan oleh Faisal (2012) dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar 

Negeri se-Kecamatan Kotagede Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) kemampuan manajerial kepala sekolah; (2) kinerja guru; serta (3) 

pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar Negeri 

se-Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

dengan pendekatan ex post facto. Populasi penelitian ini yaitu seluruh guru kelas 

yang berjumlah 94 guru. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data 
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menggunakan angket dan didukung dengan studi dokumentasi dan wawancara. 

Teknik analisis data untuk mengetahui kemampuan manajerial kepala sekolah dan 

kinerja guru digunakan analisis deskriptif, untuk mengetahui pengaruh kemampuan 

manajerial terhadap kinerja guru diolah menggunakan teknik analisis data regresi 

linear dengan bantuan SPSS Windows Release 16. Hasil penelitian menunjukkan 

sebagai berikut: (1) kemampuan manajerial kepala sekolah yang terdiri dari aspek 

perencanaan, pengorganisasian, evaluasi dan kepemimpinan dalam kategori baik 

dengan nilai rata-rata sebesar 3,03. (2) kinerja guru yang terdiri dari aspek 

persiapan, proses, dan penilaian pembelajaran dalam kategori baik dengan nilai 

rata-rata 3,35. (3) pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja 

guru, menunjukkan bahwa faktor kemampuan manajerial memberikan sumbangan 

efektif sebesar 0,591, dapat diartikan bahwa 59% kinerja guru dipengaruhi oleh 

kemampuan manajerial kepala sekolah. Hal itu juga dapat diartikan bahwa 41% 

merupakan pengaruh dari variabel yang tidak diteliti seperti kemampuan guru 

dalam mengembangkan profesionalitasnya, ketersediaan fasilitas pendukung yang 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dukungan moril dan material dari pimpinan 

sekolah. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jumlah sampel, variabel 

penelitian, dan jenis penelitian. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel kemampuan manajerial kepala sekolah dan kinerja guru 

sebagai variabel yang akan diteliti.  

Penelitian yang dilakukan oleh Partama (2013) dengan judul “Kontribusi 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah, Budaya Organisasi, dan Motivasi 
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Berprestasi Guru terhadap Kinerja Guru SD di Gugus VIII Kecamatan Sukasada”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi (1) kemampuan 

manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru SD di Gugus VIII Kecamatan 

Sukasada (2) budaya organisasi terhadap kinerja guru SD (3) motivasi berprestasi 

guru terhadap kinerja guru SD , dan (4) secara bersama-sama antara Kemampuan 

Manajerial Kepala Sekolah, Budaya Organisasi dan Motivasi Berprestasi Guru 

terhadap kinerja guru SD di Gugus VIII Kecamatan Sukasada. Populasi penelitian 

ini adalah guru SD di Gugus VIII Sukasada yang berjumlah 40 orang, 36 orang 

diambil sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan ex-post 

facto. Penelitian melibatkan tiga variabel bebas, yakni : Kemampuan Manajerial 

Kepala Sekolah, Budaya Organisasi, Motivasi Berprestasi Guru dan satu variabel 

terikat, yakni Kinerja Guru. Data dikumpulkan dengan kuesioner. Data dianalisis 

dengan menggunakan tehnik regresi ganda dan korelasi parsial. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa (1) kemampuan manajerial kepala sekolah berkontribusi 

terhadap kinerja guru SD di Gugus VIII Kecamatan Sukasada dengan kontribusi 

sebesar 51,9% dan sumbangan efektif sebesar 24,19%, (2) budaya organisasi 

berkontribusi terhadap kinerja guru SD dengan kontribusi sebesar 66,6% dan 

sumbangan efektif sebesar 37,7%,  (3) motivasi berprestasi guru berkontribusi 

terhadap kinerja guru SD dengan kontribusi sebesar 61,30% dan sumbangan efektif 

sebesar 22,01%, dan (4) secara bersama-sama antara Kemampuan Manajerial 

Kepala Sekolah, Budaya Organisasi dan Motivasi Berprestasi Guru berkontribusi 

terhadap kinerja guru SD di Gugus VIII Kecamatan Sukasada dengan kontribusi 

sebesar 83,9%. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan 
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dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, jumlah 

sampel, variabel penelitian, dan jenis penelitian. Persamaan dari penelitian ini 

adalah sama-sama menggunakan variabel kemampuan manajerial kepala sekolah, 

motivasi berprestasi dan kinerja guru sebagai variabel yang akan diteliti.  

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Darmada (2013) dengan judul 

“Kontribusi Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Kerja dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru SMP Negeri se-Kecamatan Mendoyo Kabupaten 

Jembrana”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Kompetensi 

Manajerial Kepala Sekolah, iklim kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

pada SMP Negeri se-Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Penelitian ini 

merupakan penelitian ex post facto. Instrumen pengumpulan data yaitu 

menggunakan kuesioner. Penentuan responden menggunakan sampel random

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak dari seluruh anggota populasi 

menjadi responden penelitian yakni berjumlah 40 orang guru. Analisis data 

menggunakan Rumus Product Moment dari Pearson, Korelasi Parsial dan, Korelasi 

Ganda. Hasil analisis data diperoleh beberapa temuan sebagai berikut : Pertama: 

terdapat kontribusi yang signifikan antara Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

(X1) terhadap kinerja guru (Y) dengan persamaan garis regresi Y, Kedua: terdapat 

kontribusi yang signifikan antara iklim kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y) dengan 

persamaan garis regresi Y, Ketiga: terdapat kontribusi yang signifikan antara 

motivasi kerja guru (X3) terhadap kinerja guru (Y) dengan persamaan garis regresi 

Y, dan Keempat: terdapat kontribusi yang signifikan antara manajerial kepala 
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sekolah (X1), iklim kerja (X2), motivasi kerja guru (X3) terhadap kinerja guru (Y) 

dengan persamaan garis regresi Y. Penelitian ini memiliki persamaan dan 

perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi 

penelitian, sampel yang digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kemampuan manajerial 

kepala sekolah dan kinerja guru sebagai salah satu variabel yang diteliti. 

Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Mudita (2013) dengan judul 

“Determinasi Pelaksanaan Supervisi Akademik, Sikap Profesional, dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar di Gugus III Pattimura”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya determinasi pelaksanaan supervisi akademik, 

sikap profesional, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru sekolah dasar di Gugus 

III Pattimura. Dalam penelitian ini menggunakan 90 guru sebagai responden. Hasil 

penelitian ini  menunjukkan  bahwa; (1) Terdapat determinasi  yang  signifikan 

antara pelaksanaan  supervisi  akademik dengan kinerja guru SD di Gugus III 

Pattimura sebesar 17,4%; (2) Terdapat determinasi yang signifikan antara sikap 

profesional dengan kinerja guru sebesar 17,7%; (3) Terdapat determinasi  yang  

signifikan  antara  motivasi  kerja  dengan  kinerja  guru sebesar 46,6%; dan (4) 

Terdapat determinasi yang signifikan secara bersama-sama antara pelaksanaan  

supervisi  akademik,  sikap  profesional, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

sebesar 81,7%. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan 

dilakukan oleh peneliti.  Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel yang 

digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan variabel kinerja guru sebagai salah satu variabel yang diteliti. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Andriyan (2013) dengan judul “Pengaruh 

Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Kompensasi non-Finansial terhadap 

Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kabupaten Sleman”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan manajerial kepala 

sekolah dan pemberian kompensasi nonfinansial secara sendiri-sendiri dan 

bersama-sama terhadap kinerja guru di SMP Negeri se-Kabupaten Sleman. 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif. 

Populasi penelitian adalah 1027 orang guru yang mengajar di 54 SMP Negeri se-

Kabupaten Sleman. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate 

simple random sampling, dengan sampel terpilih sebanyak 91 guru yang berasal 

dari 37 SMP. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan data tersebut 

dianalisis dengan perhitungan regresi sederhana dan regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan: (1) Kemampuan manajerial kepala sekolah mempunyai 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMP Negeri se-Kabupaten 

Sleman, dengan sumbangan efektif sebesar 38,1%; (2) Pemberian kompensasi non 

finansial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMP 

Negeri se-Kabupaten Sleman dengan sumbangan efektif sebesar 18,6%. (3) 

Pengaruh kemampuan manajerial kepala sekolah dan kompensasi non finansial 

secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

SMP Negeri se-Kabupaten Sleman dengan koefisien determinasi sebesar 56,7%. 

Persamaan  dalam  penelitian  ini  adalah  sama-sama menggunakan  kemampuan 

manajerial kepala sekolah  dan  kinerja  guru  sebagai  variabel.  Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah lokasi, sampel, dan variabel penelitian. 
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Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Pendet (2014) dengan judul 

“Kontribusi Keterampilan Manajerial Kepala Sekolah, Iklim Kerja Sekolah, dan 

Komitmen Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SD Gugus I Kecamatan Sukasada”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi keterampilan manajerial 

kepala sekolah, iklim kerja sekolah, dan komitmen kerja guru terhadap kinerja guru 

SD di Gugus I Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Sampel dalam penelitian 

ini berjumlah 59 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat kontribusi 

yang signifikan antara keterampilan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja 

guru pada SD Gugus I Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,453 dan sumbangan efektifnya sebesar 12,3% ; (2) Terdapat 

kontribusi yang signifikan antara iklim kerja sekolah terhadap kinerja guru pada SD 

Gugus I Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi 

sebesar 0,531 dan sumbangan efektifnya sebesar 16,3% ; (3) terdapat kontribusi 

yang signifikan antara komitmen kerja terhadap kinerja guru pada SD Gugus I 

Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi sebesar 0,477 

dan sumbangan efektif sebesar 14,9% ; dan (4) secara bersama-sama, terdapat 

kontribusi yang signifikan antara keterampilan manajerial kepala sekolah, iklim 

kerja sekolah, dan komitmen kerja guru terhadap kinerja guru pada SD Gugus I 

Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dengan koefisien korelasi ganda sebesar 

0,659 dan kontribusinya sebesar 43,5% terhadap kinerja guru di Gugus I Kecamatan 

Sukasada Kabupaten Buleleng. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya terdapat pada 

lokasi penelitian, jumlah sampel, dan jumlah variabel penelitian. Persamaan dari 



68
 

 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel kemampuan manajerial 

kepala sekolah dan kinerja guru sebagai variabel yang akan digunakan.  

Penelitian  yang dilakukan oleh Sri  Rahardjo (2014) dengan judul  “The  

Effect  of  Competence, Leadership, and Work Environment Towards  Motivation  

and  Its  Impact  on  The  Performance of Teacher of Elementary  School  In  

Surakarta  City, Central  Java,  Indonesia”. Penelitian  ini bertujuan  untuk  

mengetahui  pengaruh  kompetensi,  kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap 

motivasi dan dampak terhadap kinerja guru SD di Kota Surakarta,  Jawa  Tengah,  

Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  sejumlah  guru sekolah  dasar  di  Kota  

Surakarta  untuk  dijadikan  populasi  dan  sampel.  Hasil penelitian  ini  

menunjukkan  bahwa (1) kompetensi dan kepemimpinan  tidak berpengaruh  

terhadap motivasi, (2) lingkungan kerja berpengaruh  secara signifikan  terhadap  

motivasi, (3) kompetensi tidak memengaruhi terhadap kinerja, (4) kepemimpinan 

dan lingkungan kerja berpengaruh secara  signifikan terhadap kinerja, (5) 

kompetensi tidak memengaruhi terhadap kinerja guru tanpa motivasi, (6) 

lingkungan  kerja  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  melalui motivasi, dan 

(7) lingkungan  bekerja  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap motivasi dan efek 

kinerja. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kinerja guru, kepemimpinan, dan 

motivasi sebagai variabel. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi dan jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Indrayogi (2014) dengan judul 

“Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru Pendidikan 
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Jasmani SMP Negeri se-Kabupaten Majalengka”. Tujuan  dari  penelitian ini  

adalah  untuk:  (1) mengetahui besarnya kompetensi dan motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru Penjas di SMP Negeri se-Kabupaten Majalengka, (2) untuk 

mengetahui besarnya kompetensi  guru terhadap  kinerja  guru Penjas di SMP 

Negeri se-Kabupaten Majalengka, dan (3) untuk  mengetahui  besarnya  motivasi 

berprestasi  terhadap kinerja guru Penjas di  SMP  Negeri se-Kabupaten 

Majalengka. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah 66 orang guru 

penjas dan 66 Kepala Sekolah. Hasil penelitian ini adalah bahwa kompetensi dan 

motivasi berprestasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru penjas. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan motivasi berprestasi dan kinerja guru sebagai variabel. Perbedaan 

dalam penelitian ini adalah lokasi, sampel, dan variabel penelitian. 

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Jung Soon Han dan Richard Lynch 

(2014) dengan judul “The  Relationship  between  perception  of  School  Climate 

and Achievement Motivation among Korean Students in Grades 6 to 12 at a 

selescted International School in Bangkok,  Thailand”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa Korea 

mengenai iklim sekolah dan tingkat motivasi berprestasi mereka. Delapan puluh 

tiga mahasiswa korea yang belajar di sekolah internasional di Bangkok tahun 

akademik 2013 menjadi sampel dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan 

ada sebuah hubungan yang signifikan antara persepsi mahasiswa korea mengenai 

iklim sekolah dan tingkat motivasi berprestasi mereka. Penelitian ini memiliki 
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persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Persamaannya adalah menggunakan motivasi berprestasi sebagai variabel. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian, subyek penelitian, dan 

variabel penelitian. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Seorang kepala sekolah sebagai seorang manajer harus memiliki kemampuan 

manajerial yang efektif. Manajemen yang efektif dapat tercipta apabila kepala 

sekolah memiliki sifat, perilaku dan kemampuan yang baik untuk memimpin 

sebuah organisasi sekolah. Kepala sekolah dalam perannya sebagai seorang 

manajer harus mampu mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam proses 

pendidikan yaitu guru dan fasilitas kerja yang akhirnya mencapai tujuan dan 

kualitas sekolah. 

Guru sebagai orang yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki tugas 

sebagai pengajar yang melakukan transfer pengetahuan. Selain itu guru juga 

sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing 

yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Oleh karena itu, 

guru harus berperan aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

profesional yang bekerja dengan kinerja yang tinggi. Kinerja guru akan menjadi 

optimal bila diintegrasikan dengan komponen sekolah, baik kepala sekolah maupun 

sarana prasarana kerja yang memadai. Terlebih dengan kemampuan manajerial 

kepala sekolah yang baik, guru akan lebih termotivasi untuk meningkatkan prestasi 

dan kinerja di sekolah. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kemampuan 

manajerial yang baik dan sesuai. Kemudian, melalui kemampuan manajerial yang 

dimiliki kepala sekolah tersebut dapat memberikan kontribusi mengenai motivasi 

berprestasi yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kinerja guru. Keterkaitan 

antara kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru akan digambarkan dalam kerangka berpikir yang tergambar dalam 

skema berikut ini: 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

Keterangan: 

X1  : Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

X2  : Motivasi Berprestasi Guru 

Y  : Kinerja Guru 

Kemampuan Manajerial 

Kepala Sekolah (X1)

Motivasi Berprestasi 

(X2)

Kinerja Guru (Y)
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Skema diatas menunjukkan bahwa kinerja guru (Y) sebagai variabel terikat. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah (X1) dan motivasi berprestasi (X2) sebagai 

variabel bebas. Kemampuan manajerial kepala sekolah dan motivasi berprestasi 

guru merupakan faktor yang memengaruhi kinerja guru.  

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut: 

Ho1 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial  kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan 

Rowosari Kabupaten Kendal. (Ho1= ρ=0) 

Ha1 :  Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal. (Ha1= ρ≠0)

Ho2 :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten 

Kendal. (Ho2= ρ=0)

Ha2   :   Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

(Ha2= ρ≠0)

Ho3  :  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala 

sekolah dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas 

Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. (Ho3= ρ=0)
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Ha3 :  Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. (Ha3= ρ≠0)
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran ada di dalam 

penelitian ini 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

dapat diambil kesimpulan bahwa: 

(1) Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari 

Kabupaten Kendal. 

(2) Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja guru 

SD di Gugus Mas Mansyur Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal  

(3) Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan manajerial kepala sekolah 

dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD di Gugus Mas Mansyur 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. 

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SD Gugus Mas Mansyur 

Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal, maka saran yang disampaikan adalah 

sebagai berikut:
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(1) Sebaiknya kepala sekolah mengembangkan kemampuan manajerial yang ideal 

dan efektif untuk meningkatkan kinerja guru kea rah yang lebih baik lagi. 

(2) Adanya keterbukaan yang diberikan kepala sekolah kepada guru dapat 

membuat lingkungan kerja menjadi baik dan hal tersebut dapat meningkatkan 

kinerja dengan baik. 
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Lampiran 34 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

Siswa sedang mengerjakan tugas secara berkelompok. 

Guru menggunakan pembelajaran aktif, inovatif dan menyenangkan. 


