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ABSTRAK 

 

Cahyani, Erwin Nur. 2017.Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Gugus 

Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Skripsi. Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing: I Drs.H. A. Zaenal Abidin, M. Pd., II Dra. Sumilah, M. Pd. 

(270 hal) 

Abstrak 

Guru yang memiliki kinerja tinggi, akan menjadi sarana tercapainya mutu 

pendidikan yang tinggi yang merupakan tujuan penyelenggaraan pendidikan 

disekolah dasar dapat tercapai secara optimal. Rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu (1) adakah hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati?; (2) adakah hubungan budaya organisasi terhadap kinerja guru 

Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati?; (3) adakah 

hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi 

terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati?. Tujuan penelitian ini yaitu untuk: (1) Menguji hubungan antara 

gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus 

Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati; (2) menguji hubungan budaya 

organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan 

Tayu Kabupaten Pati; (3) Menguji hubungan antara gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus 

Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati.  

Desain dan Jenis penelitian korelasional  ini menggunakan metode 

penelitian ex post facto. Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru sekolah 

dasar gugus hasannudin kecamatan tayu  yang berjumlah  72 guru.Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah tekhnik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai 

sampel.Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis korelasi sederhana dan 

korelasi ganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan dibuktikan dengan hasil analisis korelasi Product Moment 

menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau         sebesar 0,612 berada pada 

kriteria kuat; (2) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan dibuktikan 

dengan Hasil analisis korelasi Product Moment menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi atau          sebesar 0,601 berada pada kriteria kuat; (3) Terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan dibuktikan dengan hasil analisis korelasi 

ganda menunjukkan bahwa koefisien korelasi atau         sebesar 0,712 berada 

pada kriteria kuat. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan 

gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru 

Sekolah Dasar. Saran bagi kepala sekolah sebaiknya memiliki gaya 

kepemimpinan yang ideal dan dapat membina karakter di sekolahnya sehingga 

guru dapat meningkatkan kinerja sebgai guru sekolah dasar. 
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Kata Kunci: gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja guru SD 

Cahyani, Erwin Nur. 2017.Leadership Style Principal And Organizational 

Culture To The Performance Of Elementary School Teachers Cluster 

Hasannudin Tayu District Pati Regency. Essay. Teacher Education Primary 

School, Faculty of Education, Semarang State University. Counselor: I 

Drs.H. A. Zaenal Abidin, M. Pd., II Dra. Sumilah, M. Pd. 

Abstract 

 Teachers who have high performance, will be a means of achieving high 

quality education which is the goal of implementation of primary school education 

can be achieved optimally. The purpose of this research is to: (1) examine the 

relationship between leadership style of principals to the performance of 

elementary school teachers Cluster Hasannudin Tayu District Pati Regency; (2) to 

examine organizational culture relation on teacher performance of elementary 

school of cluster Hasannudin Tayu sub-district, Pati regency; (3) To examine the 

relationship between principal leadership style and organizational culture on the 

performance of the teachers of Hasannudin Elementary School in Tayu Sub-

district, Pati Regency. 

 This correlational research using ex post facto research method. The 

population in this study were all elementary school teachers hasannudin cluster 

tayu sub-district which amounted to 72 teachers. The sampling technique used in 

this study is saturated sampling. Saturated sampling is the technique of 

determining the sample when all members of the population are used sample. 

Analysis technique used in this research is a simple correlation analysis and 

multiple correlation. 

 The result of the research shows that: (1) there is positive correlation 

between headmaster's leadership toward teacher performance of Hasannudin 

Elementary School in Tayu Sub-district, Pati Regency. The result of Product 

Moment correlation analysis shows that the correlation coefficient or R_hitung of 

0.612; (2) there is a positive relationship between the organizational culture on the 

performance of the elementary school teacher Cluster Hasannudin Tayu District 

Pati Regency. The result of Product Moment correlation analysis shows that the 

correlation coefficient or R_hitung of 0.601; (3) there is a positive relationship 

between headmaster leadership and organizational culture on the performance of 

primary school teachers Cluster Hasannudin Tayu District Pati Regency. The 

result of double correlation analysis shows that the correlation coefficient or 

R_hitung of 0.712 are on strong criteria 

Based on such research, it can be concluded that there is a relationship 

of principal leadership style and organizational culture towards the performance 

of primary school teachers. Advice for the headmaster should have the 

ideal leadership style and can build character in his school so that teachers 

can improve performance as an elementary school teacher. 

 

Keywords: leadership style, organizational culture, performance of primary school 

teachers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi seluruh warga 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karena itu penyelenggaraan 

pendidikan merupakan kepentingan nasionanl, sehingga hak untuk memperoleh 

pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Pasal 31 Ayat 1 

UUD 1945, yaitu pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi setiap warga 

negara, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan merupakan kepentingan 

nasional, hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak setiap warga. 

Untuk mewujudkan pendidikan yang baik untuk seluruh bangsa Indonesia, 

maka diaturlah dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 Bab II  

Pasal 1 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan ada delapan standar 

yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Kedelapan standar yang 

dimaksud meliputi: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi 

lulusan, (4)  standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar 

sarana dan prsarana, (6) standar pengelolaan, (7)  standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian pendidikan. 

Salah satu standar yang harus dipenuhi dalam pendidikan adalah standar 

kompentensi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Pemenrintah 

Nomer 66 Tahun 2010 Pasal 58A bahwa satuan pendidikan anak usia dini jalur 

formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan 



2 
 

 

 

oleh Pemerintah atau pemerintah daerah memiliki paling sedikit 2 organ yang 

terdiri atas: (1) kepala sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi manajemen 

satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, dan/atau 

pendidikan menengah; (2) dan komite sekolah/madrasah yang menjalankan fungsi 

pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Pasal 58B Ayat 1 

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar, 

dan/atau pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau 

pemerintah daerah menggunakan tata kelola sebagai berikut: kepala 

sekolah/madrasah menjalankan manajemen berbasis sekolah/madrasah untuk dan 

atas nama gubernur/bupati/walikota atau Menteri Agama sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Manajemen berbasis sekolah atau madrasah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kewenangan kepala sekolah/madrasah 

menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam 

bidang manajemen, yang meliputi: (a) rencana strategis dan operasional; (b) 

struktur organisasi dan tata kerja; (c) sistem audit dan pengawasan internal; dan 

(d) sistem penjaminan mutu internal. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengelola sumber daya sekolah, 

harus mampu mengelola budaya organisasi sekolahnya baik dalam segi SDM 

maupun potensi-potensi sekolah lainnya. Kepala sekolah dituntut untuk mampu 

beradaptasi dengan keadaan disekolahnya, serta dapat menjabarkan kondisi 

sekolahnya ke dalam visi, misi dan aksi dengan tujuan agar mampu mencapai 

target kurikulum disekolahnya. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2015 penumbuhan Budi 
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Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan 

perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa 

orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah 

menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan 

sekolah. Menjadikan  sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan bagi 

siswa, guru, dan tenaga kependidikan, menumbuh kembangkan kebiasaan yang 

baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan 

masyarakat, menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah, 

pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga; dan/atau, menumbuh kembangkan 

lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan 

masyarakat.   

Untuk menciptakan budaya organisasi yang positif dalam suatu organisasi 

yaitu sekolah dasar tidak lepas dari peran guru. Menurut Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “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”. Kinerja guru 

sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi, karena guru mengemban tugas 

profesioanl, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi 

khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. Pada Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 

Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap 

setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 
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kepangkatan, dan jabatannya. Unsur dan sub unsur kegiatan guru yang dinilai 

angka kreditnya adalah: a. Pendidikan, meliputi:1. pendidikan formal dan 

memperoleh gelar ijazah; dan 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

memperoleh surat tanda  tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) prajabatan atau 

sertifikat  termasuk program induksi, b. Pembelajaran atau bimbingan dan tugas 

tertentu, meliputi: 1. melaksanakan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru 

mata pelajaran; 2.melaksanakan proses bimbingan, bagi guru bimbingan dan 

konseling;  dan 3. melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah 

atau madrasah, c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi: 1. 

pengembangan diri: a) diklat fungsional; dan b) kegiatan kolektif guru yang 

meningkatkan kompetensi dan keprofesian Guru; 2. publikasi Ilmiah: a) publikasi 

ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; 

dan b) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru; 3. 

karya Inovatif: a) menemukan teknologi tepat guna; b) menemukan atau 

menciptakan karya seni; c) membuat atau memodifikasi alat pelajaran peraga 

praktikum; dan d) mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal 

dan sejenisnya, d. Penunjang tugas guru, meliputi: 1. memperoleh gelar atau 

ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya; 2. memperoleh 

penghargaan atau tanda jasa; dan 3. melaksanakan kegiatan yang mendukung 

tugas guru, antara lain : a) membimbing siswa dalam praktik kerja nyata praktik 

industri atau ekstrakurikuler dan sejenisnya; b) menjadi organisasi profesi 

kepramukaan; c) menjadi tim penilai angka kredit; dan atau d) menjadi 

tutor/pelatih struktur. 
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Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu 

perwujudan tingkah laku seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya 

dalam memimpin yang dapat memengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan 

diharapkan dapat mendorong seluruh bawahan dan seluruh warga sekolah dapat 

memberdayakan dirinya, dan membentuk rasa tanggungjawab atas tugas-tugas 

yang diembannya (Mulyasa, 2013:48). Sikap seorang pemimpin terhadap manusia 

mempunyai pengaruh besar terhadap bagaimana orang itu bersikap sebagai 

seorang pemimpin. Khusunya terhadap hubungan anatara harapam pemimpin, 

dengan hasil kerja bawahannya (Kompri, 2015:80) 

Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala sekolah 

dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara aktif 

dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam hal ini, perilaku kepala 

sekolah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa 

bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai 

individu maupun sebagai kelompok (Mulyasa, 2013:17). Kepala sekolah 

menjalankan kepemimpinannya, tentu akan memengaruhi kinerja guru dan staf, 

memengaruhi proses dan hasil belajar siswa, memengaruhi dukungan dan 

partisipasi masyarakat bahkan juga memengaruhi sikap dan kebijakan birokrasi 

diatasnya (Albarobis, 2012:8-9). 

Menurut Anorga  (dalam Sutrisno, 2009:214) salah satu tantangan berat 

yang sering harus dihadapi oleh pemimpin adalah bagaimana pemimpin dapat 

menggerakkan para bawahannya agar senantiasa mau dan bersedia mengarahkan 

kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan kelompok atau organisasinya. 
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Seringkali menjumpai adanya pemimpin yang menggunakan kekuasaanya secara 

mutlak dengan memerintahkan para bawahannya tanpa memperhatikan keadaan 

yang ada pada bawahannya. Hal ini jelas akan menimbulkan suatu hubungan yang 

tidak harmonis dalam organisasi. 

Sekolah, sebagai organisasi pendidikan memerlukan pemimpin yang 

menaruh perhatian terhadap aspek kepuasan kerja guru. Guru yang mempunyai 

kepuasan kerja tinggi akan bekerja dengan semangat, sehingga memberikan 

peluang untuk mencapai hasil kerja yang tinggi. Pengaruh budaya organiasi dalam 

mendorong kepuasan kerja guru terasa sangat penting, karena guru konsisten 

terhadap pekerjaannya.Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang 

tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi 

untuk melakukan aktivitas kerja. 

Budaya organisasi berdampak pada kinerja guru jangka panjang 

organisasi, bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi. Meskipun tidak mudah untuk berubah, 

budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja sehingga produktivitas organisasi 

meningkat (Nawawi, 2013:230). 

Kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, work performance, 

tetapi sering disingkat menjadi performance an sich. Kinerja dalam bahasa 

Indonesia disebut juga prestasi kerja dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; kemampuan 

kerja (Wahab dan Umuairso, 2010:118 - 119). 
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Menurut W. Smith dalam Rachmawati dan Daryanto (2013: 120), kinerja 

adalah performrnce is output derives from processes, human otherwise, artinya 

kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan 

Cormick&Tiffin dalam Sutrisno (2010:172) mengemukakan kinerja adalah 

kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. 

Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang dapat berhasil 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kualitas adalah bagaimana seseorang 

dalam menjalankan tugasnya, yaitu mengenai banyaknya kesalahan yang dibuat, 

kedisplinan dan ketepatan. Waktu kerja adalah mengenai jumlah absen yang 

dilakukan, keterlambatan, dan lamanya masa kerja dalam tahun yang dijalani. 

Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau 

organisasi dengan orientasi prestasi. 

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum 

yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik. Dalam 

meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja guru dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan (Saondi dan Aris, 2010: 3). 

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

2-3Januari 2017di 3 SD Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 

menyatakan bahwa hasil observasi mengenai guru yang mengajar di kelas masih 

berdasarkan pengalaman masa lalunya dari waktu kewaktu, sehingga merasa 

menguasai materi diluar kepala dan tidak mau mengubah kepada hal-hal yang 

baru termasuk metode pembelajaran. Sebagian guru masih menggunakan metode 
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konvensional, kurang berkomunikasi dengan siswa saat kegiatan pembelajaran 

seperti tanya jawab dengan siswa, melakukan apersepsi, atau dapat dikatakan 

bahwa guru belum mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran. Budaya 

organisasi yang positifpun belum terlihat misalnya seperti ada guru wiyata baru 

sedangkan guru yang lain tidak memberikan informasi tentang keadaan disekolah, 

budaya yang ada disekolah, bahkan ada salah satu guru yang tidak berkomunikasi 

dengan guru baru tersebut. Sedangkan hasil wawancara kepada kepala sekolah, 

terdapat guru yang terlambat karena lebih mementingkan urusan pribadinya 

seperti hajatan, mengurusi pekerjaan rumah terlebih dahulu dan lain-lain sehingga 

kelas yang ditinggal guru tersebut menjadi terbengkalai, guru tidak membuat RPP 

sendiri, akan tetapi mendownload dari internet, guru tidak melakukan evaluasi 

setiap kegiatan pembelajaran, guru hanya membuat media pembelajaran 3 kali per 

mata pelajaran dalam satu semester.  

Penelitian yang yang mendukung kajian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh I Nyoman Rauh“ Kontribusi Gaya Kepemimpinan, Supervisi 

Akademik Kepala Sekolah, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru SD di 

Gugus III Kecamatan Sukasada” Hasil analisis menunjukkan bahwa ada 

kontribusi yang signifikan secara simultan gaya kepemimpinan, supervisi 

akademik kepala sekolah, budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui 

persamaan garis regresi Y =-9,405 + 0,435 + 0,226 + 0,346 dengan Freg  = 31,598 

(p <0,05). Dari hasil analisis juga diperoleh koefisien korelasi ganda sebesar 0,806 

dengan Freg = 31,598 (p<0,05). Ini berarti, secara simultan gaya kepemimpinan, 

supervisi akademik kepala sekolah dan budaya organisasi berkorelasi positif dan 

signifikan dengan kinerja guru- guru SD di gugus III Kecamatan Sukasada 
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sebesar 65%. Makin baik gaya kepemimpinan makin baik supervisi akademik 

kepala sekolah, makin baik budaya organisasi, makin baik pula kinerja guru.  

Dalam jurnal Internasional penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahardjo pada 

tahun 2014 dengan judul penelitian “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” 

Kompetensi dan kepemimpinan tidak mempengaruhi motivasi guru sekolah dasar di 

Kota Surakarta. Bekerja pengaruh lingkungan yang signifikan terhadap motivasi. 

Hal ini ditunjukkan dengan tes persamaan struktural dengan variabel nilai loading 

factor adalah nilai dari lingkungan kerja variabel kurang dari tingkat signifikan (α = 

0,05%). Ini berarti bahwa lingkungan kerja yang efektif untuk meningkatkan 

motivasi guru sekolah dasar di Surakarta. Kompetensi tidak mempengaruhi kinerja 

guru sekolah dasar di Kota Surakarta. Kepemimpinan dan pengaruh lingkungan 

kerja secara signifikan terhadap kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan pengujian 

persamaan struktural dengan lingkungan kerja bongkar nilai faktor variabel kurang 

dari tingkat signifikan (α = 0,05%).  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan mengkaji 

sebuah penelitian yang berjudul “Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan Budaya Orgsanisasi terhadap  Kinerja Guru Sekolah Dasar Gugus 

Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, masalah-

masalah yang timbul dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 
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1. Kinerja guru sebesar 48,6% atau sebanyak 35 guru yang berada Sekolah 

Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati kategori 

kurang dan perlu ada peningkatan. 

2. Perubahan kinerja guru sesudah dan sebelum pembinaan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah belum terlihat. 

3. Kinerja guru yang menurun karena usia guru yang sudah mencapai 50 

tahun yaitu sebesar 59,72% atau sebanyak 43 guru. 

4. Budaya organisasi yang tercipta di masing-masing Sekolah Dasar berbeda 

sehingga membuat perbedaan terhadap kinerja guru. 

5. Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang bervariasi membuat perbedaan 

pada kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Supaya penelitian ini lebih mendalam, tidak semua variabel akan diteliti 

karena keterbatasan teori, waktu dan dana yang ada, oleh karenanya penulis 

membatasi tiga variabel untuk diteliti, yaitu variabel gaya kepemimpinan kepala 

sekolah dan budaya organisasi sebagai variabel Independen dan kinerja guru 

sebagai variabel dependen. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah: 



11 
 

 

 

1. Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati? 

2. Adakah hubungan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru Sekolah 

Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? 

3. Adakah hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati? 

1.5 Tujuan Penelitian 

1. Menguji hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

Kabupaten Pati  

2. Menguji hubungan budaya organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar 

Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

3. Menguji hubungan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini diharapkan memiliki manfaat diantaranya : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi referensi ilmiah, terutama bagi pengembangan ilmu khususnya 
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dalam bidang pendidikan. Menyediakan informasi mengenai hubungan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru. 
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1.6.1.1 Bagi Kepala Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi Kepala Sekolah adalah dapat menerapkan gaya 

kepememimpinan yang ideal dan budaya organisasi yang prima sehingga kinerja 

guru menjadi lebih baik. 

1.6.1.2 Bagi Guru 

Bagi guru sekolah dasar agar dapat menciptakan budaya organisasi yang 

prima sehingga kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat 

meningkat dan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah. 

1.6.1.3 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat digunakan sekolah untuk pedoman dalam 

melengkapi hasil-hasil penelitian yang dilakukan guru lain, untuk memunculkan 

ide-ide kreatif dan inovatif yang dapat menjadi sumber peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. 

1.6.1.4 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini sebagai pengalaman baru dalam penelitian, karena dengan 

penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Gaya 

kepemimpinan kepala sekolah yang ideal dan budaya organisasi prima terhadap 

kinerja guru. Dengan penilitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman 

kepada peneliti mengenai gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

2.1.1.1 Hakikat Kepemimpinan 

Permadi (dalam kompri, 2015:45) secara etimologis “pemimpin” dan 

“kepemimpinan” berasal dari “pimpin” (Inggris to lead), maka konjugasi berubah 

menjadi “pemimpin” (leader) dan “kepemimpinan” (leadership). Kata-kata 

“pimpin” mengandung beberapa arti yang erat kaitannya dengan pengertian 

memelopori berjalan dimuka, menuntun, membimbing, mendorong, mengambil 

langkah/prakasa pertama, bergerak lebih awal, berbuat lebih dahulu memberi 

contoh, menggerakkan orang lain melalui pengaruh. 

Secara konseptual kepemimpinan dapat ditinjau dari beberapa sudut 

pandang, yaitu: (1) kelompok status; (2) tokoh; (3) fungsi; dan (4) proses. Para 

direktur, eksekutif, administrator, manajer, bos dan kepala biasanya dimasukkan 

dalam tokoh kategori yang disebut kepemimpinan (leadership) status elite didapat 

karena status keturunan, pemilihan atau pengangkatan ( Nawawi, 2013:154). 

Sedangkan, menurut Sutrisna (2009:216) kepemimpinan adalah gejala 

universal yang ada pada setiap kelompok manusia sebgai sebuah system sosial, 

mulai dari kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang sampai pada 

kelompok besar yang dinamakan bangsa. Kepemimpinan adalah setiap tindakan 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi 

arah kepada individu atau kelompok lainnya yang tergabung dalam wadah tertentu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Danim, 2012: 11). 
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Menurut Nixon (dalam Sutrisno, 2009:217) kepemimpinan merupakan 

suatu bentuk seni yang unik, yang membutuhkan kekuatan dan visi pada tingkat 

yang luar biasa. Kepemimpinan merupakan aktivitas perilaku seseorang dalam 

memengaruhi orang lain. Persoalan memengaruhi merupakan suatu bentuk yang 

tidak semua individu mampu mengusainya. Kepemimpinan merupakan seni 

memengaruhi dan mengarahkan kemampuan dan usaha orang lain untuk 

mencapai tujuan pemimpin. Dalam hubungannya dengan organisasi, keberadaan 

kepemimpinan terletak pada upaya memengaruhi usaha individu dan kelompok 

untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Untuk itu seorang pemimpin 

mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena merupakan pucuk pimpinann 

dalam sebuah organsasi. 

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat 

disimpulkan kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau menggerakkan 

orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuan itu 

bisa ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bisa juga ditetapkan bersama-sama dengan 

orang-orang yang dipimpinnya.  

2.1.1.2 Kepemimpinan Pendidikan (Kepala Sekolah) 

  Sebagaimana lembaga pendidikan dipahami sebagai suatu organisasi, 

kepemimpinan dan manajemen menjadi menarik untuk dikaji. Sebagai suatu 

organisasi, lembaga pendidikan memerlukan seorang menejer untuk mengelola 

sumber daya lembaga pendidikan yang lebih banyak berkosentrasi pada 

permasalahan anggaran dan persolan administratif lainnya, dan juga memerlukan 
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pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua 

komponen individu yang terkait dengan lembaga pendidikan.  

  Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin pada satu lembaga satuan 

pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan 

termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Kepemimpinan pendidikan 

adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung, 

ditetapkan oleh pemerintah (Wahab dan Umiarso, 2011:114-115). 

  Kepemimpinan pendidikan sebagai seorang manajer dilembaga pendidikan 

juga harus memiliki tiga kecerdasan pokok, yaitu kecerdasan professional, 

kecerdasan personal, dan kecerdasan manajerial agar dapat bekerja sama dan 

mengerjakan sesuatu dengan orang lain (Wahab dan Umiaraso, 2011:115). 

  Peran kepala sekolah sebagai sentral kepemimpinan di sekolah sangat 

menentukan arah kepala sekolah tersebut, maju atau mundurnya sekolah tersebut 

tergantung bagaimana kepala sekolah memainkan perannya sebagai pemimpin. 

Seorang pemimpin dituntut untuk dapat mengorganisasikan lembaga maupun 

institusinya. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang sehat 

seperti memupuk dan memilihara kesediaan bekerja didalam kelompok demi 

tercapainya tujuan bersama, menanamkan dan memupuk perasaan anggota 

masing-masing bahwa mereka termasuk dalam kelompok dapat dibentuk melalui 

penghargaan terhadap usaha-usahanya dan sifat yang ramah tamah (Kompri, 

2015:60). 

  Kepala sekolah sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan untuk 

merencanakan program kerja kepala sekolah, mewujudkan dan menjalankan 
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kinerja suatu organisasi dalam struktur organisasi sekolah yang dipimpinnya, 

bergerak memberikan contoh kepada bawahan sebelum menggerakkan, 

mengerjakan, melaksanakan program kerja sekolah yang dipimpinnya secara 

bersama dan setelah semua berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai yang 

diprogramkan maka sebagai seorang haruslah mengontrol kinerja bawahannya 

apakah berjalan sesaat, atau berjalan biasa-biasa saja, atau tidak berjalan dan 

sudah menjadi tugas seorang pemimpin juga berkewajiban mencari solusi atau 

jalan keluarnya, dengan demikian 

kepemimpinan kepala sekolah akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

2.1.1.3 Pentingnya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berbagai perubahan masyarakat, dan krisis multidimensi yang telah lama 

melanda Indonesia menyebabkan sulitnya menemukan sosok pemimpin ideal 

yang memiliki komitmen tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam 

berbagai bidang kehidupan banyak ditemui pemimpin-pemimpin yang sebenarnya 

kurang layak mengemban amanah kepemimpinannya. Demikian halnya dalam 

pendidikan, tidak sedikit pemimpin-pemimpin pendidikan karbitan atau amatiran 

yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas tentang lembaga pendidikan atau 

sekolah yang dipimpinnya. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan buruknya 

iklim dan budaya sekolah, bahkan telah menimbulkan banyak konflik negatif dan 

stress pada para bawahan yang dipimpinnya. Hal ini tentu saja perlu penanganan 

yang serius, karena kepemimpinan pendidikan merupakan hal yang sangat penting 

dalam membangun sekolah efektif (Mulyasa, 2013:17). 
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Menurut Mulyasa (2013:18-19) sebagai pemimpin pendidikan tingkat 

sekolah yang memiliki peran penting dalam mewujudkan sekolah efektif, dan 

pembelajaran yang berkualitas, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif antara 

lain dapat dianalisis berdasarkan kriteria berikut ini : 

1. Mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh 

warga sekolah lainnya untuk mewujudkan proses pembelajaran yang 

berkualitas, lancar, dan produktif. 

2. Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan secara tepat waktu dan tepat 

sasaran. 

3. Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat 

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan visi dan misi 

sekolah serta tujuan pendidikan. 

4. Mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewasaan pendidik dan tenaga kependidikan lain di sekolah. 

5. Dapat bekerja secara kolaboratif dengan tim manajemen sekolah. 

6. Dapat mewujudkan tujuan sekolah secara efektif, efisien, produktif, dan 

akuntabel sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

2.1.1.4 Syarat-syarat Kepala Sekolah 

 Tugas yang diemban kepala sekolah sangatlah banyak dan tanggung 

jawabnya sedemikian besar, maka tidak sembarang orang patut menjadi kepala 

sekolah. Untuk dapat menjadi kepala sekolah harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu. Disamping syarat yang berupa ijazah (yang merupakan syarat formal) 
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persyaratan pengalaman kerja dan kepribadian harus dipenuhi pula (Mulyono, 

2008:91). 

 Pengalaman kerja merupakan syarat penting yang tidak dapat diabaikan. 

Bagaimana bisa memimpin apabila ia belum mempunyai pengalaman bekerja atau 

menjadi guru pada jenis sekolah yang dipimpinnya. Mengenai persyaratan 

lamanya pengalaman kerja untuk pengangkatan kepala sekolah belum ada 

keseragaman di berbagai jenis sekolah. Disamping ijazah dan pengalaman kerja, 

ada syarat lain yang tidak kurang pentingnya, yaitu persyaratan kepribadian yang 

baik sesuai dengan kepemimpinan yang akan dipegannya sebagai kepala sekolah. 

 Seorang pemimpin dituntut untuk mengorganisasikan lembaga maupn 

institusinya. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang sehat 

seperti memupuk dan memelihara kesediaan bekerja sama di dalam kelompok 

demi tercapainya tujuan bersama, menanamkan dan memupuk perasaan anggota 

masing-masing bahwa mereka termasuk dalam kelompok dapat dibentuk melalui 

penghargaan terhadap usaha-usahanya dan sikap yang ramah tamah (Kompri, 

2015:53). 

 Beberapa persyaratan kepala sekolah untuk menciptakan sekolah yang 

mereka pimpin menjadi semakin efektif, anatara lain : 

1. Memiliki kesehatan jasmani dan ruhani yang baik. 

2. Berpegang tujuan pada tujuan yang dicapai. 

3. Bersemangat. 

4. Cakap didalam memberi bimbingan. 

5.  Cepat dan bijaksana didalam mengambil keptusan. 

6. Jujur. 

7. Cerdas. 
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8. Cakap didalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan yang baik dan 

berusaha untuk mencapainya (Mulyono, 2008:149). 

2.1.1.5 Fungsi dan Peran Pemimpin Dalam Organisasi 

 Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu mengelola atau 

mengatur organisasi secara efektif dan mampu melaksanakan kepemimpinan 

secara efektif pula. Untuk itu pemimpin harus betul-betul dapat menjalankan 

fungsinya sebgai pemimpin. 

 Menurut Mulyasa (2013:98) kepala sekolah sedikitnya harus mampu 

berfungsi sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, 

motivator (EMASLIM). Semua itu harus dipahami oleh kepala sekolah, dam yang 

lebih penting adalah bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan dan 

menjadikan hal tersebut dalam bentuk tindakan nyata disekolah. Pelaksanaan 

peran, fungsi dan tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena 

saling terkait dan saling mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi seorang 

kepala sekolah professional. Fungsi utama kepala sekolah yaitu sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah sebagai Educator (Pendidik) 

 Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan disekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, 

memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada 

seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program 

akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang cerdas diatas normal.  
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 Kepala sekolah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh para guru. Dalam hal ini faktor pengalaman 

akan sangat mempengaruhi profesionalisme kepala sekolah, terutama dalam 

mendukung terbentuknya pemahaman tenaga kependidikan terhadap pelaksanaan 

tugasnya. Pengalaman semasa menjadi guru, menjadi wakil kepala sekolah, atau 

menjadi anggota organisasi kemasyarakatan sangat memengaruhi kemampuan 

kepala sekolah dalam melaksanakan pekerjaanya, demikian halnya pelatihan dan 

penataran yang pernah diikutinya. 

2. Kepala Sekolah sebagai Manajer 

 Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha para 

anggota organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka 

melakukan tugas dan fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja 

sama atau kooperatif, memberik kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatakan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

3. Kepala Sekolah sebagai Administrator 

 Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyususnan dan pendokumenan seluruh program sekolah. Secara spesifik, 

kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, 

mengelola administrasi peserta didik, megelola adminisrasi personalia, 

mengelola administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi keuangan. 
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Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agara dapat 

menunjang produktivitas sekolah. 

4. Kepala Sekolah sebagai Supervisor 

 Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan 

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi 

sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh 

karena iu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervise 

merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus untuk membantu para 

guru dan supervisor dalam memepelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat 

menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memperikan layanan yang 

lebih baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan 

sekolah sebgaai masyarakat belajar yang lebih efektif. 

 Jika supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu 

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan control agar 

kegiatan pendidikan disekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk 

mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan 

lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaanya. 

5. Kepala Sekolah sebagai Leader 

 Kepala sekolah sebagi leader harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dam mendelegasikan tugas. Kemampuan yang harus 

diwujudkan kepala sekolah sebagai leader dapat dianalisi dari kepribadian, 
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pengerahuan tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, dan kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. 

6. Kepala Sekolah sebagai Innovator 

 Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencarai gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenga kependidikan di sekolah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang innovative. Kepala sekolah 

sebagai innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya 

secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, rasional dan objektif, pragmatis, 

keteladanan, disiplin, serta adaptable dan fleksibel.  

7. Kepala Sekolah sebagai Motivator 

 Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkembangkan melalui 

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

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui 

pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB) 

 Pemimpin dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat penting 

tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga 

dalam menghadapi berbagai pihak diluar organisasi yang kesemuanya 

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya. 

Menurut Sutrisno (2009:219-221) peran dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, 
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yaitu yang bersifat interpersonal, informasional, dan dalam kancah pengambilan 

keputusan.  

1. Peranan yang Bersifat Interpersonal 

 Dewasa ini telah umum diterima pendapat bahwa salah satu tuntutan yang 

harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan 

tersebut mutlak untuk perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan 

kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia lain, bukan 

hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang 

berkepentingan, yang dikenal dengan istilah stakeholder, di dalam dan diluar 

organisasi. Itulah yang dimaksud dengan peran interpersonal yang menampakkan 

diri. 

2. Peranan yang Bersifat Informasional 

 Informasi merupakan aset organisai yang kritikal sifatnya. Dikatakan 

demikian karena dewasa ini dan di masa yang akan datang sukar membayangkan 

adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien dan efektifit 

tanpa dukungan informasi yang mutakhir, lengkap, dan dapat dipercaya karena 

diolah dengan baik. 

3. Peranan Pengambilan Keputusan 

 Peranan ini mengambil tiga bentuk suatu keputusan, yaitu sebagai berikut : 

Pertama, sebagai entrepreuner, seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji 

terus menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi. Kedua, peredam gangguan. 

Ketiga, pembagi sumber dana dan daya. 
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 Dalam implementasimanya, menurut Mulyasa ( dalam Albarobis, 

2012:34), secara umum kepemimpinan kepala sekolah melibatkan tiga macam 

gaya kepemimpinan yaitu : 
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a. Gaya Otokratis 

Kata otokratis dapat diartikan sebagai tindakan menurut kemauan sendiri, 

setiap produk pemikiran dipandang benar, keras kepala, atau rasa aku yang 

keberterimaannya pada khalayak bersifat dipaksakan. Manakala perilaku atau 

sikap itu ditampilkan oleh pimpinan, lahirlah apa yang disebut dengan 

kepemimpinan otokratik atau kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otokratik 

bertolak dari anggapan bahwa pemimpinlah yang memiliki tanggungjawab penuh 

terhadap organisasi. Pemimpin otokratik berasumsi bahwa maju mundurnya 

organisasi hanya tergantung pada dirinya. Dia bekerja sungguh-sungguh, belajar 

keras, tertib, dan tidak boleh dibantah. Sikapnya menang sendiri, tertutup terhadap 

ide-ide dari luar, dan hanya idenya yang dianggap akurat (Danim, 2012:75). 

Dalam gaya kepemimpinan otokratis, keputusan mutlak ada pada tangan 

pemimpin; pemimpin mendikte tugas yang harus dikerjakan oleh bawahannya 

secara subjektif, dan pemimpin mengambil sendiri seluruh langkah organisasi 

sehingga masa depan organisasi menjadi tidak pasti (Albarodis, 2012:35).  

Pemimpin otokratik memiliki ciri-ciri anatara lain: 

a. Beban kerja organisasi pada umumnya ditanggung oleh pimpinan. 

b. Bawahan, oleh pemimpin hanya dianggap sebagai pelaksana dan mereka tidak 

boleh memberikan ide-ide baru. 

c. Bekerja dengan disiplin tinggi, belajar keras, dan tidak kenal lelah. 

d. Menentukan kebijakan sendiri dan kalaupun bermusyawarah sifatnya hanya 

penawaran saja. 
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e. Memiliki kepercayaan rendah terhadap bawahan dan kalaupun kepercayaan 

diberikan, didalam dirinya penuh ketidakpercayaan. 

f. Komunikasi dialakukan secara tertutup dan satu arah. 

g. Korektif dan minta penyelesaian tugas pada waktu sekarang. 

b. Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Pemimpin yang demokratis menganggap dirinya sebagai bagian dari 

kelompoknya dan bersama-sama dengan kelompoknya berusaha bertanggung 

jawab tentang pelaksanaan tujuannya. Agar setiap anggota turut serta dalam setiap 

kegiatan, perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan penilaian. Setiap 

anggota dianggap sebagai potensial yang berharga dalam usaha pencapaian tujuan 

yang diinginkan (Wahab dan Umiarso, 2011:96). 

Inti demokrasi adalah keterbukaan dan keinginan memposisikan pekerjaan 

dari, oleh, dan untuk bersama. Tipe kepemimpinan demokratis bertolak dari 

asumsi bahwa hanya dengan kekuatan kelompok, tujuan-tujuan yang bermutu 

dapat tercapai. Pemimpin yang demokratis berusaha lebih banyak melibatkan 

anggota kelompok dalam memacu tujuan-tujuan. Tugas dan tanggung jawab 

dibagi-bagi menurut bidang masing-masing. Oteng Sutisna mengemukakan bahwa 

kepemimpinan domokratis ialah suatu gaya kepemimpinan di mana pemimpin 

memainkan peran permisif istilah permisif yang berasal dari bahasa inggris 

permissive diartikan mengijinkan. Istilah  ini hendaknya tidak diartikan serba 

boleh, sehingga tidak demokratis lagi. Membagai fungsi-fungsi kepemimpinan 

dengan para anggota kelompok dengan menggalakkan pasrtisipasi mereka di 

dalam menetapkan perencanaan, tujuan-tujuan, dan pengarahan kegiatan (Danim, 
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2012:76). Yang menonjol dari pemimpin ini adalah bahwa dalam proses 

pengambilan keputusan ia amat mementingkan musyawarah. Perilakunya 

mendorong para pengikutnya untuk tumbuh dan berkembang dengan segenap 

daya inovasi dan kreativitasnya. 

c. Gaya Kepemimpinana Lissez Faire 

Pemimpin yang Lissez Faire memandang bahwa organisasi akan berjalan 

dengan sendirinya karena baginya para anggota organisasi adalah orang-orang 

yang mengetahui tujuan organisasi, sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa 

yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, sehingga seorang pemimpin 

tidak perlu terlalu sering mencampuri atau melibatkan diri dalam urusan 

organisasional. Nilai-nilai yang dianut oleh seorang pemimpin yang Lissez Faire 

dalam memaninkan peran kepemimpinanya biasanya bertolak dari prinsip hidup 

bahwa manusia pada dasarnya memiliki rasa solidaritas dalam kehidupan 

bersama, mempunyai kesetian kepada sesama dan kepada organisasi, taat kepada 

norma-norma  dan peraturan yang telah disepakati bersama, serta mempunyai rasa 

tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang harus diembannya (Albarodis, 

2012:36). 

Pemimpin dengan gaya leissezfaire menyerahkan sepenuhnya pada para 

bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Semua pekerjaan itu tergantung pada inisiatif dan prakarsa dari para 

bawahannya sehingga dengan demikian dianggap cukup dapat memberikan 

kesempatan pada para bawahannya bekerja bebas tanpa kekangan 

  



29 
 

 
 

2.1.1.6 Model Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Ideal 

 Menurut Mulyasa (2013:47) dalam hubungan antara atasan dan bawahan 

yang bersifat hierarkis-komando, seringkali menempatkan bawahan sebagai 

objek. Pemaksaan kehendak dan pragmatis merupakan sikap dan perilaku yang 

kerap mewarnai kepemimpinan komando-birokratik-hierarkis, yang pada akhirnya 

akan berakibat fatal terhadap terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap 

bawahan. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, mereka cenderung bersikap 

apriori dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan 

kondisi demikian, akhirnya akan sulit dicapai kinerja yang unggul dan produktif. 

 Menyadari semua itu, perubahan kebijakan pendidikan yang dapat 

memberdayakan pihak bawahan menjadi amat penting untuk dilakukan. Dalam 

hal ini, Larry Lashway (ERIC Digest, No.96) mengetengahkan  facilitative 

Leadership, yang pada intinya merupakan kepemimpinan yang menitikberatkan 

pada collaboration dan emporment. Sedangkan David Conley and Paul Goldmen 

dalam (Mulyasa, 2013:48) mendefinisikan  facilitative Leadership sebagai: “the 

behaviors that enhance the colletive ability of a school to adapt, solve problems, 

and improve performance”. Artinya keberhasilan pendidikan bukan merupakan 

hasil dan ditetukan oleh karya perseorangan, namun justru merupakan karya dari 

team work yang cerdas. 

 Model kepemimpinan demikian diharapkan dapat mendorong seluruh 

bawahan dan seluruh warga sekolah dapat memberdayakan dirinya, dan 

membentuk rasa tanggungjawab atau tugas-tugas yang diembannya. Kepatuhan 

tidak lagi didasarkan pada kontrol eksternal organisasi, namun justru berkembang 

dari hati sanubari yang disertai dengan pertimbangan rasioanlnya. 
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 Pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses pemerdekaan diri, ketika 

setiap individu dipandang sebgai sosok manusia yang memiliki kekuatan cipta, 

rasa, dan karsa. Jika ketiga aspek kekuatan diri manusia ini mempunyai tempat 

untuk berkembang secara semestinya dalam suatu organisasi, maka hal ini akan 

menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kemajuan organisasi. Oleh karena itu, 

partisipasi dan keterlibatan indivdu dalam setiap pengambilan keputusan memiliki 

arti penting bagi pertumbuhan organisasi sekolah. Dengan keterlibatan mereka 

dalam pengambilan keputusan, ada gilirannya akan terbentuk rasa tanggung jawab 

bersama dalam mengimplementasikan setiap keputusan yang diambil. 

 Terry (dalam Mulyasa, 2013: 49) mengemukakan bahwa untuk dapat 

memberdayakan setaiap individu dalam tingkat persekolahan, seorang kepala 

sekolah seyogyanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi 

pemerdayaan (create an environment conducive to empowerment), memerlihatkan 

idealisisme pemerdayaan (demonstrates empowerment ideals), penghargaan 

terhadap segala usaha pemberdayaan terhadap segala keberhasilan pemberdayaan 

(encourages all endeeavors toward empowerment ) dan penghargaan terhadap 

segala keberhasilan pemberdayaan (applauds all empowerment succes). Pendapat 

tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemberdayaan bukanlah hal yang 

sederhana, melainkan didalamnya membutuhkan kerja keras dan kesungguhan 

dari kepala sekolah, agar guru dan tenaga kependidikan di sekolah tumbuh dan 

berkembang menjadi individu yang berdaya. Jika saja seseorang kepala sekolah 

sudah mampu memberdayakan seluruh warga sekolah, maka akan tumbuh 

dinamika organisasi yang diwarnai dengan pemikiran kreatif dan inovatif dari 
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setiap anggotanya. Mereka dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan 

dirinya secara leluasa tanpa hambata sosio-psikologis yang membelenggunya. 

Dalam hal ini, semua pihak akan bekerja dengan disertai rasa tanggungjawab 

profesionalnya. 

 Pola kepemimpinan kepala sekolah tidak sekadar melaksanakan tugas 

rutin yang sama saja dari hari ke hari berikutnya. Semua sudah ditentukan 

standarnya, dan kalau kinerja sudah sesuai standar maka bereslah segalanya. 

Kepala sekolah juga memerlukan standar kinerja, tetapi bedanya standar ini 

bersifat dinamis yang selalu bisa ditingkatkan, sehingga memungkinkan 

terjadinya mutu secara berkelanjutan. Menurut Mulyasa (2013:49-53) menyatakan 

bahwa kepala sekolah yang ideal mempunyai ciri-ciri khusus, sebagi berikut : 

1. Fokus pada kelompok 

Kepemimpinan kepala sekolah lebih diarahkan kepada kelompok-kelompok 

kerja yang memiliki tugas atau fungsi masing-masing, tidak memfokus kepada 

individu. Hal ini akan berakibat tumbuh berkembangnya kerjasama dan 

kelompok. Motivasi individu akan menjadi tugas semua guru dalam kelompok, 

jadi kelompok kerja menjadi sumber motivasi bagi setiap anggota dalam 

kelompok. Karena pimpinan selalu menilai kinerja kelompok, bukan individu, 

maka setiap kelompok akan berusaha memacu kerjasama yang sebaik-baiknya, 

kalau perlu dengan menarik teman sekelompoknya yang kurang benar kerjanya. 

2. Melimpahkan wewenang 

Seseorang kepala sekolah tidak selalu membuat keputusan sendiri dalam 

segala hal, tetapi hanya melakukannya dalam hal-hal yang akan lebih baik kalau 

dia yang memutuskannya. Sisanya diserahkan wewenangnya kepada kelompok-
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kelompok yang ada di bawah pengawasannya. Hal ini dilakukan terutama untuk 

hal-hal yang menyangkut cara melaksanakan pekerjaan secara teknis. Guru-guru 

yang ada dalam kelompok-kelompok kerja yang sudah mendapatkan pelatihan 

dan sehari-hari melakukan pekerjaan itulah yang lebih tahu bagaimana melakukan 

pekerjaan dan karenya menjadi lebih kompeten untuk membuat keputusan dari 

kepala sekolah. 

3. Merangsang Kreativitas 

Setiap upaya meningkatkan mutu kinerja, apakah itu dalam menghasilkan 

barang atau menghasilkan jasa, pada dasarnya selalu diperlukan adanya perubahan 

cara kerja. Jadi, kalau diinginkan adanya mutu yang lebih baik jangan takut 

menghadapi perubahan, sebab tanpa perubahan tidak akan terjadi peningkatan 

mutu kinerja. Perubahan bisa diciptakan oleh pemimpin, tetapi tidak perlu harus 

selalu berasal dari pimpinan, sebab kemampuan pemimpinpun terbatas. Oleh 

karena itu, pemimpin justru perlu merangsang timbulnya kreativitas di kalangan 

guru-guru yang dipimpinnya guna menciptakan hal-hal baru yang sekitarnya akan 

menghasilkan kinerja yang lebih bermutu. Seorang pemimpin tidak selayaknya 

memaksakan ide-ide lama yang sudah terbukti tidak dapat menghasilkan sesuatu 

yang lebih bermutu dari manapun asalnya patut disambut baik. Guru-guru dalam 

organisasi harus dibuat tidak takut untuk berkreasi, dan guru yang terbukti 

menghasilkan ide yang bagus harus diberi pengakuan dan penghargaan. 

4. Memberi Semangat dan Motivasi 

 Seorang pimpinan pendidikan harus selalu mendambakan pembaharuan, 

sebab dia tahu bahwa hanya dengan pembaharuan akan dapat dihasilkan mutu 

pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu, dia harus selalu mendorong semua 

guru dalam lembaganya untuk berani melakukan inovasi-inovasi, baik itu 
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menyangkut cara kerja maupun barang dan jasa yang dihasilkan. Tentu semua itu 

dilakukan melalui proses uji coba dan evaluasi secara ketat sebelum diadopsi 

secara luas dalam organisasi. Sebaliknya, seorang pimpinan tidak sepatutnya 

mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kerja lama yang sudah terbukti tidak 

menghasilkan mutu seperti yang diharapkan oleh lembaga maupun oleh para 

pelanggannya. 

5. Memikirkan program Penyertaraan Bersama 

Seorang kepala sekolah harus selalu mengupayakan adanya kerjasama dalam 

tim, kelompok, atau unit-unit organisasi. Program-program mulai dari tahap 

perencanaan sampai implementasi dan evaluasinya dilaksanakan melalui 

kerjasama, dan bukan program sendiri-sendiri yang bersifat individual. Melalui 

sistem kerja yang didasari oleh kerjasama tim, kelompok atau unit itu akan 

menjadi pemikiran para pimpinan pendidikan. Dasarnya adalah pengikutsertaan 

semua guru dalam berbagai kegiatan yang sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan  masing-masing. Guru adalah aset terpenting dalam lembaga dan 

karena itu setiap guru yang ada harus didayagunakan secara optimal bagi 

kepentingan pencaaian tujuan sekolah. 

6. Kreatif dan Proaktif 

Seorang kepala sekolah harus selalu bertindak kreatif dan proaktif yang 

bersifat preventif dan antisipatif. Kepala sekolah tidak hanya bertindak reaktif 

yang mulai mengambil tindakan bila sudah terjadi masalah. Kepala sekolah yang 

kreatif dan proaktif selalu bertindak untuk mencegah munculnya masalah dan 

kesulitan di masa yang akan datang. Setiap rencana tindakan sudah dipikirkan 
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akibat dan konsekuensi yang bakal muncul, dan kemudian dipikirkan cara 

mengeliminasi hal-hal yang bersifat negatif atau berusaha meminimalkannya. 

Dengan demikian kehidupan sekolah selalu dalam pengendalian kepala sekolah, 

dalam arti semua sudah dapat diperhitungkan sebelumnya, dan bukannya 

memungkinkan munculnya masalah-masalah secara mengejutkan dan 

menimbulkan kepanikan dalam organisasi sekolah. Tindakan yang reaktif 

biasanya sudah terlambat atau setidaknya sudah sempat menimbulkan kerugian 

atau akibat negatif lainnya. 

7. Memperhatikan Sumber Daya Manusia 

 Sudah dikatakan bahwa guru adalah sumber daya yang paling utama dan 

paling berharga dalam setiap organisasi. Oleh karena itu, SDM harus selalu 

mendapat perhatian yang besar dari pimpinan pendidikan dalam arti selalu 

diupayakan untuk lebih diberdayakan agar kemampuan-kemampuannya selalu 

meningkat dari waktu ke waktu. Dengan kemampuan yang meningkat itulah, 

SDM dapat diharapkan untuk meningkatkan mutu kinerjanya. Program-program 

pelatihan, pendidikan, dan lain-lain kegiatan yang bersifat memberdayakan SDM 

harus dilembagakan dalam arti selalu direncanakan dan dilaksanakan bagi setiap 

guru secara bergiliran sesuai keperluan dan situasi. 

8. Membicarakan Persaiangan 

Jika membicarakan mutu, maka akan terlintas adanya mutu yang tinggi dan 

rendah. Bila dikatakan bahwa kinerja suatu organisasi itu tinggi tentu karena 

dibandingkan  dengan mutu organisasi lain yang kenyataannya lebih rendah. 

Artinya, mutu tentang segala sesuatu itu sifatnya relatif, bukan absolut. Kepala 
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sekolah dianjurkan melakukan pembandingan dengan sekolah lain, 

membandingkan mutu sekolahnya dengan mutu sekolah lain yang sejenis. 

Kegiatan ini disebut benchmarking. Kepala sekolah harus selalu berusaha 

menyamai mutu sekolah lain; bahkan harus senantiasa berusaha melampaui mutu 

sekolah lain. Bila kepala sekolah membicarakan mutu sekolah lain dan kemudian 

ingin menyamai atau melebihi mutunya, berarti dia sedang membicarakan 

persaingan. 

9. Membangun karakter 

Budaya dan iklim organisasi. Karakter suatu organisasi tercermin dari pola 

sikap dan perilaku orang-orangnya. Sikap dan perilaku organisasi yang cenderung 

menimbulkan rasa senang dan puas pada pihak pelanggan-pelanggannya perlu 

dibina oleh pimpinan. Demikian pula budaya organisasi yang menunjung tinggi 

nilai-nilai tertentu yang relevan dengan mutu yang diinginkan oleh organisasi itu 

juga perlu dibina. Misalnya, dalam lembaga pendidikan perlu dikembangkan 

budaya yang menjunjung tinggi nilai-nilai belajar, kejujuran, kepelayanan, dan 

sebagainya. Nilai-nilai yang merupakan bagian dari budaya organisasi itu harus 

menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku dalam organisasi. Meskipun 

demikian, karakter dan budaya organisasi itu menunjang. Oleh karena itu, 

pimpinan juga harus selalu membina iklim organisasinya agar kondusif bagi 

tumbuh dan berkembangnya karakter dan budaya organisasi tersebut. Misalnya 

dengan menciptakan dan melaksanakan sistem penghargaan yang mendorong 

guru untuk bekerja dan berprestasi lebih baik. Atau pemimpin yang selalu 
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berusaha berperilaku sedemikian rupa hingga dapat menjadi model yang selalu 

dicontoh oleh guru-guru lain. 
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10. Kepemimpinan yang tersebar 

 Pimpinan kependidikan jangan berusaha memusatkan kepemimpinan pada 

dirinya, tetapi harus menyebarkan kepemimpinanya pada guru-guru, dan hanya 

menyisakan pada dirinya yang memang harus dipegang oleh seorang pimpinan. 

Kepemimpinan yang dimaksudkan adalah pengambilan keputusan dan pengaruh 

pada guru lain. Pengambilan tentang kebijaksanaan organisasi tetap di tangan 

pimpinan atas, dan lainnya yang bersifat operasional atau bersifat teknis 

disebarkan kepada guru-guru lain sesuai dengan kedudukan dan tugasnya. Dalam 

banyak hal bahkan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada tim atau 

kelompok kerja tertentu. Jadi, ketergantungan lembaga pada pimpinan akan 

sangat kecil, tetapi sebagian besar dari guru-guru dalam lembaga itu memiliki 

kemandirian yang tinggi. Kondisi semacam ini tentu saja akan tercapai melalui 

penerapan kependidikan yang baik dan benar, setelah melalui proses pembinaan 

yang panjang. 

11. Bekerja Sama Dengan Masyarakat 

Sekarang ini kerja sama dengan masyarakat sudah menjadi bagian penting 

dalam mengendalikan roda perjalanan organisasi pendidikan. stein dan Kanter 

melembagakan satu set respons eksternal dan internal, struktur partisipasi dan 

pemecahan masalah, disamping tugas-tugas rutin dalam lembaga pendidikan. 

kegiatan internal dan eksternal, serta kegiatan rutin dan non-rutin berjalan 

bersama-sama. Masalah-masalah yang muncul dicari kaitannya baik di dalam 

lembaga itu sendiri maupun dimasyarakat, supaya dapat diselesaikan secara lebih 

mudah dan lebih tuntas. 
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2.1.2 Budaya Organisasi 

2.1.2.1 Pengertian Budaya Organisasi 

 Menurut Nawawi (2013:1) budaya merupakan konsep yang penting dalam 

memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama. Kast dan 

James E.Rosenzweig (dalam Nawawi, 2013:3) organisasi didefinisikan sebagai 

sekelompok oramg yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan 

bawahan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi 

sederhana diatas memberi petunjuk bahwa organisasi dapat disoroti dari dua sudut 

pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi 

antara orang-orang yang berada di dalamnya. 

 Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai 

(values), keyakinan-keyakinan (belief), asumsi-asumsi (assumptions), atau norma-

norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu 

organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah 

organisasinya. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai atau norma-

norma yang telah relatife lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota 

organisasi (karyawan) sebagai norma perilaku dalam menyelesaikan masalah-

masalah organisasi. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai dan 

menginternalisasi dalam diri para anggota, menjiwai orang perorang di dalam 

organisasi. Dengan demikian, budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan 

jiwa para anggota organisasi (Sutrisno, 2010:2). 

  



40 
 

 
 

2.1.2.2 Fungsi Budaya Organisasi 

 Menurut Robbins (dalam Sutrisno, 2010:10) budaya organisasi 

mempunyai beberapa fungsi. Pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. 

Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu 

organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa 

identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi 

mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada suatu yang lebih luas 

daripada kepentingan diri individual. Keempat, budaya organisasi itu 

meningkatkan kemantapan sistem sosial.  

 Budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong 

pencampuran core values dan perilaku yang diinginkan, sehingga memungkinkan 

organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsisitensi, 

menyelesaikan konflik dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. 

 Budaya organisasi akan meningkatkan motivasi staf dengan memberi 

mereka perasaan memiliki, loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai, dan mendorong 

mereka berpikir positif tentang mereka dan organisasi. Dengan demikian, 

organisasi dapat memaksimalkan potensi stafnya dan memenangkan kompetisi. 

Dengan budaya organisasi kita dapat memperbaiki perilaku dan motivasi sumber 

daya manusia sehingga meningkatkan kinerjanya dan pada gilirannya 

meningkatkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Namun 

budaya organisasi harus selalu dikembangkan sesuai dengan perkembangan 

lingkunga. 
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 Budaya organisasi bagi karyawan atau guru dimaknai sebagai petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis. Budaya organisasi mendorong guru  untuk 

selalu mencapai prestasi kerja atau produktivitas yang lebih baik. Hal ini dapat 

dicapai apabila proses sosialisasi dapat dijalankan dengan tepat kepada 

sasarannya. 

2.1.2.3 Karakteristik Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi merupakan tata nilai yang disepakati dan dipatuhi oleh 

seluruh anggota organisasi yang sifatnya dinamis dan mampu meningkatkan 

produktivitas organisasi. Menurut Robbin (dalam Nawawi 2013:8) karakteristik 

budaya organisasi yang dinamis sebagai berikut: 

1. Inovasi dan keberanian mengambil resiko (Inovation and risk taking); sejauh 

mana para guru didorong untuk berinovasi dan pengambilan resiko. 

2. Perhatian terhadap detail (attention to detail); sejauh mana para guru 

diharapkan memperlihatkan posisi kecermatan, analisi, dan perhatian pada 

perincian. 

3. Berorientasi pada hasil (outcome orientation); sejauh mana kepala sekola 

memfokuskan pada hasil, bukan pada tekhnis dan proses dalam mencapai 

hasil. 

4. Berorientasi pada manusia (people orientation); sejauh mana keputusan kepala 

sekolah memperhitungkan efek hasil pada guru-guru dalam organisasi itu. 

5. Berorientasi tim (team orientation); sejauh mana kegiatan kerja 

diorganisasikan sekitar tim-tim bukan individu. 



42 
 

 
 

6. Agresif (aggressiveness); sejauh mana guru-guru itu agresif dan kompetitif, 

bukannya santai-santai. 

7. Stabil (stability); sejauh mana keinginginan organisasi menenknakan 

diterapkannta status quo sebagai kontras dari pertumbuhan 

  



43 
 

 
 

2.1.2.4 Nilai Organisasi 

 Nilai adalah ukuran yang mengandung kebenaran atau kebaikkan 

mengenai keyakinan dan perilaku organisasi yang paling dianut dan digunakan 

sebagai budaya kerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan 

misi dalam rangka mencapai visi organisasi. 

 Nilai biasanya sangat baik apabila dijabarkan sepenuhnya dalam sikap dan 

perilaku sehari-hari, terutama harus ditunjukkan oleh para pemimpin, karena 

sebuah teladan sangat bernilai dalam menjalankan pekerjaan dalan organisasi. 

Menurut Nawawi (2013:115) bahwa ada beberapa nilai yang penting sebagai 

pedoman organisasi, anatara lain: 

1. Togetherness, bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja 

sendiri- sendiri. 

2. Empathy, memahami dan ikut merasakan masalah yang dihadapi guru lain. 

3. Assist, kesediaan untuk selalu memberikan bentukan secara ikhlas. 

4. Maturity, kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan 

bersama 

5. Willingness, kesedian bekerja sama berdarkan persahabatan atau kooperatif 

6. Organizational, berperilaku secara organisasional yakni berinteraksi satu sama 

lain dalam memecahkan masalah ataupun krisi. 

7. Respect, saling menghormati serta menghargai terhadap sesama. 

8. Kindness, berperilaku santun, rendah hati, serta selalu memberikan kesejukan 

dalam setiap pertemuan. 

9. Integritas, menanamkan rasa hormat kepada guru lain, kemantapan pribadi. 
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10. Inovatif, menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi, mau dan dapat mengadakan 

pembaharuan sesuai tantangan. 

11. Keunggunlan, keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik. 

12. Flexibility, resilience, mastering change ; memiliki ketahanan dan mengusai 

perubahan 

13. Wisdom, kearifan 

2.1.3 Guru 

2.1.3.1 Definisi Guru 

 Menurut Syah (dalam Mujib, 2012:81) guru, dalam KBBI (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia), diartikan sebagai guru yang pekerjaan atau mata 

pencahariannya mengajar. Kata guru dapat mengandung bermacam-macam 

intrepretasi bahkan juga konotasi. Pertama, kata seorang (a person) bisa mengacu 

pada siapa saja asal pekerjaan sehari-harinya mengajar. Kata mengajar dapat pula 

ditafsirkan bermacam-macam, misalnya menularkan pengetahuan dan kebudayaan 

kepada orang lain, melatih keterampilan jasmani kepada orang lain, serta 

menanamkan nilai dan keyainan kepada guru lain. 

 Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya mnusia 

yang potensial di bidang pembangunan (Sardiman, 2011:125). Menurut Dedi 

Supriyadi (dalam Sondi dan Suherman, 2010:7) guru sebagai suatu profesi di 

Indonesi baru dalam taraf sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat 

kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya 

sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang semi profesional. 
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 Guru merupakan seseorang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang 

yang memiliki kharisma atau wibawa hingga perlu untuk ditiru dan diteladani. 

Mengutip pendapat Laurence D. Hazkew dan Jonathan C. Mc Lendon dalam 

bukunya This is Teaching (hlm.10): “Teacher is professional person who 

conducts classes”. ( Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam 

menata dan mengelola kelas). Sedangkan menurut Jean D. Grambs dan C. Morris 

MC Clare dalam foundation of teaching, An Introducing to Modern Education, 

hlm.141: “teacher are those persons who consciously direct the experiences and 

behavior of an individual so that education takes places. “(Guru adalah mereka 

yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang 

individu hingga dapat terjadi pendidikan) (Uno, 2016:15). 

 Jadi, guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggungjawab 

dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Guru yang disebut 

guru adalah guru yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran 

serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan 

pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari 

proses pendidikan. 

2.1.3.2 Persyaratan Guru 

 Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta tanggung 

jawabnya guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat inilah yang akan 

membedakan anatara guru dari manusia-manusia lain pada umunya. Menurut 

Sardiman (2011:126-127) mengatakan bahwa syarat-syarat menjadi guru dapat 

diklasifikan menjadi beberapa kelompok. 
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1. Persyaratan Administratif 

Syarat-syarat administratif ini anatar lain meliputi: soal kewarganegaraan  

warga negara Indonesia, umur (sekurang-kurangnya 18 tahun), berkelakuan baik, 

mengajukan permohonan. Disamping itu masih ada syarat-syarat lain yang telah 

ditentukan sesuai dengan kebijakan yang ada. 

2. Persyaratan Teknisi  

 Dalam persyaratan teknis ini ada yang bersifat formal, yakni harus 

berijazah pendidikan guru. Hal ini mempuny konotasi bahwa seseorang yang 

memiliki ijazah pendidikan guru itu dinilai sudah mampu mengajar. Kemudian 

syarat-syarat yang lain adalah mengusai cara dan teknik mengajar, terampil 

mendesain program pengajaran serta memilih motivas dan cita-cita memajukan 

pendidikan pengajaran. 

3. Persyaratan psikis 

 Kaitannya dengan kelompok persyaratan psikis, antara lain: sehat rohani 

dan jasmani, dewasa dalam berpikir dan bertindak, mampu mengendalikan emosi, 

sabar, ramah dan sopan, memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen dan berani 

bertanggung jawab, berani berkorban dan memiliki jiwa pengabdian. Disamping 

itu, guru juga dituntut untuk bersifat pragmatis dan raelistis, tetapi juga memiliki 

pandangan yang mendasar dan filosofis. Guru harus juga mematuhi norma dan 

nilai yang berlaku serta memiliki semangat membangun. Inilah pentingnya bahwa 

guru itu harus memiliki panggilan hati nurani untuk mengabdi demi anak didik. 

4. Persyaratan fisik 
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 Persyaratan fisik ini antara lain meliputi/; berbadan sehat, tidak memiliki 

cacat tubuh yang mungkin mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki gejala-

gejala penyakit yang menular. Dalam persyaratan fisik ini juga menyangkut 

kerapian dan kebersihan, termasuk bagaimana cara berpakaian. Sebab 

bagaimanapun juga guru akan selalu dilihat/diamati dan bahkan dinilai oleh paara 

siswa/anak didiknya. 

 Dari berbagai persyaratan yang telah dikemukan diatas, menunjukan 

bahwa guru menempati bagian “tersendiri” dengan berbagai ciri kekhususannya, 

apalagi kalau dikaitkan dengan tugas keprofesiannya. Sesuai dengan tugas 

keprofesiannya, maka sifat dan persyaratan tersebut secara garis besar dapat 

diklasifikasikan dalam spektrum yang lebih luas, yakni guru harus memiliki 

kemampuan profesional, memiliki kapasitas intelektual, dan memiliki sifat edikasi 

sosial. 

2.1.3.3 Peran Guru 

 Sehubungan dengsn fungsinya sebagai pengajar, pendidik, dan 

pembimbing, maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan  

guru ini akan senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan 

dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun dengan 

staf yang lain. 

 Guru memegang peranan yang sangat strategis terutama dalam 

membentuk watak bangsa serta mengembangkan potensi siswa. Kehadiran guru 

tidak tergantikan oleh unsur yang lain, lebih-lebih dalam masyarakat kita yang 
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multikultural dan multidimensional, dimana peranan tekhnologi untuk 

menggantikan tugas-tugas yang sangat minim. 

 Mengenai apa peranan guru, ada beberapa pendapat yang dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat 

yang dapat memberikan nasihat-nasihat, motivator sebagai pemberi 

inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan 

tingkah laku serta nilai-nilai, guru yang mengusai bahan yang diajarkan. 

2. Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru disekolah sebagai pegawai 

(employee) dalam hubungan kedinasan, sebagai bawahan (subordinate) 

terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan anak 

didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator dan pengganti guru tua. 

3. James W. Brown, mengamukakan bahwa tugas dan peranan guru antara 

lain: mengusai dan mengembangkan materi pelajaran, merencana dan 

memepersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi 

kegiatan siswa. 

4. Federasi dan organisasi profesioanal guru sedunia, mengungkapkan bahwa 

peranan guru disekolah, tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi juga 

berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap (dalam 

Sardiman, 2011:143-144). 

 Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pendidikan. Menurut Mujib (2012:81-86)  terdapat beberapa peranan 

guru, yaitu : 
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1. Guru Sebagai Pendidik 

 Guru sebagai seorang pendidik yang menajdi tokoh panutan serta 

identifikasi bagi para siswa dan lingkungannya harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, dan disiplin. Berkaitan 

dengan tanggung jawab, guru harus mengetahui serta memahami nilai dan nrma 

(norma moral dan sosial), serta berusaha berperilaku sesuai dengan nilai dan 

norma tersebut. Guru juga harus bertanggung jawab terhadap segala tindakkannya 

dalam pembelajaran di sekolah dan kehidupan bermasyarakat berkenaan dengan 

wibawa, guru harus memiliki kelebihan dalam merealisasikan nilai spritual, 

emosional, moral, sosial, dan intelektual dalam pribadannya, serta memiliki 

kelebihan dalam pemahaman ilmu pengetahuan, tekhnologi, dan seni sesuai 

bidang yang dikembangkan (Mujib, 2012:82). Menurut Slameto (dalam Saondi 

dan Suherman, 2010:18) )mendidik dengan titik berat memberikan arah dan 

motivasi pencapaiaan tujuan baik jangka pendek maupun panjang  

 Menurut Sardiman (2011:138) Dengan mendidikkan dan menanamkan 

nilai-nilai yang terkandung pada berbagai pengetahuan yang dibarengi dengan 

contoh-contoh teladan dari sikap dan tingkah laku gurunya. Guru bukan sekedar 

menumpahkan semua ilmu pengetahuan tetapi juga mendidik seorang menjadi 

warga negara yang baik, menjadi pribadi baik dan utuh. Mendidik berarti 

mentransfer nilai-nilai kepada siswanya. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan 

dalam tingkah laku sehari-hari. Mendidik adalah mengantarkan anak didik agar 

menemukan dirinya, menemukan kemanusiaannya. Mendidik adalah 

memanusiakan manusia. Dengan demikian, secara esensial guru sebagai pendidik 
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yang transfer of values. Ia bukan saja pembawa ilmu pengetahuan, akan tetapi 

juga menjadi contoh seorang pribadi manusia. 
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2. Guru Sebagai Pengajar 

 Sebagai seorang yang mengelola proses belajar mengajar tentunya harus 

mampu meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan dan pengelolaan pengajaran yang efektif, penilaian hasil belajar yang 

objektif, sekaligus memberikan motivasi pada peserta didik. Guru membantu 

siswa yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum 

diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang 

dipelajari.  

 Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam 

pembelajaran: membuat ilustrasi (menghubungkan sesuatu yang sedang dipelajari 

siswa dengan sesuatu yang telah diketahuinya dan pada waktu yang sama, 

memeberikan tambahan pengalaman kepada mereka), mendefinisikan 

(meletakkan sesuatu yang dipelajari secara jelas dan sederhana, dengan latihan, 

pengalaman, serta pengertian yang dimiliki oleh siswa), menganalisis (membahas 

masalahyang telah dipelajari bagaian demi bagaian), menyintesis (mengembalikan 

bagian-bagaian yang telah dibahas kedalam suatu konsep yang utuh, sehingga 

memiliki arti, hubungan antara yang satu dengan yang lain tampak jelas, dan 

setiap masalah itu tetap berhubungan dengan keseluruhan yang lebih besar), 

bertanya (mengajukkan pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan tajam agar apa 

yang dipelajari menjadi lebih jelas), merespons (menanggapi pertanyaan siswa), 

mendengarkan (memahami siswa dan berusaha menyederhanakan setiap masalah, 

serta membuat kesulitan atampak jelas, baik bagi guru maupun siswa), 

menciptakan kepercayaan (siswa akan memberikan kepercayaan terhadap 
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keberhasilan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dasar), 

membrikan pandangan yang bervariasi (melihat bahan yang dipelajari dari 

berbagai sudut padat dan memandang masalah dalam kombinasi yang bervariasi), 

menyediakan media untuk mengkaji materi, menyesuaikan metode pembelajarm 

(menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan dan tingkat 

perkembanagn siswa, serta menghubungkan materi baru dengan sesuatu yang 

telah dipelajari). 

3. Guru Sebagai Pembimbing 

 Guru sebagai pembimbing, artinya memberikan bantuan kepada setiap 

individu untuk mencapai pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk 

melakukan penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Oemar dalam Saondi dan Suherman (2010:19) yang mengatakan 

bimbingan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu untuk mencapai 

pemahaman diri dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyesuaian diri secara maksimal terhadap sekolah, keluarga serta masyarakat.  

 Membimbing dalam hal ini dapat dikatakan sebagai kegiatan menuntun 

anak didik dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan 

arah yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Guru  harus berlaku membimbing 

dalam arti menuntun sesuai dengan kaidah-kaidah yang baik dan mengarahkan 

perkembangan anak didik sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, termasuk 

dalam hal ini, yang penting ikut memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan 

yang dihadapi anak didik. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan 
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perkembangan yang lebih baik pada diri siswa, baik perkembangan fisik maupun 

mental. 
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4. Guru Sebagai Teladan 

 Guru merupakan teladan bagi para siswa dan semua guru yang 

menganggapnya sebagai guru. Terdapat kecenderungan yang besar untuk 

menganggap bahwa peran ini tidak mudah ditentang, apalagi ditolak. Sebagai 

teladan, tentu saja pribadi dan perilaku guru akan mendapatkan sorotan siswa 

serta guru-guru disekitarnya yang menganggap atau mengakuinya sebagai guru. 

Beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru teladan adalah gaya berbicara yang 

sopan, suka bekerja keras, pengalaman yang luas, cara berpakaian yang baik, 

hubungan sosial yang baik, cara berpikir cerdas, dan gaya hidup yang bersahaja. 

5. Guru Sebagai Pelatih 

 Proses pendidikan dan pembelajaran memerlukan keterampilan, baik 

intelektual maupun motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai 

pelatih. Pelatihan yang dilakukan, disamping harus memperhatikan kompetensi 

dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual siswa 

dan lingkungannya. 

6. Guru Sebagai Penilai dan Evaluator 

 Penilaian dan evaluasi merupakan aspek pembelajaran yang paling 

kompleks, karena melibatkan banyak latar belakang dan hubungan, serta variabel 

yang mempunyai arti apabila berhubungan dengan konteks yang hampir tidak 

mungkin dapat dipisahkan dengan setiap segi penilaian. Tidak ada pembelajaran 

tanpa penilaian, karena penilaian merupakan proses menetapkan kualitas hasil 

belajar atau proses untuk menentukan tingkat pencapaian pembelajaran oleh 

siswa.Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan, 
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efektivitas, dan efisien dalam proses pembelajaran. Dalam fungsinya sebagai 

penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara terus-menerus 

mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peseerta didik dari waktu ke waktu. 

2.1.3.4 Kinerja Guru 

 Secara leksikal kinerja merupakan terjemahan dari bahasa ingris, work 

performance atau job performance, tetapi sering disingkat menjadi performance 

an sich. Kinerja dalam bahasa Indonesia disebut prrestasi kerja dan dalam kamus 

besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dicapai; prestasi yang 

diperlihatkan; kemapuan kerja. 

 Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Rahmawati dan Daryanto, 2013:16). 

Ada pendapat tentang definisi kerja yang dikemukan oleh para pakar dan ahli 

dengan formulasi definisi yang berbeda-beda. Rue dan Byar (dalam Nawawi, 

2013:212) mengatakan bahwa kinerja adalah berkaiatan dengan operasi, aktivitas 

program dan misi organisasi.  

 Menurut Miner (dalam Sutrisno, 2010:170) dalam kinerja adalah 

bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan 

tugas yang telah dibebankan kepadanya. Setiap harapan mengenai bagaimana 

seseorang harus berperilaku dalam melaksanakan tugas, berarti menunjukkan 

suatu peran dalam organisasi.  Prawisentono (dalam Sutrisno, 2010:170) Suatu 

organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi privat dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang 

digerakkan oleh sekelompok guru yang berperan aktif sebagai pelaku dalam 

upaya mencapai tujuan lembaga atau organisasi bersangkutan. Dalam hal ini 
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sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara kinerja perguruan dengan kinerja 

organisasi. Dengan perkataan lain bila kinerja guru baik maka kemungkinan besar 

kinerja organisasi juga baik. Kinerja seorang guru akan baik bila dia mempunyai 

keahlian yang tinggi, bersedia bekerja keras diberi gaji sesuai dengan perjanjian, 

mempunyai harapan masa depan lebih baik. 

 Sedangkan guru merupakan suatu pekerja yang membutuhkan keahlian 

dan kematangan seseorang serta tanggung jawab yang tinggi untuk mengemban 

amanah pendidikan. Oleh sebab itu, setiap individu yang diberi wewenang, tugas, 

atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi pendidikan tertentu 

diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan 

kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

 Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

adalah kemmapuan yang ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai 

sesuai denagn standar yang telah ditetapkan (Wahab dan Umiarso, 2011:119). 

2.1.3.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

 Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:19) guru merupkan ujung 

tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap sebagai guru yang berperan 

penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang merupakan pencerminan mutu 

pendidikan. Keberdaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak 

lepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal yang membawa dampak 

pada perubahan kinerja guru, anatara lain yaitu: 
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1. Kepribadian dan Dedikasi 

 Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri atas unsur psikis 

dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu 

.gambaran dari kepribadia guru itu. Dengan kata lain, baik tidaknya citra 

seseorang ditentukan oleh kepribadiaannya. Kepribadian inilah yang akan 

menentukan apakah dia menjadi pendidik dan pembina yang baik bagi anak 

didiknya ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan anak 

didik, terutama bagi anak didik yang masih kecil dan mereka yang sedang 

memiliki kegoncangan kejiwaan.  Oleh karena itu, kepribadian merupakan faktor 

yang menentukan tinggi rendahnya martabat guru (Rachmawati dan Daryanto, 

2013:20). 

 Kepribadian dan dedikasi yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran akan 

pekerjaan dan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi. Guru yang memiliki kepribadian baik dapat 

membangkitkan kemauan untuk giat memajukkan profesinya dan meningkatkan 

dedikasinya dalam melakukan pekerjaan mendidik sehingga dapat dikatakan guru 

tersebut memiliki akuntabilitas yang baik.  

2. Pengemban Profesi 

 Pengembangan profesi guru merupakan hal penting untuk diperhatikan 

guna mengantisipasi perubahan dan beratnya tuntutan terhadap profesi guru. 

Pengembangan profesionalisme guru menekankan kepada penguasaan ilmu 

pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Maister 

(dalam Rachmati dan Daryanto, 2013: 22) mengemukakan bahwa profesionalisme 
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bukan sekedar memiliki pengetahuan, tekhnologi dan manajemen tetapi memiliki 

keterampilan tinggi, memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan. 

 Terlepas dari perkembangan teknologi yang harus diimbangi oleh skil 

guru dalam mengikuti pola tersebut, untuk menjadi professional seorang guru 

dituntut untuk memiliki lima hal yaitu (1) guru mempunyai komitmen pada siswa 

dan proses belajarnya, (2) guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran 

yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa, (3) guru bertanggung 

jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi, (4) guru 

mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari 

pengalamannya, (5) guru seyogiannya merupakan bagaian dari masyarakat belajar 

dalam lingkungan profesinya (Wahab dan Umiarso, 2011:127). 

3. Kemampuan Mengajar 

 Kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam 

mengelola pembelajaran. Titik tekannya adalah kemampuan guru dalam 

pembelajaran bukanlah apa yang harus dipelajari, guru dituntut mampu 

menciptakan dan menggunakan keadaan positif untuk membawa mereka kedalam 

pembelajaran agar anak dapat mengembangkan kompetensinya. Guru harus 

mampu menafsirkan dan mengembangkan isi kurikulum yang digunakan selama 

ini pada suatu jenjang pendidikan yang diberlakukan sama walaupun latar 

belakang sosial berbeda (Rachmawati dan daryanto, 2013: 28). 

 Kemampuan mengajar guru yang sesuai dengan tuntutan standar tugas 

yang diemban memberikan efek positif bagi hasil yang ingin dicapai seperti 

perubahan hasil akademik siswa, sikap siswa, keterampilan siswa, dan perubahan 
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pola kerja guru yang semakin meningkat. Sebaliknya, jika kemampuan mengajar 

yang dimiliki guru sangat sedikit akan berakibat bukan saja menurunkan prestasi 

belajar siswa, melainkan juga menurunkan tingkat kinerja guru itu sendiri (Wahab 

dan Umiarso, 2011: 132). 

 Untuk itu kemampuan mengajar guru menjadi sangat penting dan menjadi 

keharusan bagi guru untuk dimilki dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Tanpa kemampuan mengajar yang baik, sangat tidak mungkin guru mampu 

melakukan inovasi atau kreasi dari materi yang ada dalam kurikulum yang pada 

gilirannyamemberikan rasa bosan bagi guru maupun siswa untuk menjalankan 

tugas dan fungsi masing-masing 

4. Antar Hubungan dan Komunikasi 

 Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat saling 

berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dirumah tangga, 

ditempat kerja, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. 

Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. 

 Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013: 30) pentingnya komunikasi 

bagi organisasi tidak dapat dipungkiri adanya komunikasi yang baik suatu 

organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula. Komunikasi 

yang efektif adalah penting bagi semua organisasi oleh karena itu para pemimpin 

organisasi dan para komunikator dalam organisasi perlu memahami dan 

menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Guru dalam proses 

pelaksanaan tugasnya perlu memperhatikan hubungan dan komunikasi baik anatra 

guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan 

guru dengan personalia lainnya. Hubungan dan komunikasi yang baik membawa 
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konsekuensi terjalimmya interaksi seluruh kompomen yang ada dalam sistem 

sekolah. 

5. Hubungan Dengan Masyarakat 

 Hubungan sekolah dengan masyarakat manurut Oemi Abdurrachman 

(dalam Wahab dan Umiarso, 2011:133) adalah suatu proses komunikasi anatara 

sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang 

kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerjasama untuk 

masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. 

 Hubungan dengan masyarakat tidak saja dibina oleh guru, tetapi juga 

dibina oleh personalia lain yang ada disekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Made Pidarta yang menagtakan bahwa selain guru, anggota staf yang lain seperti 

para pegawai, para petugas bimbingan dan konseling, bahkan petugas-petugas 

yang ada disekolah. Namun, yang lebih banyak menangani hal itu adalah guru 

segingga guru-gurulah yang paling dituntut untuk memliki kompetensi dan 

perilaku yang cocok dengan struktur sosial. 

 Terjalinnya hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat 

membuka peluang adannya saling koordinasi dan pengawasan dalam proses 

belajar mengajar di sekolah dan keterlibatan bersama meamjukan peserta didik. 

Guru diharapkan selalu berbuat yang terbaik sesuai harapan masyarakat, yaitu 

terbinanya dan tercapainya mutu pendidikan anak- anak mereka. 

 Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi peningkatan 

kinerja guru melalui peningkatan aktivitas-aktivitas bersama, komunikasi yang 

kontinu, dan proses saling member dan saling menerima, serta membua 
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introspeksi sekolah dan guru dapat diketahui oleh masyarakat sehingga guru akan 

berupaya menampilkan kinerja yang lebih baik. 

2.1.3.6 Indikator-Indikator Kinerja Guru 

 Kinerja guru sekolah dasar merupakan gambaran hasil kerja yang 

dilakukan oleh guru sekolah dasar terkait dengan tugas apa yang diembannya dan 

merupakan tanggungjawabnya. Dalam hal ini, tugas-tugas rutin sebagai seorang 

guru adalah mengadakan perencanaan, pengelolaan, dan pengadministrasian atau 

tugas-tugas pembelajaran, serta melaksanakan pengajaran. 

 Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena guru 

mengemban tugas professional, artinya tugas-tugas hanya dapat dikerjakan 

dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program pendidikan. 

Menurut Uno (2016:93) indikator-indikator kinerja guru, meliputi: 

1. Merencanakan program pengajaran dengan tepat 

2. Melakukan penilaian hasil belajar. 

3. Berhati-hati dalam menjelaskan materi ajaran. 

4. Menerapkan hasil penelitian dalam pembelajaran 

5. Menerapkan hal-hal baru dalam pembelajaran 

6. Membrikan materi ajar yang sesuai kalander akademik 

7. Menyelesaikan program pengajaran sesuai kalander akademik 

8. Menggunakan media pembelajaran 

9. Menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran 

10. Menyelenggarakan administrasi sekolah dengan baik 

11. Menciptakan hal-hal baru yang lebih efektif dalam menata administrasi 

sekolah 
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12. Mampu dalam mempimpin kelas 

13. Mampu mengelola IBM. 

14. Mampu melakukan penilaian hasil belajar siswa 

15. Menguasai landasan pendidikan 

16. Melaksanakan layanan bimbingan 

17. Mengomunikasikan hal-hal baru dalam pembelajaran 

18. Menggunakan berbagai tekhnik dalam mengelola proses belajar mengajar 

19. Terbuka dalam menerima masukan untuk perbaikan pembelajaran 

2.2 Kajian Empiris 

Berbagai penelitian mengenai gaya kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan 

Kinerja Guru telah dilakukan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Arifah Rizqiani, Muhammad Syamsun dan 

Sukiswo Dirdjosuparto pada tahun 2014 “Analisis Pengaruh Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan Motivasi Kerja Guru terhadap Komitmen Kerja Guru (Studi Kasus: 

SDIT Ummul Quro’ Kota Bogor)” untuk kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

motivasi kerja guru sebesar 0,2490. Artinya, kepemimpinan sekolah mempunyai 

kontribusi positif terhadap motivasi kerja guru sebesar 24,90% dan 75,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, komitmen kerja guru dipengaruhi secara 

positif oleh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru sebesar 0.3488. 

Sedangkan pada model 2, R-Square untuk kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja guru terhadap komitmen kerja guru sebesar 0,4897. Artinya, 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja guru mempunyai kontribusi positif 

terhadap komitmen kerja guru sebesar 48,97% dan 51,03% dipengaruhi oleh faktor 
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lain. Berdasarkan nilai R-Square dari kedua model tersebut dapat diketahui bahwa 

nilai pengaruh kepemimpinan yang langsung mempengaruhi komitmen. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Titik Handayani pada tahun 2015, dengan 

judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Guru dan Budaya 

Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri Wonosobo” terdapat pengaruh yang 

signifikan gaya kepemimpinan partisipatif kepala sekolah, motivasi kerja guru, dan 

budaya organisasi sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada SMAN 

di Kabupaten Wonosobo (p < 0,05), dan memberikan sumbangan dengan koefisien 

de- terminasi (R2) sebesar 0.389. Ini berarti bahwa kinerja guru SMAN di 

Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan partisipatif kepala 

sekolah, mo- tivasi kerja guru dan budaya organisasi sekolah dan memberikan 

sumbangan sebesar 38,9%. Semakin tinggi gaya kepemimpinan partisipatif kepala 

sekolah, motivasi kerja guru, dan budaya organisasi sekolah maka semakin tinggi 

pula tingkat kinerja guru SMAN di Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian tersebut dilakukan oleh Siti Nuraisyah pada tahun 2014 dengan 

judul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Budaya Organisasi  Dan Motivasi 

Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Pada SMP Negeri Di Kecamatan Pandan 

Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara” Hasil penelitian adalah kepemimpinan 

kepala sekolah, budaya organisasi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pada SMP Negeri di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli 

Tengah Sumatera Utara dengan signifikansi 0.000 (dengan nilai F hitung sebesar 

55.926), hubungan antara Kepemimpinan Kepala sekolah, Budaya Organisasi dan 

motivasi kerja dengan Kinerja Guru Pada SMP Negeri di Kecamatan Pandan 
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Tapanuli Tengah Sumatera Utara sebesar 82.70%, artinya ada hubungan yang sangat 

erat. Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru pada SMP Negeri di kecamatan Pandan dengan signifikansi sebesar 

0,010 dengan nilai t hitung sebesar 2,730. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja pada guru SMP Negeri di Kecamatan Pandan dengan nilai signifikansi 0.000 

dengan nilai t hitung sebesar 4.402. Pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Guru 

SMP Negeri di Kecamatan Pandan dengan nilai signifikansi sebesar 0.002 dengan 

nilai sebesar 3,427.  

Penelitian tersebut dilakukan oleh Budi Tetuko pada tahun 2012 dengan judul 

penelitian “Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru SMA Swasta di Kabupaten 

Grobogan” penelitian ini adalah: (a) motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja; (b) budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja; (c) kepemimpinan  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja; (d) kepuasan Kerja memediasi hubungan antara 

motivasi kerja dengan kinerja guru; (e) kepuasan Kerja memediasi hubungan antara 

budaya kerja dengan kinerja guru; (f) kepuasan Kerja memediasi hubungan antara 

kepemimpinan dengan kinerja guru; dan (g) kepuasan Kerja berpenga- ruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru. Dengan demikian dapat diprediksikan bahwa 

motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja; dan kepuasan kerja akan mendorong peningkatan kinerja guru. 

Penilitian yang dilakukan oleh Endang Tirtana Putra pada tahun 2014 dengan 

judul penelitian “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi 



65 
 

 
 

terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 Simpang Empat”. Diantara faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru adalah kepemimpinan kepala sekolah dan budaya 

organisasi. Penelitian ini menganalisa pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya organisasi terhadap kinerja guru pada SMA 1 simpang empat. Populasinya 

adalah para guru disekolah ini yang berjumlah 82 guru karena jumlah populasi 

dibawah 100 maka semua populasi dijadikan responden. Pengukuran variable 

dilakukan dengan seperangkat instrument yang dikuantifisir dengan skala likert. 

Hasil analisis dengan regresi linier berganda menunjukkan hasil bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru SMA N 1 Simpang Empat. Begitu juga budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru SMA N 1 Simpang Empat. Pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi memberikan kontribusi sebesar 

50,1% terhadap kinerja guru dan sisannya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh variable 

lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Fadhil pada tahun 2015 dengan judul “Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada SD Negeri 2 Pagar Air Kecamatan 

Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan guru. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) perumusan strategi dalam meningkatkan kemampuan guru 

melalui: perencanaan program supervisi akademik, perencanaan program 

pengiriman guru pada pelatihan dan worshop dan perencanaan strategi agar guru-

guru dapat aktif pada kegiatan KKG dan MGMP di tingkat gugus. (2) Pelaksanaan 
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strategi supervisi akademik oleh kepala sekolah dengan cara masuk ke dalam kelas 

dan memberi bantuan kepada guru yang menhadapi kendala. Mengirimkan guru 

dalam berbagai pelatihan dan workshop dengan cara guru digilir. Mengaktifkan guru 

pada kegiatan KKG dan MGMP di tingkat gugus dengan cara memotivasi dan 

mewajibkan guru untuk mengikutinya. (3) Evaluasi strategi oleh kepala sekolah 

yakni dengan mengadakan rapat evaluasi setiap akhir semester bersama guru dan 

stakeholder lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Novitasasari pada tahun 2012 dengan 

judul penelitian “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Lingkungan Kerja, 

Pendidikan, dan Pelatihan Terhadap Kinerja Guru”Penelitian ini merupakan 

penelitian populasi yaitu pada 50 guru. Metode pengumpulan data menggunakan 

metode angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi 

linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kepemimpinan kepala 

sekolah, lingkungan kerja, pendidikan, dan pelatihan memberikan kontribusi sebesar 

76,2% terhadap kinerja guru ekonomi/akuntansi SMA Sekabupaten Kendal. Dan 

kontribusi parsial dari kepemimpinan kepala sekolah sebesar 23,91%, lingkungan 

kerja sebesar 10,82%, pendidikan sebesar 11,90%, dan pelatihan sebesar 9,18%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Thusyanthini Nadarasa pada tahun 2014 

dengan judul penelitian “The Inflence Of Principals’ Leadership Styles On School 

Teachers’ Job Satisfaction – Study Of Secondry School In Jaffna District”temuan 

studi ini menyatakan bahwa kepemimpinan Demokrat memiliki dampak positif pada 

kepuasan kerja guru. Selain dengan kepemimpinan Otokratis memiliki dampak 
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negatif pada kepuasan kerja. Penelitian ini secara empiris membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan Demokrat akan meningkatkan kepuasan kerja guru. 
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Penelitian yang dilakuka ole Ali. S Ibrahim  pada tahun 2013 dengan judul 

penelitian “Principal leadership style, school performance, and principal 

effectiveness in Dubai schools” temuan ini menyatakan bahwa hasil ini tidak 

berkorelasi dengan tingkat kinerja sekolah seperti yang dinilai oleh Biro Inspeksi 

Sekolah Dubai. Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya. Para periset 

mendalilkan bahwa agar kinerja sekolah yang lebih baik (seperti yang terlihat 

melalui prestasi siswa) berlangsung, kepala sekolah seharusnya tidak hanya 

bergantung pada pemimpin transformatif; mereka harus menjadi pemimpin 

instruksional dan bekerja sama dengan para guru. Padahal, pekerjaan guru lebih 

langsung berhubungan dengan belajar dan berprestasi dibanding karya kepala 

sekolah. Kepala sekolah menghabiskan lebih banyak waktu dengan guru - 

memberikan arahan dan bimbingan, menilai dan menyediakan sumber daya yang 

dibutuhkan, dan mengamati dan mengevaluasi kinerja - dibandingkan dengan siswa. 

Dengan demikian, perilaku utama secara lebih langsung mempengaruhi kepuasan 

guru, komitmen untuk bekerja, dan hubungan kerja satu sama lain dan, oleh karena 

itu, gaya kepemimpinan utama memiliki hubungan yang lebih kuat dengan hasil 

yang berkaitan dengan guru dibandingkan dengan siswa.  

2.3 Kerangka Teoritis 

 Keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi diukur dari 

sejauhmana setiap sumber daya manusia (SDM) yang ada mampu menjalankan 

tugas dan perannya dengan baik. SDM yang berkualitas tentu memiliki 

kemampuan dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dengan 

baik. Kemampuan tersebut dipelajari dan diperoleh ketika masih dalam proses 
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pendidikan di bangku sekolah. Sekolah yang mampu menghasilkan SDM yang 

berkualitas didukung oleh kinerja guru. Proses merencanakan, melaksanakan, 

mengevaluasi hingga mengembangkan sistem pembelajaran merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh guru dalam memperlancar proses pembelajaran. Hal ini 

sangat penting untuk mendukung dalam penyampaian materi kepada siswa, 

dimana guru berusaha agar siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan 

baik. Kinerja guru dianggap sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi agar 

dari waktu ke waktu dapat terus berkembang lebih baik lagi. Sebagai guru yang 

profesional tidak hanya melaksanakan tugas sebagaimana adanya, tetapi jugaharus 

memperdulikan apa yang ingin dicapai oleh organisasinya yaitu sekolah. Oleh 

sebab itu, tidak ada salahnya apabila kepala sekolah sebagai pemimpin memberi 

kepercayaan kepada guru untuk meningkatkan diri serta menciptakan budaya 

organisasi yang positif. 

Organisasi dengan budaya yang kuat dan positif akan memungkinkan 

guru merasa termotivasi untuk berkembang, belajar dan memperbaiki diri. Jika 

guru bekerja dalam organisasi yang dikelola dengan baik akan mempunyai 

motivasi dan kepuasaan lebih tinggi. Hubungan budaya organisasi dengan kinerja 

guru mempunyai peran penting dalam menentukan pertumbuhan organisasi. 

Organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi yang terdapat 

didalamnya, sehingga kinerja organisasi meningkat. 

Dengan penelitian ini, diharapkan memberikan kontribusi dalam 

menerapkan gaya kepemimpinan yang ideal. Kemudian dapat memberikan 

kontribusi mengenai budaya organisasi yang positif. Keterkaitan antara gaya 
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kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru dapat 

digambarkan dalam kerangka berpikir yang tergambar dalam skema berikut ini : 

 

 

   

R 

   

Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(X1) 

Kepala Sekolah adalah guru yang 

memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan 

kegiatan belajar mengajar di 

sekolah itu, kehidupan disekolah 

diatur dengan sedemikian rupa 

melalui kepemimpinan kepala 

sekolah (Kompri. 2015:61) 

 

Budaya Organisasi  (X2) 

Budayaorganisasi dapat 

didefinisikan sebagai perangkat 

system nilai-nilai (values), 

keyakinan-keyakinan (belief), 

asumsi-asumsi (assumptions), 

atau norma-norma yang telah 

lama berlaku, disepakati dan 

diikuti oleh para anggota suatu 

organisasi sebagai pedoman 

perilaku dan pemecahan masalah-

masalah organisasinya. 

(Sutrisno, 2009:2) 

 

Kinerja Guru (Y) 

kinerja guru adalah kemmapuan 

yang ditunjukkan oleh guru 

dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya. Kinerja dikatakan 

baikdan memuaskan apabila 

tujuan yang dicapai sesuai denagn 

standar yang telah ditetapkan. 

(Wahab dan Umiarso, 2011:119) 

 

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian  Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

 



71 
 

 
 

  



72 
 

 
 

2.4 Kerangka Berpikir 

Pemimpin yang berpotensi adalah mereka yang mengetahui bahwa tim-tim 

yang bersatu dan harmonis, unit-unit manusia yang mengarah pada diri sendiri 

secara total akan lebih jauh berprestasi dibanding sekolompok individu yang 

terpencar-pencar. Pemimpin yang dapat merespons kondisi lingkungan organisasi, 

dan mampu melakukan perbaikan secra terus-menerus sesuai dengan tuntutan 

organisasi adalah seorang pemimpin yang ahli. Organisasi dengan budaya yang kuat 

dan positif akan memungkinkan guru merasa termotivasi untuk berkembang, belajar 

dan memperbaiki diri. Jika guru bekerja dalam organisasi yang dikelola dengan baik 

akan mempunyai motivasi dan kepuasaan lebih tinggi. 

Berdasarkan uraian mengenai hubungan kepemimpinan kepala sekolah yang 

ideal dan budaya organisasi positif sehingga dapat diperoleh peningkatan pada 

kinerja guru. Model konseptual dari kerangka berpikir dapat digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut. 
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Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

(X1) 

1. Fokus pada kelompok 

2. Melimpahkan wewenang 

3. Merangsang kreativitas 

4. Memberi semangat dan motivasi 

5. Memikirkan program penyertaaan 

bersama 

6. Kreatif dan proaktif 

7. Memperhatikan sumber daya 

manusia 

8. Membicarakan persaingan 

9. Membangun karakter 

10. Kepemimpinan yang tersebar 

11.  Bekerjasama dengan masyarakat 

H.E Mulyasa (2013:47) 

Budaya Organisasi  (X2) 

1. Inovasi dan keberanian mengambil 

resiko 

2. Perhatian terhadap detail 

3. Berorientasi pada hasil 

4. Berorientasi pada manusia 

5. Berorientasi tim 

6. Agresif 

7. Stabil 

Menurut (Robbins:2001) dalam  (Ismail 

Nawawi:2013:100) 

 

Kinerja Guru (YI) 

1. Merencanakan program pengajaran 

dengan tepat 

2. Melakukan penilaian hasil belajar. 

3. Berhati-hati dalam menjelaskan 

materi ajaran. 

4. Menerapkan hasil penelitian dalam 

pembelajaran 

5. Menerapkan hal-hal baru dalam 

pembelajaran 

6. Memebrikan materi ajar yang sesuai 

kalander akademik 

7. Menyelesaikan program pengajaran 

sesuai kalander akademik 

8. Menggunakan media pembelajaran 

9. Menggunakan berbagai metode dalam 

pembelajaran 

10. Menyelenggarakan administrasi 

sekolah dengan baik 

11. Menciptakan hal-hal baru yang lebih 

efektif dalam menata administrasi 

sekolah 

12. Mampu dalam mempimpin kelas 

13. Mampu mengelola IBM. 

14. Mampu melakukan penilaian hasil 

belajar siswa 

15. Menguasai landasan pendidikan 

16. Melaksanakan alayanan bimbingan 

17. Mengomunikasikan hal-hal baru 

dalam pembelajaran 

18. Menggunakan berbagai tekhnik dalam 

mengelola proses belajar mengajar 

19. Terbuka dalam menerima masukan 

untuk perbaikan pembelajaran 

Menurut Hamzah (B.Uno:2016:94) 

 Gambar 2.2 Kerangka berfikir X1 dan X2 terhadap Y 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan” (Sugiyono, 2013:96). Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-

fakta yang diperoleh. Bertolak dari kerangka berfikir di atas, maka hipotesis 

yangdiajukan dalam penelitian ini yaitu: 

     : ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

     : ada hubungan positif budaya organisasi terhadap kinerja guru Sekolah 

Dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. 

      : ada hubungan positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan 

budaya organisasi terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Hasannudin 

Kecamatan Tayu Kabupaten Pati 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilaksanakan di  

SD Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu kabupaten Pati, dapat diambil 

kesimpulan sebagai  berikut: 

1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar, yang ditunjukkan 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,612 > 0,306 dengan tingkat hubungan 

yang kuat, dan harga signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan anatar gaya kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru sekolah dasar.  

2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara budaya organisasi 

terhadap kinerja guru sekolah dasar, yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi sebesar 0,601 > 0,306 dengan tingkat hubungan yang kuat, dan 

harga signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan anatara budaya organisasi terhadap kinerja guru sekolah dasar. 

3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan 

kepala sekolah dan budaya organisasi terhadap kinerja guru sekolah 

dasar,ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,712 > 0,306 dengan 

tingkat hubungan yang kuat, dan harga signifikan 0,000 < 0,05 yang 
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berarti terdapat hubungan yang signifikan anatar gaya kepemimpinan 

kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar. 

 Dengan demikian hipotesis penelitian ini diterima yaitu ada hubungan 

yang positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan budaya organisasi 

terhadap kinerja guru sekolah dasar Gugus Hasannudin Kecamatan Tayu 

kabupaten Pati. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disarankan kepada guru, kepala 

sekolah, sekolah, dan penulis hal-hal sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Guru 

1.  Guru hendaknya senantiasa meningkatkan kinerjanya sehingga tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik. Hal itu dapat 

diupayakan dengan meningkatkan kualitas kerja, kecepatan/ ketepatan, 

inisiatif, kemampuan dan komunikasi dalam bekerja. 

2. Guru sebagai pendidik hendaknya lebih aktif dan kreatif sebagai upaya 

meningkatkan kinerja guru. Misalnya dengan menciptakan media dan 

metode mengajar yang kreatif. 

3. Guru sebagai salah satu warga disekolah sebaiknya menciptakan budaya 

organisasi yang prima sehingga dalam bekerja guru merasa nyaman, 

bersemangat dalam bekerja dan dapat meningkatkan kinerjanya sebagai 

guru. 
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5.2.2 Bagi Kepala Sekolah 

1. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan dan mempertahankan gaya 

kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan dalam 

mengelola organisasi yang dipimpinnya. 

2. Kepala sekolah hendaknya selalu mengarahkan guru dalam menyelesaikan 

tugas-tugasnya agar tepat waktu. Upaya tersebut misalnya dengan 

memberikan masukan tentang cara kerja yang lebih efisien dalam 

menyelesaikan tugas. 

3. Kepala sekolah hendaknya memperhatikan berbagai kesulitan dan 

permasalahan yang dihadapi guru dalam upaya meningkatkan budaya yang 

terjalian antara kepala sekolah dan guru . Hal itu dapat dilakukan dengan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk menyampaikan masalah yang 

sedang dialami dan memberikan masukan dalam menyelesaikannya. 

4. Kepala sekolah sebagai pemimpin hendaknya memberikan dorongan 

semangat terhadap upaya yang bersifat positif. Upaya pemberian 

penghargaan guru-guru yang teladan dan mempunyai prestasi tinggi dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah. 

5. Kepala sekolah hendaknya mejalin hubungan yang dinamis dengan guru 

misalnya dengan bekerjasama dengan guru sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru demi tercapainya tujuan pendidikan yaitu meningkatkan mutu 

pendidikan. 
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5.2.3 Bagi Sekolah 

1. Suatu lembaga pendidikan khususnya sekolah hendaknya memberikan 

kesempatan seluas-luasnya pada guru untuk mengembangkan diri dengan 

mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan keprofesian. Teknik 

pengembangan diri yang dapat digunakan antara lain melalui pelatihan, 

seminar, pembuatan buku ajar, pembuatan karya ilmiah dan lain-lain. 

2. Kegiatan monitoring terhadap kegiatan belajar mengajar hendaknya 

dilaksanakan untuk mengukur kinerja guru. 

5.2.4 Bagi Penulis 

1. Setelah melakukan penelitian ini, penulis hendaknya mampu 

menerapkannya dalam dunia kerja sebagai seorang calon guru. 

2. Penelitian ini hendaknya dapat digunakan sebagai rujukan untuk 

melakukan penelitian yang masih berkaitan. 
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