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ABSTRAK 

 
Lestari, Sri, 2019. “Pengaruh Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Motivasi Terhadap Profesionalitas Guru dalam Menyelenggarakan 

Pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang”. Tesis. Prodi 

Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Totok Sumaryanto Florentinus, 

M.Pd, Pembimbing II Dr. Ir. I Made Sudana, M.Pd. IPM. 

 

Profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran dipengaruhi 

oleh faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri guru 

seperti dipengaruhi insentif dan kepemimpinan kepala sekolah, sedangkan faktor 

intern berasal dari dalam diri guru sendiri yaitu motivasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis pengaruh 

dari: (1) Insentif, kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi guru di SMK 

Kec. Genuk Kota Semarang secara parsial maupun secara simultan dan (2) 

Insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap profesionalitas guru 

dalam menyelenggarakan pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang 

secara parsial maupun secara simultan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan 

pendekatan survey. Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah 

66 guru. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang 

digunakan adalah validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi dan path 

analysis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang 

signifikan insentif terhadap motivasi sebesar 27,04%, (2) Terdapat pengaruh yang 

signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi sebesar 17,8%, (3) 

Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama insentif dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi sebesar 52,7%, (4) Tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan insentif terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran hanya sebesar 1,4%, (5) Terdapat pengaruh yang 

signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran sebesar 62,3%, (6) Tidak terdapat pengaruh  

yang signifikan motivasi terhadap profesionalitas guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran hanya sebesar 2,3%, (7) Terdapat pengaruh yang signifikan insentif, 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran sebesar 54,7%, (8) Tidak terdapat pengaruh 

insentif melalui motivasi terhadap profesionalitas guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran, (9) Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah melalui 

motivasi terhadap profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

 

Kata Kunci: Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi, Profesionalitas 
Guru 
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ABSTRACT 
 

 

Lestari, Sri, 2019. “Effect of Incentives, Principal Leadership and Motivation to 

Teachers Professionalism Organizing Study in SMK Kec. Genuk 

Semarang”. Thesis. Education Management Program. Graduate 

Program. Semarang State University. Supervisor I, Prof. Dr. Totok 

Sumaryanto Florentinus, M.Pd, Supervisor II, Dr. Ir. I Made 

Sudana, M. Pd. IPM. 

 

Teachers professionalism in organizing learning is influenced by external 

factors and internal factors. External factors from outside themselves teachers as 

influenced by incentives and principal leadership, while internal factors coming 

from within his own teachers that is motivation. 

This research aims to describe and analyze the effect of: (1) Incentives, 

principal leadership to teachers motivation in SMK Kec. Genuk Semarang either 

partially or simultaneously and (2) Incentives, principal leadership and motivation 

to teachers professionalism organizing study in SMK Kec. Genuk  Semarang 

either partially or simultaneously. 

This research used quantitative method with survey approach. This is 

population research with 66 teachers. Data collection using questionnaires. 

Analytists techniques used are validity, reliability, classic assumption test, 

regression analysis and path analysis. 

The results showed that: (1) there is a significant influence of incentive 

toward motivation of 27.04%, (2) there is a significant influence of principal 

leadership toward motivation of 17.89%, (3) there is a significant influence 

together the incentive and principal leadership toward motivation of 52.7%, (4) 

there is not significant influence of incentive toward teachers professionalism in 

learning only amounted 1.35%, (5) there is a significant influence of principal 

leadership toward teachers professionalism in learning of 62.25%, (6) there is not 

significant influence motivation toward teacher professionalism in learning only 

amounted 2.34%, (7) there is a significant influence of incentive, principal 

leadership and motivation toward teachers professionalism in learning of 54.7%, 

(8) there is not influence of incentive through motivation toward teachers 

professionalism in learning (9) there is not influence of principal leadership 

through motivation toward teachers professionalism in learning. 

 
 

Keywords: Incentive, Principal Leadership, Motivation, Teachers Professionalism 
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PRAKATA 
 

 
 
 

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkah dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pengaruh Insentif, 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Terhadap Profesionalitas Guru 

dalam Menyelenggarakan Pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang” ini 

dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tesis ini merupakan pemenuhan salah 

satu syarat menyelesaikan studi Program Pascasarjana Prodi Manajemen 

Pendidikan di Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi- 

tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini. 

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan pertama kali kepada para dosen 

pembimbing: Prof. Totok Sumaryanto Florentinus, M.Pd, selaku Dosen 

Pembimbing I yang telah memberikan arahan kepada peneliti dan Dr. Ir. I Made 

Sudana, M.Pd. IPM, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan 

kritik dan saran yang membangun. 

Peneliti menyadari bahwa selama proses penyusunan tesis ini cukup 

banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Namun semua itu dapat peneliti 

lalui berkat motivasi, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu 

peneliti menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang tinggi dan tulus 

kepada: 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Proses manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) terdapat langkah pemanfaatan 

sumber daya manusia. Langkah ini merupakan upaya untuk memelihara supaya 

SDM sejalan dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Produktivitas, efektivitas 

dan efisien merupakan hal utama yang diharapkan dan ditunjukkan oleh SDM 

pendidikan yang bermutu dan profesional. Profesionalisme SDM pendidikan yaitu 

pendidik dan tenaga kependidikan mampu melaksanakan apa yang telah 

direncanakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Prinsip 

profesionalisme guru adalah guru mampu menjalankan tugas secara profesional 

yaitu ahli dibidang teori dan praktik keguruan (Pupuh & Suryana, 2012). 

Permasalahan yang dihadapi guru adalah bagaimana menghadapi dan 

menyelesaikan segala tantangan dan tuntutan yang berkaitan dengan 

profesionalismenya. 

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan menetapkan delapan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

pendidikan. Salah satunya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan yang 

merupakan salah satu standar yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu 

lulusan. Untuk mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu pendidik (guru), 

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

administrasi) harus ditingkatkan. Pendidik maupun tenaga kependidikan dituntut 

untuk profesional di dalam bidang mereka. Profesional berarti memiliki 
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kemampuan dalam mengorganisasikan dan melaksanakan tugas-tugas pokoknya 

secara produktif. Selain itu tenaga pendidik dan kependidikan harus memenuhi 

standar mutu yang telah ditetapkan dimana mereka harus memiliki kecakapan, 

keahlian dan kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi. 

Profesionalitas guru dalam pembelajaran sesuai Undang- Undang No. 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru profesional wajib 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, 

kompetensi sosial dan kepribadian, serta ditunjang oleh bukti sertifikasi sebagai 

pendidik profesional. Guru merupakan agen pembelajaran harus menjadi inovator, 

motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi 

peserta didik. Profesionalitas guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam 

menyelenggarakan pembelajaran termasuk dalam kompetensi pedagogik, yaitu 

meliputi kemampuan merencanakan program belajar mengajar, kemampuan 

melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan 

melakukan penilaian (Depdiknas, 2004:9). 

Profesionalitas guru dalam pembelajaran diindikasikan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang meliputi faktor insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja dalam diri guru, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui dan 

menjelaskan seberapa besar faktor-faktor tersebut mempengaruhi profesionalitas 

guru dalam pembelajaran. Sejalan dengan penelitian tersebut terdapat beberapa 

penelitian terdahulu mengenai profesionalitas guru yang telah dilakukan oleh 

Sudja dan Amiartuti (2013) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Kepemimpinan 
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Diri, Sistem Penghargaan, Lingkungan Kerja terhadap Komitmen pada Profesi 

dan Profesionalitas Guru SMA Negeri di Bali”. Penelitian ini menggunakan 

desain kausal karena bertujuan untuk mengukur hubungan kausalitas antara 

beberapa variabel yaitu variabel kompetensi, kepemimpinan diri, sistem 

penghargaan, dan lingkungan kerja terhadap komitmen pada profesi dan 

profesionalitas guru SMA Negeri di Bali. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa sistem penghargaan dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen pada profesi; sedangkan kompetensi, kepemimpinan diri berpengaruh 

tidak signifikan terhadap komitmen pada profesi. Kompetensi, sistem 

penghargaan, lingkungan kerja, dan komitmen berpengaruh signifikan terhadap 

profesionalitas. Sedangkan untuk kepemimpinan diri berpengaruh tidak signifikan 

terhadap profesionalitas guru-guru SMA Negeri di Bali. 

Penelitian yang lain dilakukan Bangun (2010) mengenai “Hubungan 

Pemberdayaaan Guru Dan Motivasi kerja Kerja dengan Kinerja Guru Profesional 

SMK Negeri di Kota Malang”. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi 

dengan pendekatan survey.  Sampel dalam penelitian ini berjumlah 207  guru dari 

12 SMK di Kota Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pemberdayaan dan motivasi kerja kerja mempunyai hubungan yang signifikan 

dengan kinerja profesional guru yaitu mempunyai sumbangan sebesar 83,3% 

sedangkan sebesar 16,7% dari faktor lain. Berdasarkan data variabel 

pemberdayaan guru menunjukkan bahwa 80,89% responden mengatakan bahwa 

pemberdayaaan guru yang selama ini dirasakan oleh guru SMKN di Kota Malang 

sudah cukup  diberdayakan.  Guru SMK di Kota Malang  yang  sudah mempunyai 
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sertifikat pendidik mempunyai motivasi kerja kerja dalam kategori cukup 

sedangkan menurut penilaian kepala sekolah kinerja guru SMKN di Kota Malang 

mempunyai kriteria baik. 

Penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh Fauziah (2012) mengenai 

“Pengaruh Insentif dan Motivasi kerja Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada 

Kantor Dinas Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Satker 

Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Bandar Lampung”. Hasil dari penelitian 

tersebut terdapat hubungan positif yang kuat antara insentif dan motivasi kerja 

kerja dengan kinerja pegawai sedangkan pengaruh insentif dan motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai sebesar 44,9% dan sisanya 55,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu terletak pada subjek penelitian yaitu pada penelitian  

terdahulu subjek penelitian yang bekerja pada sekolah atau instansi pemerintah 

sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan pada subjek di sekolah swasta, 

selain itu peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan sejauh mana kebijakan 

pemberian insentif, peran dan tugas kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi 

kerja berdampak terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK Kec. 

Genuk Kota Semarang. 

Penelitian mengenai profesionalitas guru dalam pembelajaran merupakan 

kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Kompetensi pedagogik 

meliputi kemampuan merencanakan program pembelajaran, kemampuan 

melaksanakan interaksi atau mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan 
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melakukan penilaian. 

 

Akan tetapi profesionalitas guru dalam pembelajaran belum maksimal, hal 

tersebut ditunjukkan dengan nilai kompetensi guru yang belum memenuhi standar 

yang telah ditetapkan. Mengkutip dari Detik News tanggal 24 November 2017 

yang ditulis oleh Syarifudin Yunus dengan artikel yang berjudul “Mengkritisi 

Kompetensi Guru” dari data UNESCO dalam Global Education Monitoring 

(GEM) report 2016 menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia menduduki 

peringkat ke-10 dari 14 negara berkembang, sedangkan komponen guru 

menempati urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia. 

Kualitas guru yang rendah diindikasikan salah satu faktor penyebab 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sedangkan hasil uji kompetensi guru 

(UKG) tahun 2015 menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,7 dengan standar minimal 5,5 dari 1,6 juta 

guru. Dalam hal ini kompetensi pedagogik guru mendapatkan nilai terendah yaitu 

rata-rata sebesar 48,94 sedangkan kompetensi profesional rata-rata diangka 54,77 

(sergur.kemdiknas.co.id). Saat ini jumlah guru 3.9 juta jiwa, terdapat 25% guru 

belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki 

sertifikat profesi. (https://m.detik.com/news/kolom/3741162/mengkritisi- 

kompetensi-guru?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8011646766). 

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menerangkan bahwa 32.84% guru tidak 

layak mengajar pada tahun ajaran 2016-2017, sebagai rincian guru SD yang tidak 

layak mengajar sebesar 15,79%, di tingkat SMP guru tidak layak mengajar  

sebesar 7, 89%. Di tingkat SMA, sebesar 3,12 % sedangkan di SMK lebih tinggi 

https://m.detik.com/news/kolom/3741162/mengkritisi-kompetensi-guru?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8011646766
https://m.detik.com/news/kolom/3741162/mengkritisi-kompetensi-guru?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C8011646766
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yaitu sebesar 6,04%. Berikut data yang dikutip dari https://www.bps.go.id. 
 

 

Gambar 1.1 

Persentase Guru Layak Mengajar menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 

2012-2013 dan 2016-2017. 
(Sumber https://www.bps.go.id.) 

 

Data yang telah dipaparkan di atas tentu saja menunjukkan bahwa secara 

umum kualitas guru masih rendah dan perlu mendapatkan perhatian dan solusi 

terbaik. Penelitian yang akan dilakukan mengenai profesionalitas guru dalam 

pembelajaran dengan pertimbangan bahwa profesionalitas dalam 

menyelenggarakan pembelajaran belum maksimal hal tersebut sesuai dengan hasil 

UKG tahun 2015 nilai kompetensi pedagogik dengan rata-rata 48,94 padahal 

kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan 

guru dalam merencanakan, melaksanakan, mengelola dan mengevaluasi 

pembelajaran peserta didik. 

Penelitian ini difokuskan pada satuan pendidikan tingkat Sekolah 

menengah Kejuruan (SMK) dengan alasan berbagai permasalahan yang dihadapi 

SMK diantaranya adanya kesenjangan kompetensi lulusan dengan kebutuhan riil 

dunia usaha dan industri sehingga keterserapan lulusan SMK masih rendah 

terbukti tingkat pengangguran luluan SMK paling tinggi diantara jenjang yang 

https://www.bps.go.id/
https://www.bps.go.id/
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lain (Sudana, Raharjo & Supraptono, 2015:20). Berdasarkan Harian Kompas, (17 

Oktober 2016) diperoleh data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2017 mengalami 

penurunan menjadi 5,33% dari Februari 2016 yang sebesar 5,50%. Dari 131,55 

juta orang yang masuk sebagai angkatan kerja, terdapat 124,54 juta orang yang 

bekerja, oleh karena itu 7,01 juta orang dipastikan pengangguran. Dari jumlah 

tersebut, pengangguran yang berasal dari jenjang Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27%. 

(http://print.kompas.com.17/10/2016). 

Indonesia yang diprediksi akan mengalami bonus demografi pada tahun 

2030-2040 dimana penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan 

dengan penduduk non produktif. Dimasa ini juga diprediksi penduduk usia 

produktif mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan 

mencapai 297 juta jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia 

produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas, baik dari sisi pendidikan, 

keterampilan, dan teknologi untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi 

ketatnya persaingan di pasar tenaga kerja. 

Strategi pembangunan pendidikan nasional, Deputi Bidang Pendidikan dan 

Agama, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

(dikutip dari kompas) target pemerintah dalam penyelenggaraan SMK diarahkan 

salah satunya pada kebijakan perluasan akses terhadap pendidikan SMK sesuai 

dengan kebutuhan dan keunggulan lokal, yaitu berupa kebijakan  peningkatan 

rasio jumlah SMA : SMK menjadi 45 : 55 hingga 60:40 saat ini rasio SMK 

http://print.kompas.com.17/10/2016


8 
 

 

 

 

 

 

terhadap SMA hampir mencapai 50:50, peningkatan jumlah SMK akan selaras 

dengan peningkatan jumlah siswa lulusan SMK. Peningkatan jumlah rasio SMK 

otomatis meningkatkan jumlah siswa dan dipastikan akan membutuhkan lebih 

banyak tenaga pendidik yang berkompeten untuk menghasilkan lulusan SMK 

yang bermutu sehingga mampu bersaing dan terserap di dunia kerja dan industri. 

Peneliti memilih subyek penelitian guru SMK dengan pertimbangan 

bahwa peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang merupakan salah satu bentuk 

usaha pendidikan kejuruan yang bermutu sangat berperan terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan kemajuan suatu negara akan tetapi data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka paling tinggi berasal lulusan 

SMK yaitu sebesar 9,27% padahal secara konstitusi, penyelenggaraan SMK 

memiliki peranan strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan 

nasional. 

Upaya pemerintah untuk fokus pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi sebagai prioritas nasional di tahun 

2018 dilakukan dengan penguatan pendidikan vokasi dan peningkatan 

peningkatan rasio siswa SMK sebanyak 55% sampai dengan 60%, akan banyak 

dibutuhkan guru SMK yang berkualifikasi, berkompeten dan relevan dengan 

kebutuhan SMK. Guru yang dianggap berkompeten dan relevan dengan 

kebutuhan SMK bukan hanya berkualifikasi saja tetapi juga berprinsip dalam 

pribadinya untuk selalu menjadikan pendidikan sebagai pendidikan sepanjang 

hayat, sehingga proses motivasi kerja perbaikan diri dan pengembangan 

kompetensi akan terus menerus terjadi dan menerapkannya dalam kehidupan demi 
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masa depan peserta didik. 

 

Penelitian mengenai pengaruh insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran difokuskan pada 

satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kec. Genuk 

Kota Semarang dimana SMK di Kec. Genuk berstatus sekolah swasta yang 

sebagian besar guru berstatus non pegawai negeri sipil (non PNS). 

Dikutip dari Media Indonesia (Senin, 23 April 2018) terdapat berbagai 

kendala dalam menyalurkan tunjangan dan insentif guru diantaranya yaitu 

keterlambatan serta sistem pendataan yang tidak terkontrol atau tidak sesuai 

dengan data sebenarnya guru di sekolah sehingga banyak guru yang belum 

menerima tunjangan dan insentif guru karena data guru belum masuk pada sistem 

sehingga hal tersebut diindikasikan akan mempengaruhi profesionalitas guru 

dalam pembelajaran. Insentif dirumuskan sebagai balas jasa yang  memadai 

kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah 

ditetapkan.(http://mediaindonesia.com/read/detail/156768-himbara-akan-salurkan- 

tunjangan-dan-insentif-guru-non-pns). Insentif merupakan suatu faktor pendorong 

bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat meningkat 

(Fauziah: 2012). 

Profesionalitas guru dalam pembelajaran diindikasikan dipengaruhi oleh 

kepemimpinan kepala sekolah. Dengan tidak mengesampingkan pengawas 

sekolah dan tenaga kependidikan lainnya, peran kepala sekolah merupakan sentral 

dari dalam yang memberikan kebijakan dalam meningkatkan mutu guru. Dalam 

pertemuan kepala sekolah se- ASEAN dalam South East Asia School Principals 

http://mediaindonesia.com/read/detail/156768-himbara-akan-salurkan-tunjangan-dan-insentif-guru-non-pns
http://mediaindonesia.com/read/detail/156768-himbara-akan-salurkan-tunjangan-dan-insentif-guru-non-pns
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Forum (SEA-SPF) bahwa peran kepala sekolah sangat besar dalam menghadapi 

tantangan masa depan, kepala sekolah tidak hanya bertanggung jawab dalam 

menyelenggarakan manajemen dan praktik kependidikan terbaik akan tetapi juga 

harus mewujudkan lingkungan pendidikan yang baik dan memelihara setiap 

potensi yang ada di sekolah (Pupuh & Suryana, 2012:9). 

Kepemimpinan yang dipandang sebagai kemampuan  dalam 

mempengaruhi perilaku orang lain menurut keinginan pemimpin dalam suatu 

keadaan tertentu untuk melaksanakan rencana-rencana untuk sebuah tujuan 

tertentu (George R. Terry, 2009:192). Jenis kepemimpinan yang digunakan 

berbeda dalam setiap situasi kerja, seperti perilaku kepemimpinan yang sama  

tidak sama efektifnya dalam segala keadaan. 

Kepemimpinan kepala sekolah mampu memperluas efektivitas sekolah 

dengan melibatkan peran penting dari seluruh pemangku kepentingan di sekolah 

(guru, siswa dan orang tua) dalam meningkatkan dan mempertahankan perbaikan 

sekolah. Peran kepemimpinan kepala sekolah saat ini lebih rumit yaitu diminta 

untuk memberlakukan berbagai fungsi seperti pengembangan staf, koordinasi 

kurikulum sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, 

menyeimbangkan anggaran sekolah, dan sebagainya (David et al., 2015). 

Profesionalitas guru dalam pembelajaran diindikasikan dipengaruhi oleh 

motivasi kerja dalam diri guru. Beberapa faktor baik faktor internal  maupun 

faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi kerja tersebut.  Faktor  internal 

yang mempengaruhi motivasi kerja guru yaitu faktor yang berasal dan 

berkembang dalam diri guru sendiri untuk melaksanakan kewajiban mengajar 
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dengan segenap kemampuan sehingga mampu meningkatkan kualitas diri dan 

kinerja sehingga akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan 

berkompeten. Faktor eksternal motivasi kerja banyak dipengaruhi dari berbagai 

hal di luar kemampuan guru sendiri seperti halnya besarnya imbalan atau insentif 

yang diterima guru setelah melaksanakan kewajibannya dan kepemimpinan  

kepala sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

Motivasi kerja merupakan faktor intern seseorang yang mampu 

menciptakan dan meningkatkan kualitas diri. Terdapat lima motivasi kerja diri 

yang perlu ditingkatkan menurut Blaire Palmer (2005) yaitu: a) Peluang untuk 

kemajuan berkarier dan pertumbuhan profesional. b) Pengakuan dan penghargaan. 

c) Tanggung jawab yang lebih besar. d) Menghadapi dan mengatasi segala 

tantangan dan e) kepuasan terhadap suatu pencapaian. Guru profesional berarti 

sadar tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang tidak bisa diwakilkan oleh 

orang lain, sehingga dituntut untuk bersungguh-sungguh tidak memandang 

tugasnya sebagai pekerjaan sambilan. 

Perkembangan ilmu pengetahuan menuntut guru untuk meningkatkan 

kemampuan dan pengetahuan sehingga mampu mengimbangi perubahan- 

perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Dengan demikian diindikasikan 

bahwa insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja, akan 

berpengaruh terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Memperhatikan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas, berbagai masalah 

yang muncul dan berpengaruh terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran 

di SMK adalah: 

1.2.1 Pelaksanaan pencairan dana insentif guru sering mengalami keterlambatan 

waktu. 

1.2.2 Jumlah nominal insentif guru dirasa kurang sesuai dengan kinerja guru. 

 

1.2.3 Data  guru yang tidak sesuai antara data guru disekolah dengan data di 

sistem sehingga guru tersebut belum menerima insentif 

1.2.4 Kompetensi pedagodik guru yang masih rendah menyebabkan kualitas 

pembelajaran tidak maksimal. 

1.2.5 Peran dan fungsi kepemimpinan kepala sekolah kurang mendukung dalam 

meningkatkan profesionalitas guru. 

1.2.6 Kemampuan guru dalam merencanakan, menyelenggarakan dan 

mengevaluasi pembelajaran kurang optimal. 

1.2.7 Dalam pelaksanaan pembelajaran guru belum menguasai materi 

pembelajaran secara maksimal. 

1.2.8 Lingkungan sekolah kurang kondusif dalam meningkatkan profesionalitas 

guru. 

1.2.9 Upaya perbaikan diri yang dilakukan guru dalam merefleksi dan 

mengevaluasi pembelajaran belum optimal. 
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1.3 Pembatasan Masalah 

 

Peneliti perlu membatasi masalah penelitian, yaitu dalam hal: (1) Persepsi guru 

mengenai insentif yang diterima, (2) Kepemimpinan kepala Sekolah, (3) Motivasi 

kerja yang dimiliki guru, dan (4) Profesionalitas guru dalam pembelajaran. 

Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK di 

Kec. Genuk Kota Semarang. 

 
 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, 

dapat dirumuskan masalah dalam penelitian, yaitu ”Bagaimana insentif, 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja berpengaruh terhadap 

profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembalajaran di SMK Kec. Genuk 

Kota Semarang?”. 

Rumusan masalah tersebut dapat dirinci kedalam pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1.4.1 Bagaimana pengaruh Insentif terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Motivasi kerja Guru di SMK Kec. Genuk Kota Semarang baik 

secara parsial maupun secara simultan? 

1.4.2 Bagaimana pengaruh Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Motivasi kerja terhadap Profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK 

Kec. Genuk Kota Semarang baik secara parsial maupun secara simultan? 

 
 

1.5 Tujuan Penelitian 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis: 

 

1.5.1 Seberapa besar pengaruh Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Motivasi kerja Guru di SMK Kec. Genuk Kota Semarang baik 

secara parsial maupun secara simultan. 

1.5.2 Seberapa besar pengaruh Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Motivasi kerja terhadap Profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK 

Kec. Genuk Kota Semarang baik secara parsial maupun secara simultan. 

 
 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoretis maupun secara 

praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan, utamanya dalam pengaruh insentif, kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran di 

SMK. Jika dalam penelitian ini, insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja terbukti memiliki pengaruh terhadap profesionalitas guru dalam 

pembelajaran di SMK, berarti hasil penelitian dapat dijadikan landasan teori untuk 

kegiatan penelitian selanjutnya, yang berkaitan dengan profesionalitas guru. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

Penelitian ini memiliki kebermanfaatan secara praktis yaitu sebagai sebagai 

pustaka ilmu khususnya berkenaan dengan profesionalitas guru dalam 

pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang, selain itu sebagai masukan 
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bagi, 

 

1.6.2.1 Kepala sekolah dalam usaha meningkatkan peran dan fungsi sebagai 

pemimpin untuk turut meningkatkan dan mengembangkan profesionalitas 

guru, sehingga visi dan misi sekolah serta tujuan pendidikan dapat 

tercapai, 

1.6.2.2 Dinas Pendidikan dalam memberikan perhatian, pertimbangan dalam 

membina kepala sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pembelajaran 

pada satuan pendidikan. 



 

BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORETIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

 

Penelitian ini menggunakan teori utama (grand theory) yang menaungi variabel- 

variabel penelitian insentif, kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja dan 

profesionalitas guru. Dalam melakukan sebuah penelitian perlu adanya rujukan 

penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan atau gambaran bagi peneliti untuk 

mendukung penelitian yang akan dilakukan, diantaranya profil mengenai guru 

profesional juga dipaparkan oleh Hendri (2010) dalam artikel yang berjudul  

“Guru Berkualitas: Profesional dan Cerdas Emosi”. Artikel tersebut menjelaskan 

bahwa guru profesional harus memiliki sejumlah kompetensi akademik 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Akan tetapi penanganan antara 

kompetensi pedagogik dan akademik berbeda dengan kompetensi kepribadian dan 

kompetensi sosial guru yang belum optimal hal tersebut dibuktikan dengan 

mengkritisi muatan kurikulum dan materi pembinaan guru masih tergolong 

rendah. 

Profesionalitas guru menentukan kualitas pembelajaran yang pastinya 

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan pada umumnya. Guru juga akan 

mengimplementasikan kebijakan yang ideal dari pemerintah sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fahdini, Mulyadi, Suhandani & Juli (2014), yang berjudul “Identifikasi 

Kompetensi Guru Sebagai Cerminan Profesionalisme Tenaga Pendidik di Kab. 
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Sumedang”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa melalui peraturan tertulis 

pemerintah mulai memperhatikan kesejahteraan guru dengan diberikannya 

sertifikasi guru dalam jabatan, kebijakan ini tidak semata-mata hanya untuk 

memberikan tunjangan yang tidak berpola akan tetapi juga agar guru dapat 

meningkatkan kualitas diri sehingga berdampak pada berkembangnya kualitas 

pendidikan. 

Profesionalitas guru dalam penelitian ini diindikasikan dipengaruhi oleh 

beberapa variabel yaitu insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi. 

Insentif yang dikaitkan dengan kesejahteraan guru diindikasikan akan 

mempengaruhi profesionalitas guru dalam pembelajaran. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Wagiran, Soenarto dan Soedarsono (2013) 

mengenai “Determinan Kinerja Guru SMK Bidang Keahlian Teknik Mesin”, yang 

menjelaskan bahwa kesejahteraan guru yang masih memprihatinkan tidak sesuai 

dengan tuntutan beban kerja sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja dan 

kualitas pembelajaran. Adanya status guru honor daerah dan guru honor sekolah 

menyebabkan posisi guru lemah dan sewaktu-waktu bisa dipecat tanpa menerima 

haknya. Penelitian ini juga terdapat kajian yang telah dilakukan oleh Ditjen 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) yang dilakukan 

oleh Baedhowi (2009) menunjukkan bahwa guru yang bersertifikasi ternyata tidak 

menunjukkan peningkatan kinerja. Kajian tersebut juga menjelaskan bahwa 

motivasi kerja guru untuk segera mengikuti sertifikasi bukanlah semata – mata 

untuk mengetahui tingkat kompetensi atau ingin menambah kompetensi 
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melainkan yang lebih utama adalah motivasi kerja finansial berupa tunjangan 

profesi tersebut. 

Penelitian mengenai profesionalisme guru yang dimediasi oleh motivasi 

kerja dilakukan oleh Muhajirin, Prihatin dan Yusuf (2017) yang berjudul 

“Pengaruh Supervisi Akademik dan Partisipasi Guru pada MGMP melalui 

Motivasi kerja Kerja Terhadap Profesionalisme Guru SMA/MA di Kota Bima, 

NTB”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa supervisi akademik berpengaruh 

terhadap motivasi kerja sebesar 20,3%, partisipasi guru terhadap motivasi kerja 

berpengaruh positif 22,5%, supervisi terhadap profesionalise guru sebesar 19,6% 

partisipasi guru pada MGMP berpengaruh terhadap profesionalisme guru sebesar 

25% dan motivasi kerja kerja berpengaruh terhadap profesinalisme guru sebesar 

40,4%. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

terhadap profesionalisme guru paling besar dibanding variabel lain dalam 

penelitian yaitu sebesar 40,4%. 

Penelitian selanjutnya yaitu dilakukan oleh Luan, Yusuf dan 

Murwatiningsih (2017) dalam artikel “Profesionalisme Guru Ditinjau dari 

Supervisi Akademik, Budaya Sekolah dan Motivasi kerja Kerja Pada SMK Negeri 

Se-Kabupaten Belu, Propinsi NTT”. Penelitian kuantitatif dengan explanatory 

research ini menjelaskan bahwa dari 96 populasi guru menunjukkan hasil bahwa 

supervisi akademik dan budaya sekolah bersama-sama berpengaruh terhadap 

motivasi kerja kerja guru sebesar 5,71%. Sedangkan pengaruh langsung supervisi 

akademik dan budaya sekolah terhadap profesionalitas guru sebesar 7,13% dan 
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pengaruh tidak langsung melalui motivasi kerja yaitu dengan hasil lebih besar 

yaitu 16,53% dan 8,56%. 

Penelitian yang lain yang dilakukan oleh Budi Tetuko (2012) dalam artikel 

yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

Kepala Sekolah terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru SMA Swasta di 

Kabupaten Grobogan”. Kesimpulan dari peneitian ini adalah bahwa motivasi 

kerja, budaya organisasi sekolah, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja guru dan secara tidak langsung juga 

signifikan pengaruhnya terhadap kinerja guru sehingga perlu adanya perbaikan 

dan peningkatan motivasi kerja, budaya organisasi sekolah dan kepemimpinan 

kepala sekolah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa jika kinerja guru dapat 

meningkat maka kualitas pelayanan guru kepada siswa dapat optimal. 

Penelitian mengenai kontribusi kepemimpinan kepala sekolah dilakukan 

oleh Anggraini (2014) yang berjudul “Kontribusi Kepemimpinan kepala Sekolah, 

Budaya Organisasi dan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Terhadap 

Mutu SMP Negeri di Kabupaten Pemalang”. Penelitian dilakukan kepada 48 

kepala sekolah, dengan hasil bahwa kontibusi kepemimpinan kepala sekolah 

sebesar 17,6%, kontribusi budaya organisasi sebesar 21,1%, kontribusi 

implementasi MBS sebesar 13,9% dan kontribusi kepemimpinan kepala sekolah, 

budaya organisasi dan implementasi manajemen berbasis sekolah bersama-sama 

terhadap mutu SMP Negeri di Kabupaten Pemalang sebesar 34,1%. 

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Hardono, Haryono dan 

Yusuf (2017) yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Sekolah, Supervisi 
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Akademik dan Motivasi kerja Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Guru”. Jenis 

penelitian korelasional ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data. Hasil dari penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja kerja, yaitu kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik akan meningkatkan motivasi kerja kerja. Pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja guru menunjukkan pengaruh positif dan 

signifikan. 

Penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah yang dilakukan oleh 

David et al., (2015) dalam artikel “A review of Singapore principals’ leadership 

qualities, styles, and roles”. Penelitian ini menjelaskan pentingnya 

mengidentifikasi dan mempersiapkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin 

sekolah. Selain itu, semua petugas pendidikan secara teratur dipantau dan dinilai 

dan mereka yang menunjukkan potensi didorong untuk mengambil peran 

kepemimpinan, dimana mereka akan banyak diberi beragam peluang untuk 

menguji kemampuan kepemimpinan mereka. Program Pendidikan Kepemimpinan 

(Leadership Education Program / LEP) untuk mempersiapkan mereka secara 

kompleksitas. Sebagai kepala sekolah mereka akan melanjutkan pembelajaran 

secara formal maupun informal, termasuk konferensi dan kunjungan ke luar  

negeri untuk belajar reformasi pendidikan dan inovasi secara luas. 

Penelitian berikutnya dipaparkan oleh Leithwood (2005) dalam artikel 

“Understanding Successful Principal Leadership: Progress on A Broken Front”. 

Penelitian ini menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepemimpinan sekolah 

yang sukses, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang diantaranya: on the 
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job learning, pengalaman pengembangan profesional, sosialisasi dan sifat 

individu. Pemimpin yang sukses menunjukkan tingkat emosional yang tinggi 

terhadap kebutuhan dan aspirasi rekan kerja, orang tua serta peserta didik. 

Pemimpin yang berhasil juga menunjukkan fleksibilitas kognitif yang cukup 

besar, kesediaan untuk mendengarkan dengan seksama gagasan orang lain, 

keterbukaan dalam pemikiran serta kreativitas pemikiran lateral dalam 

menyelesaikan masalah. 

Penelitian selanjutnya dipaparkan oleh Dinham (2005) yang berjudul 

“Principal Leadership for Outstanding Educational Outcomes”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengeksplor peran kepala sekolah dalam mencapai hasil 

pendidikan yang luar biasa di sekolah pemerintah New South Wales (Australia). 

Dengan hasil temuan bahwa kepemimpinan sebagai faktor kunci dalam 

pencapaian hasil pendidikan yang luar biasa. Kepemimpinan tidak hanya 

dilakukan oleh kepala sekolah saja tetapi wakil kepala sekolah dan guru juga 

berperan penting karena mereka fokus kepada peserta didik. 

Penilitian ini juga ingin mengetahui dan menganalisis seberapa besar 

motivasi kerja berpengaruh terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Sejalan dengan penelitian yang dipaparkan 

oleh Michael (2013) mengenai “Keeping the motivation Going” menjelaskan 

bahwa motivasi kerja sangat berkaitan dengan emosi yang berdampak terhadap 

pencapaian tujuan. Hal tersebut bermanfaat untuk mengidentifikasi orang lain 

memiliki kesadaran diri dan menunjukkan keterampilan dalam pemecahan 

masalah atau kreativitas dalam menghadapi perubahan. 
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Penelitian mengenai profesionalitas guru dalam pembelajaran juga 

dipaparkan oleh Donohoo (2017) yang berjudul “Collective Teacher Efficacy 

Research: Implications for Professional Learning”. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa pembelajaran profesional yaitu melakukan pendekatan sesuai permintaan, 

melaksanakan tindakan kolaboratif, membuat kelompok untuk menyelesaikan 

permasalahan, membuat tim pemantauan dan mengevaluasi kemajuan peserta 

didik secara individu. Menganalisis guru secara kolaboratif bertujuan untuk 

mengevaluasi dampak serta merefleksikan secara kolektif untuk menentukan 

langkah-angkah lebih lanjut secara optimal. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sholeh, Wahyudin dan Martono 

(2016) yang berjudul “Kompetensi Guru Dalam Memediasi Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Sekolah 

Lanjutan Pertama Di Wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kompetensi guru dalam memediasi 

pengaruh kepemimpinan kepala sekolah tarhadap hasil belajar siswa pada Sekolah 

Lanjutan Pertama di wilayah Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Sampel yang 

digunakan pada penelitian ini sebesar 133 responden. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar siswa, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

kompetensi guru dan kompetensi guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian yang menjelaskan mengenai profesionalitas guru dalam 

pembelajaran telah dilakukan oleh Noviansari, Martono dan Murwatiningsih 

(2016) yang menjelaskan tentang “Strategi Peningkatan Kompetensi dan 
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Pengaruhnya Pada Kinerja Guru”. Berdasarkan jawaban angket penelitian 

menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru SMK di Kabupaten Semarang 

memiliki nilai yang relatif tinggi terhadap kinerja guru yaitu sebesar 17,6% hal 

tersebut menunjukkan bahwa kompetensi profesional mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja guru, hasil selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi 

pedagogik memiliki nilai yang cukup relaif tinggi dibanding dengan kompetensi 

profesional yaitu memiliki nilai signifikan 19,3%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mamaqi, Miguel dan Olave (2011) yang 

berjudul “Evaluation of The Importance of Professional Competences: The Case 

of Spanish Trainers”, menerangkan bahwa peran pelatih Eropa dan Spanyol telah 

berubah dalam dua dekade terakhir. Para pelatih membutuhkan pengakuan luas 

atas profil profesional mereka dalam kerangka kerja longlife learning ini 

membutuhkan pengakuan baru dan pembaruan kompetensi tradisional, sehingga 

mereka dapat bekerja sebagai profesional pendidikan non-formal dan mampu 

memikul tanggung jawab. 

Mencermati beberapa penelitian terdahulu dapat dikatakan bahwa terdapat 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama- 

sama melakukan penelitian untuk mengungkap pengaruh terhadap profesionalitas 

guru dalam melaksanakan pembelajaran. Perbedaannya yaitu terdapat pada 

variabel bebas yang mempengaruhi profesionalitas guru dalam pembelajaran yaitu 

peneliti ingin mengetahui pengaruh insentif guru, kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran. 
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2.2 Kerangka Teoretis 

 

2.2.1 Konsep Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran 

 

2.2.1.1 Pengertian Profesionalitas 

 

Terdapat beberapa istilah yaitu profesi, profesional, profesionalisme, dan 

profesionalisasi menurut Danim (2011:35-36). Istilah profesi secara etimologi 

berasal dari bahasa inggris yaitu profession atau bahasa latin profecus yang berarti 

mengakui, pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melaksanakan 

pekerjaan tertentu. Secara terminologi profesi diartikan suatu pekerjaan yang 

mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada 

pekerjaan mental bukan pekerjaan manual atau pengetahuan teoritis untuk 

melakukan pekerjaan praktis. Profesi secara analogis berarti mampu atau ahli 

dalam suatu pekerjaan yang didasarkan pada studi intelektual dan latihan yang 

khusus, sedangkan profesional berarti sederajat atau standar performance (ability 

and attitude) anggota profesi yang mencerminkan adanya kesesuaian kode etik 

profesi (Fathurrohman & Suryana : 2012). 

Profesi memiliki tiga pilar pokok yaitu pengetahuan, keahlian dan 

persiapan akademik. Pengetahuan merupakan kapasitas kognitif yang dimiliki 

melalui proses belajar. Keahlian bermakna kepakaran dalam cabang ilmu tertentu. 

Persiapan akademik berarti bahwa persyaratan pendidikan khusus untuk mencapai 

derajat profesional. Istilah profesional merujuk dua hal yang pertama, berkaitan 

dengan suatu profesi yang berarti bahwa melakukan pekerjaan sesuai dengan 

keahliannya dan mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai dengan rasa 

tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya itu. Kedua, berkaitan dengan 
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kinerja seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan profesinya yang 

memuat unsur kiat. 

Istilah profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi, 

kompetensi atau kemampuan para anggota penyandang profesi untuk mencapai 

kriteria standar ideal. Profesionalisasi juga berarti peningkatan status dan 

peningkatan kemampuan praktis. Istilah profesionalisme dalam bahasa inggris 

professionalism yang berarti profesional. Profesionalisme diartikan sebagai 

komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 

profesionalnya dan terus menerus dapat mengembangkan strategi-strategi yang 

digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Profesionalisme 

guru memiliki kriteria yang meliputi berbagai kemampuan diantaranya menguasai 

bahan, mengelola media atau sumber, menguasai landasan kependidikan, 

mengenal interaksi belajar mengajar, menilai prestasi peserta didik, mengenal 

fungsi dan program pelayanan bimbingan pribadi, dan mengenal administrasi 

sekolah (Yusutria, 2017:40). 

Profesionalitas selalu mengacu pada seperangkat pengetahuan, 

kemampuan dan nilai dari petunjuk-petunjuk praktis profesional. Profesionalitas 

juga merujuk pada karakter dari kerja-kerja profesional, termasuk kualitas kerja 

dan standar tentang petunjuk pelaksanaan. Guru yang mempunyai  sifat 

profesional adalah guru yang dalam persepsi rekan sejawatnya mampu bekerja 

secara serius, menampilkan komitmen yang tinggi dan melampaui harapan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan para siswa. Menurut Fiona Hilferty dalam 

(Bachtiar, 2011) profesional berarti menunjuk pada orang atau penampilan 
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seseorang sesuai dengan tuntutan yang seharusnya yaitu sesuai dengan tuntutan 

keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi. Segala sesuatu yang 

berhubungan keprofesionalan disebut profesionalitas (Supriadi, 1999). Guru harus 

mengedepankan profesonalismenya dalam menghadapi tantangan global yang 

cepat berubah sehingga menuntut profesionalitas guru (Oviyanti, 2013). 

Profesional guru merupakan perpaduan antara integritas dan kepribadian 

yang diselaraskan dengan kemampuan dan keahlian yaitu guru yang memiliki 

akhlak yang luhur dikarenakan guru menjadi model yang diteladani peserta 

didiknya, memiliki kemampuan mengenai ilmu pengetahuan sesuai dengan 

bidangnya dan memiliki keahlian dalam mengimplementasikan pengetahuan 

dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

2.2.1.2 Tugas dan Peran Guru 

 

Guru merupakan profesi yang strategis dalam pembentuk dan pemberdaya 

penerus bangsa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 

khususnya kualitas intelektual dan moral sosial (Daryanto, 2013). Guru harus 

memiliki ketajaman dalam dalam merancang proses pembelajaran agar hasilnya 

mampu menyiapkan peserta didik untuk berpikir aktif, kreatif, kritis dan analitis 

dalam menyikapi persaingan dan tantangan globalisasi dan internasionalisasi. 

Guru memiliki posisi strategis dalam membina dan mengembangkan potensi 

peserta didik perlu merencanakan bahan ajar diklat mengenai profesionalisme 

(Daryanto, 2013). 

Menurut Sauri (2010) dalam artikel yang berjudul “Membangun Karakter 

Bangsa Melalui Pembinaan Profesionalisme Guru Berbasis Pendidikan Nilai” 
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menjelaskan bahwa guru sebagai pekerjaan profesional memiliki ragam tugas 

yang terkait dengan tugas kedinasan maupun di luar dinas. Terdapat tiga jenis 

tugas guru yaitu tugas sebagai profesi, tugas kemanusiaan dan tugas dalam 

kemasyarakatan. Tugas sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. 

Mendidik berarti guru tersebut bertugas untuk meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup serta karakter peserta didik. Mengajar berarti bertugas untuk 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih 

berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan peserta didik. Dalam bidang 

kemanusiaan tugas guru yaitu menjadi orang tua kedua yang harus mampu 

menarik simpati sehingga mampu menjadi motivasi kerja bagi peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Menurut Suyanto & Jihad (2013) menjelaskan bahwa peran guru meliputi: 

 

(1) Fasilitator yaitu menyediakan kemudahan-kemudahan bagi peserta didik  

dalam proses pembelajaran, (2) Sebagai pembimbing, yaitu membantu peserta 

didik mengatasi kesulitan saat proses pembelajaran, (3) Penyedia lingkungan yaitu 

guru berupaya menciptakan lingkungan belajar yang menantang agar kegiatan 

belajar menjadi semangat, (4) Guru sebagai model yaitu mampu memberikan 

contoh yang baik kepada peserta didik agar berperilaku sesuai dengan norma yang 

berlaku, (5) Motivator, yaitu guru turut menyebarkan usaha pembaruan kepada 

masyarakat khususnya kepada peserta didik, (6) Guru sebagai agen perkembangan 

kognitif yaitu guru menyebarluaskan ilmu dan teknologi kepada peserta didik dan 

masyarakat, dan (7) Sebagai manajer, guru yang memimpin kelompok siswa 

dalam kelas sehingga keberhasilan pembelajaran tercapai. 



28 
 

 

 

 

2.2.1.3 Profesionalitas Guru dalam Pembelajaran 

 

Guru sebagai sosok yang dipercaya untuk menjadi contoh didefinisikan sebagai 

pendidik yang profesional yang wajib melaksanakan prinsip profesionalitas 

dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi hasil. Sejalan dengan pendapat Sukmawati 

(2016) menjelaskan bahwa pembelajaran yang bermutu merupakan pembelajaran 

yang mampu meletakkan posisi guru dengan tepat untuk menjalankan tugas 

keprofesionalannya sesuai dengan kebutuhan peserta didik yaitu 

meliputipenguasaan materi, merencanakan dan pelaksanakan kegiatan 

pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat 10 

begitu pentingnya peran dan tanggung jawab seorang guru yang merupakan agen 

pembelajaran yang harus menjadi fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa 

pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik, selain itu guru juga 

harus memiliki kompetensi yang merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki dan dihayati dan dikuasai guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Menurut Mulyasa (2013) menjelaskan bahwa guru sebagai fasilitator yang 

bertugas memberikan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik, agar 

mereka dapat belajar dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Guru 

sebagai motivator yaitu guru dituntut untuk membangkitkan semangat belajar 

peserta didik. Prinsip –prinsip guru sebagai motivator yaitu guru memberikan 

tugas yang jelas dan dapat dimengerti sehingga peserta didik memiliki minat 
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terhadap pekerjaannya, guru memberikan penghargaan atas setiap hasil kerja dan 

prestasi peserta didik dengan memberikan hadiah atau hukuman yang efektif dan 

tepat guna serta guru mampu memberikan penilaian yang adil dan transparan. 

Guru sebagai pemacu, harus mampu melipat gandakan potensi peserta 

didik dan mengembangkannya sesuai dengan aspirasi dan cita-cita mereka dimasa 

mendatang. Sebagai pemberi inspirasi guru harus mampu memerankan diri dan 

memberikan inspirasi  bagi peserta didik sehingga kegiatan  belajar dan 

pembelajaran dapat membangkitkan berbagai pemikiran,gagasan dan ide-ide baru. 

Profesionalitas guru dalam  pembelajaran  erat kaitannya dengan 

kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran atau kompetensi pedagogik. 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan 

Pasal 28 ayat (3) butir a menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

 

Kemampuan mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian (Mulyasa, 2013). Perencanaan 

menyangkut penetepan tujuan, dan kompetensi serta memperkirakan cara 

mencapainya. Pelaksanaan atau implementasi merupakan proses melibatkan antar 

pribadi agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Sedangkan 

pengendalian juga termasuk didalamnya adalah proses evaluasi yang bertujuan 
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untuk menjamin kinerja yang dicapai sesuai dengan rencana atau tujuan  yang 

telah ditetapkan. 

Menurut Firdausi & Barnawi (2012: 115) menyatakan bahwa kompetensi 

pedagogik merupakan kemampuan merencanakan dan kemampuan melaksanakan 

pembelajaran kepada peserta didik. Terdapat beberapa indikator yang terdapat 

dalam kemampuan dalam merencanakan pembelajaran yaitu merumuskan tujuan 

pembelajaran, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber belajar/ 

media pembelajaran, pemilihan metode, rancangan penilaian yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan dilengkapi dengan instrumen penelitian. Sedangkan 

kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran terdapat indikator yang meliputi 

kegiatan pra pembelajaran, membuka pelajaran, kegiatan inti dalam pembelajaran 

dan penutup. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa profesionalitas 

guru dalam pembelajaran merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh 

seorang guru yang menjadi garda utama yang berhadapan langsung dengan 

peserta didik berkaitan dengan tugasnya dalam pelaksanaan pembelajaran mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil pembelajaran dan 

evaluasi kinerja dalam pembelajaran. 

Dengan demikian profesionalitas guru dalam pembelajaran dapat diukur 

berdasarkan persepsi guru melalui indikator-indikator: (1) Pemahaman mengenai 

peserta didik, (2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, (3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu, (4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (5) 
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Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran, (6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (7) Berkomunikasi dengan 

peserta didik, (8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar, (9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran, (10) Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

2.2.2 Motivasi Kerja 

 

2.2.2.1 Pengertian Motivasi 

 

Guru sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan sekolah dituntut untuk mengenal 

peserta didik secara mendalam. Upaya untuk memahami peserta didik secara 

mendalam akan memperlancar tugasnya sebagai pengelola langsung proses  

belajar mengajar. Upaya guru untuk bersikap maju guna meningkatkan kualitas 

mengajar harus juga dilandasi dengan motivasi kerja yang tinggi. Menurut 

Bhaskara Rao (2016:470) menjelaskan bahwa definisi motivasi kerja mengandung 

tiga elemen penting yaitu kebutuhan, motif atau tujuan yang memicu tindakan, 

proses seleksi yang mengarahkan pilihan tindakan dan intensitas usaha yang 

diterapkan pada tindakan yang dipilih. Intinya motivasi kerja mengatur perilaku, 

sikap dan kinerja, arah dan tingkat upaya. 

Motivasi kerja menurut Pramudyo (2010) merupakan salah satu faktor 

penentu kinerja. Motivasi kerja dibentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai 

dalam menghadapi situasi kerja. Dalam hal ini terdapat hubungan positif antara 

motif berprestasi dengan pencapaian kinerja. Motif berprestasi merupakan suatu 
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dorongan dalam diri untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik- 

baiknya agar mampu mencapai prestasi kerja yang tinggi. Motivasi kerja 

merupakan penyebab terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri 

manusia, baik yang menyangkut kejiwaan, perasaan, maupun emosi dan kemudian 

bertindak atau melakukan suatu untuk mencapai tujuan (Mulyasa, 2013: 58). 

Motivasi kerja menurut Winardi (2008:6) adalah: 

Suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang 

dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah 

kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter dan 

imbalan nonmoneter, yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara 

positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi 

yang dihadapi orang yang berasangkutan. 

 

Kekuatan yang mendorong dalam diri seseorang dapat berupa keinginan- 

keinginan, kebutuhan-kebutuhan dan perasaan takut. Seseorang mengeluarkan 

energinya karena menginginkan sesuatu yang lebih bagus atau menjadi lebih baik, 

adapula untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau mereka terdorong karena 

takut dikucilkan (social ostracism) Winardi (2008:7). 

Motivasi kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik dari luar maupun 

dari dalam diri seseorang. Menurut Michael (2013) menjelaskan bahwa motivasi 

kerja membutuhkan manajer dan supervisor untuk berperan aktif dalam melatih 

motivasi kerja bawahannya. Pelatihan tersebut terdiri atas (1) Pemberian umpan 

balik positif dan menghargai perilaku baik, (2) Pengakuan dari publik atas upaya- 

upaya yang telah dilakukan oleh bawahan, (3) Memberikan insentif bahkan jika 

mereka nonmoneter, (4) Menjadi pemimpin yang mampu memberi contoh dan 

menunjukkan kesediaan untuk menjadi bagian dari tim, (5) Menjadi pendengar 
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yang baik dan merespon dengan tepat, dan (6) Menunjukkan minat dan empati 

secara mendalam. 

Sejalan dengan Hasibuan (2007) motivasi kerja merupakan pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upaya untuk 

mencapai kepuasan. Sesuai dengan teori kepuasan yang dikemukakan oleh 

Winslow Tailor dalam (Hasibuan, 2007) dikenal dengan teori klasik yang 

menjelaskan bahwa motivasi kerja para pekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan 

dan kepuasan biologis saja. Kebutuhan ini akan terpenuhi jika gaji/ upah yang 

diberikan cukup besar. Jadi jika upah/gaji karyawan dinaikkan maka semangat 

kerja mereka akan meningkat. 

 
 

2.2.2.2 Teori-Teori Motivasi kerja 

 

Teori motivasi kerja terdiri atas beberapa teori diantaranya, teori kebutuhan yang 

dikemukakan Maslow dalam (Mulyasa, 2013: 59-60) tentang kebutuhan manusia 

yang bersifat hierarki yang dikelompokkan menjadi lima tingkat yaitu: (1) 

kebutuhan fisiologi (physiological needs) seperti: rasa haus, lapar, dan istirahat (2) 

kebutuhan akan rasa aman (safety needs) baik fisik, mental, psikologikal dan 

intelektual, (3) kebutuhan akan kasih sayang (love needs), (4) kebutuhan untuk 

dihargai (esteem needs) dan (5) kebutuhan untuk aktualisasi diri (self 

actualization), kebutuhan ini berupa tersedianya kesempatan untuk 

mengembangkan potensi diri yang dimiliki sehingga berubah menjadi  

kemampuan yang nyata. Maslow’s Need Hierarchy Theory didasarkan pada: 
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manusia merupakan makhluk sosial yang berkeinginan lebih banyak secara terus 

menerus, kebutuhan yang belum terpenuhi yang menjadi alat motivasi, kebutuhan 

manusia itu bertingkat-tingkat (Hasibuan, 2007: 104). 

 

 

Gambar 2.1 

Hierarki Kebutuhan Maslow (Hasibuan, 2007) 

 

Teori motivasi kerja yang lain yaitu teori kebutuhan McCelland, teori ini 

menyatakan bahwa motivasi kerja berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan 

seseorang akan prestasi. Menurut McCelland karakteristik orang yang berprestasi 

tinggi (high achievers) memiliki tiga ciri umum yaitu: sebuah prefensi untuk 

mengerjakan tugas dengan derajat kesulitan moderat, menyukai situasi-situasi 

dimana kinerja mereka timbul karena upaya mereka sendiri bukan karena faktor 

lain, dan karakteristik yang ketiga yaitu menginginkan umpan balik tentang 

keberhasilan dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi 

rendah (Sudrajat, 2008: 2-3). 

Menurut Robbins & Judge (2017) teori kebutuhan McCelland dibagi 

menjadi tiga kebutuhan, yaitu: (1) Kebutuhan akan pencapaian (nAch) merupakan 

dorongan untuk berprestasi atau dorongan untuk pencapaian yang berhubungan 
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dengan serangkaian standar, (2) Kebutuhan akan kekuasaan (nPow) merupakan 

kebutuhan untuk membuat orang lain tidak berperilaku tanpa dirinya, dan (3) 

Kebutuhan akan afiliasi (nAff) yaitu keinginan akan hubungan penuh 

persahabatan dan interpersonal yang dekat. 

Teori lain yaitu teori Dua Faktor Hertzberg dalam (Hasibuan, 2007:108- 

 

109) atau yang dikenal dengan Two Factors Motivation Theory yaitu suatu teori 

yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan 

menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini 

menjelaskan motivasi kerja yang ideal dapat merangsang usaha adalah peluang 

untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk 

mengembangkan kemampuan. Dalam melaksanakan pekerjaannya seseorang 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu maintenance factors adalah pemeliharaan yang 

berhubungan untuk memperoleh ketentraman badaniah. Dan faktor yang kedua 

yaitu motivation factors yaitu faktor motivator yang menyangkut kebutuhan 

psikologis seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. 

Menurut teori ini yang dimaksud maintance factors yaitu faktor-faktor yang 

mendorong untuk berprestasi yang sifatnya ekstrinsik yaitu yang berasal dari luar 

diri yang turut menentukan perilaku seseorang, sedangkan motivation factors atau 

faktor motivasional yaitu hal-hal yang mampu mendorong untuk berprestasi yang 

berasal dari dalam diri seseorang (Hasibuan, 2007:109). 

Jadi seseorang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan 

dengan menggunakan kreaktivitas dan inovasi dengan penuh dedikasi. Kepuasan 

disini terutama tidak dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat materi. Sebaliknya, 
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mereka yang lebih terdorong oleh faktor-faktor ekstrinsik cenderung melihat apa 

yang diberikan organisasi kepada mereka dan kinerjanya diarahkan kepada 

perolehan hal-hal yang diinginkan dari organisasi (Siagian, 2002 : 107). 

 
2.2.2.3 Motivasi Kerja Guru 

 

Motivasi kerja guru dalam pembelajaran erat kaitannya dengan prestasi belajar 

yang dicapai oleh peserta didik. Jika dalam diri guru memiliki motivasi kerja yang 

tinggi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian maka dapat dipastikan peserta didik akan memperoleh prestasi belajar 

yang maksimal karena guru memiliki motivasi kerja untuk menyelenggarakan 

pembelajaran yang maksimal. 

Menurut penelitian Rao (2016:470) mengenai “Motivation of Teachers in 

Higher Education” menerangkan bahwa motivasi kerja guru di lembaga 

pendidikan mengacu pada penguasaan konsep materi pelajaran, keterampilan 

mengajar, keterlibatan dalam tugas-tugas kelas, transfer pengetahuan yang efektif 

kepada peserta didik, keterlibatan dalam penelitian kontemporer, penerapan 

pengetahuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan/ industri dan 

berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam membangun lembaga. Motivasi 

kerja melibatkan keyakinan, persepsi, nilai, minat dan tindakan yang semuanya 

saling terkait erat. 

Dengan demikian dari beberapa teori motivasi kerja diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan dari dalam diri seseorang 

yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar maupun dari dalam diri seseorang 

dalam melakukan sesuatu untuk tujuan pemenuhan baik pemenuhan keinginan 
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atau pemenuhan kebutuhan. Dengan demikian motivasi kerja kerja dapat diukur 

berdasarkan persepsi guru melalui indikator-indikator berikut berikut: (1) Motif 

dalam melaksanakan pekerjaan yang menyangkut imbalan yang layak, (2) 

Melaksanakan pekerjaan yaitu untuk memperoleh pengakuan, (3) Penghargaan 

atas pencapaian prestasi, (4) Harapan untuk mendapatkan kesempatan 

berkembang dan (5) Pimpinan yang mendukung. 

 
 

2.2.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

2.2.3.1 Konsep Dasar Kepemimpinan 

 

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin, 

sedangkan pimpinan merupakan jabatannya. Kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, 

mengarahkan, menasehati, membina, membimbing, melatih, menyuruh, 

memerintah dan melarang bahkan menghukum dengan maksud agar anggota 

organisasi mau bekerja untuk mencapai tujuan pribadi dan organisasi secara 

efektif dan efisien (Machali & Hidayat, 2016:84). Kepemimpinan merupakan 

kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain menurut 

keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu untuk suatu tujuan (Terry & 

Rue, 2009:192). 

Kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah 

harus memiliki kemampuan, kepribadian serta keterampilan untuk memimpin 

sebuah lembaga pendidikan (Rachmawati, 2013). Kepemimpinan menurut 

Suprihatiningrum (2016:273) merupakan pola hubungan antara individu-individu 
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yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar 

bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu terdapat beberapa 

syarat untuk menjadi seorang pemimpin diantaranya: harus mampu menjadi 

seorang yang profesional, menguasai unsur-unsur kepemimpinan, mampu 

mengatur urusan organisasi dengan bijak dan adil, mampu memberikan motivasi 

kerja pada bawahannya, dan memiliki dedikasi tinggi pada organisasai yang 

dipimpin. 

 
 

2.2.3.2 Teori Kepemimpinan 

 

Teori kepemimpinan merupakan suatu penggeneralisasian dari suatu fakta 

mengenai sifat dasar, perilaku pemimpin dan konsep kepemimpinan dengan 

menekankan latar belakang historis dan sebab akibat timbulnya kepemimpinan 

serta persyaratan untuk menjadi pemimpin. Sifat- sifat yang diperlukan oleh 

seorang pemimpin, tugas pokok dan fungsinya serta etika profesi yang perlu 

dipakai oleh pemimpin. Teknik kepemimpinan merupakan kemampuan dan 

keterampilan teknis pemimpin dalam menerapkan teori-teori kepemimpinan 

dalam praktik organisasi yang meliputi konsep pemikiran, perilaku serta peralatan 

yang digunakan( Kartini Kartono, 2009:3). 

Teori kepemimpinan menurut Terry diambil dari buku  Kartono  (2009:71- 

 

80) diantaranya menjelaskan: (1) Teori Otokratis yang mendasarkan atas perintah- 

perintah, paksaan, dan tindakan yang sewenang-wenang untuk melakukan 

pengawasan ketat agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Ciri-ciri dari 

kepemimpinan  ini  adalah  memberikan  perintah  dengan  paksaan,   menentukan 
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kebijakan untuk semua pihak tanpa berkonsultasi dengan anggotanya, tidak 

pernah memberikan informasi secara detail tentang rencana-rencana yang akan 

datang tetapi hanya memberitahukan langkah-langkah yang harus dikerjakan, 

memberikan pujian dan kritik secara pribadi dengan inisiatif sendiri. (2) Teori 

Psikologis, yaitu menyatakan bahwa fungsi pemimpin untuk memunculkan dan 

mengembangkan sistem motivasi kerja terbaik untuk merangsang kesediaan 

bekerja dengan cara merangsang bawahan agar mereka mau bekerja guna 

mencapai tujuan organisasi maupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi. (3) Teori 

Sosiologis, yaitu kepemimpinan ini dianggap sebagai usaha untuk melancarkan 

antar relasi dalam organisasi dalam menyelesaikan setiap masalah organisassi 

supaya tercapai kerja sama yang baik. Pemimpin diharapkan mampu mengambil 

tindakan korektif apabila terjadi kepincangan dan penyimpangan dalam 

organisasi. (4) Teori Suportif, menurut teori ini pemimpin akan membimbing 

dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan- kebijakan tertentu sehingga anggota 

harus berusaha dan bekerja sekuat mungkin dan penuh gairah. Teori ini disebut 

juga sebagai teori partisipatif atau teori kepemimpinan demokratis. (5) Teori 

Laissez Faire, yaitu seorang pemimpin bertindak sebagai simbol yaitu sebenarnya 

pemimpin itu tidak bisa mengurus dan menyerahkan semua tanggung jawab serta 

pekerjaan kepada anggotanya. Pemimpin tidak memiliki keterampilan teknis 

padahal kedudukannya sebagai pemimpin. (6) Teori Kelakuan Pribadi, ini 

berdasarkan kualitas pribadi, yaitu bersikap fleksibel, luwes dan bijaksana. Pola 

tingkah laku pemimpin berkaitan dengan bakat dan kemampuan, kondisi dan 

situasi yang dihadapi, good-will atau keinginan untuk mengatasi masalah dan 
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derajat supervisi dan ketajaman evaluasi. (7) Teori Sifat-Sifat Orang Besar (Traits 

of Great Men), merupakan ciri-ciri unggul yang diharapkan dari pemimpin yaitu 

memiliki intelegensi tinggi, banyak inisiatif, energik, punya kedewasaan 

emosional, memiliki daya persuasif, keterampilan komunikatif, memiliki 

kepercayaan diri, peka, kreatif dan memiliki partisipasi sosial yang tinggi. (8) 

Teori Situasi, bersifat multi dimensional yang serba bisa dan serba terampil yang 

mampu menyesuaikan tuntutan situasi, lingkungan sekitar dan zaman sehingga 

akan mampu melibatkan diri terhadap masyarakat dan dunia bisnis yang cepat 

berkembang, dan (9) Teori Humanistik/ Populastik, yaitu untuk merealisasi 

kebebasan manusia dan memenuhi kebutuhan manusiawi yang dicapai melalui 

interaksi pemimpin dan anggota. Kepemimpinan ini terdiri tiga variabel pokok 

yaitu, kepemimpinan yang memperhatikan hati nurani anggota, organisasi yang 

disusun dengan baik yang relevan dengan kebutuhan , interaksi yang akrab dan 

harmonis. 

2.2.3.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan hal utama dalam mewujudkan sekolah 

yang berhasil. Keberhasilan sekolah tidak lepas dari peran pemimpin dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinan pada suatu sekolah. Menurut Andang 

(2014:148) terdapat tiga hal pokok sebagai penyangga kepemimpinan diantaranya 

yang pertama, legitimasi yang meliputi legalitas, akseptabilitas dan etis, yang 

kedua yaitu kemampuan yang meliputi kecerdasan manajerial dan kemampuan 

tehnik lainnya dan terakhir kharisma. 
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Kepala sekolah mampu mememberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap keberhasilan sekolah. Kepala sekolah yang berhasil dalam meningkatkan 

kapasitas sekolah melalui perancangan ulang struktur sekolah terutama yang 

memfasilitasi peningkatan kinerja guru. Kepemimpinan yang didukung oleh 

kualitas pribadi, keyakinan dan nilai-nilai praktik serta yang membimbing kepala 

sekolah untuk melakukan praktik sehingga mampu meningkatkan kemampuan 

profesional staf pengajar dan non mengajar melalui program pengembangan 

profesional dan pengembangan para pemimpin masa depan. Kepala sekolah juga 

mendirikan kemitraan dengan para pemangku kepentingan baik di dalam maupun 

di luar komunitas sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dibangun di atas 

warisan kepala sekolah sebelumnya (Wang, Gurr & Drysdale, 2016:270). 

Peran kepala sekolah dalam lingkungan sekolah menurut Eyal & Roth 

(2011) adalah sebagaimana manager, leader dan supervisor. Kepala sekolah 

dengan model kepemimpinannya diharapkan dapat mengembangkan dan 

mengubah bawahannya sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi dasar filosofi, 

keyakinan, sikap, tradisi, prosedur dan harapan yang berkaitan dengan upaya 

pelaksanaan peningkatan dan perwujudan sekolah efektif yang diharapkan dapat 

mewujudkan sekolah efektif yang bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. 

Upaya untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam menjalankan 

fungsi kepemimpinan manajerial dan memperbaiki efektivitas sekolah, diperlukan 

pemahaman dan penguasaan kompetensi yang memperlihatkan bahwa kepala 

sekolah memiliki kemampuan dan orientasi dalam kompetensi kepemimpinan dan 

manajerial. Kepala sekolah memiliki kemampuan dalam merencanakan, 
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mengorganisasikan, mengkomunikasikan, memotivasi kerja bawahan, 

mengarahkan dan pengawasan (pengendalian) terhadap kegiatan sekolah dimana 

kepala sekolah berfungsi sebagai manajer. 

 
 

2.2.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sekolah 

 

Tugas pokok kepala sekolah pada dasarnya untuk memimpin dan 

membantu para guru untuk memahami, memilih dan merumuskan untuk mencapai 

tujuan pendidikan, sebagai penggerak seluruh anggota sekolah dan anggota 

masyarakat untuk mensukseskan program-program pendidikan di sekolah. Kepala 

sekolah hendaknya mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, dinamis 

dan harmonis sehingga produktivitas para guru dan anggota sekolah meningkat, 

kepuasan dan prestasi dapat dicapai. Peranan kepala sekolah sebagai 

administrator, manajer, inovator, educator, supervisor, dan motivator, yang harus 

melaksanakan pembinaan kepada guru disekolah. Dalam fungsinya sebagai 

penggerak seluruh kegiatan, kepala sekolah harus mampu menggerakkan guru dan 

seluruh komponen supaya kinerjanya meningkat (Sukarjo, 2013: 147). 

Fungsi kepemimpinan menurut Mulyasa (2013) yang dikenal dengan 

EMASLIM (educator, manager, administrator, supervisor, leader,innovator dan 

motivator). Dengan memperhatikan fungsi pokok kepala sekolah sebagai 

educator, yang bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan peserta didik. 

Sebagai manajer, kepala sekolah dituntut untuk melaksanakan manajemen yang 

efektif, efisien dan produktif. Sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung 

jawab atas segala kegiatan administrasi di satuan pendidikan. Sebagai supervisor, 
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kepala sekolah harus mampu melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan 

kompetensi dan kemampuan profesional guru dalam proses  pembelajaran. 

Sebagai leader, kepala sekolah bertanggung jawab menggerakkan seluruh SDM 

yang ada di sekolah untuk melaksanakan kebijakan – kebijakan. Sebagai 

innovator, kepala sekolah merupakan pribadi yang dinamis, kreatif dan selalu 

mengembangkan diri untuk kemajuan sekolah. Sebagai motivator, kepala sekolah 

harus mampu memberikan dukungan dan dorongan kepada semua pihak untuk 

kemajuan sekolahnya. Dengan demikian kepemimpinan kepala sekolah 

diindikasikan berpengaruh terhadap perkembangan dan profesionalitas  guru 

dalam pembelajaran. 

Kepemimpinan kepala sekolah dapat didefinisikan sebagai seorang 

pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahan untuk melakukan tugas yang 

telah dipercayakan dalam melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinan serta 

mampu berkomunikasi dengan baik dalam tim kerja dan membina hubungan 

sosial atau memelihara kebersamaan dan saling pengertian dalam mewujudkan 

tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Dengan demikian kepemimpinan kepala 

sekolah dapat diukur melalui peersepsi guru berdasarkan fungsi utama 

kepemimpinan kepala sekolah didalam satuan pendidikan diantaranya: (1) 

Pendidik (educator), (2) Pengelola (manajer), (3) Administrator, (4) Supervisor. 

(5) Pemimpin (leader), (6) Inovator, (7) Motivation dan (8) Mengembangkan 

wirausaha di kalangan sekolah. 
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2.2.4 Insentif Guru 

 

2.2.4.1 Pengertian Insentif 

 

Imbalan yang diterima guru setelah melaksanakan tugasnya dapat berupa upah 

atau gaji bahkan mendapatkan insentif. Insentif adalah suatu wujud penghargaan 

atas jasa seseorang kepada organisasi yang bersangkutan yang diharapkan dapat 

mempengaruhi dan mengubah sikap dan tingkah laku guru yang berkaitan dengan 

tugas dan pekerjaannya (Handoko, 2001). 

Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada 

pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif 

merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar 

kinerja pegawai dapat meningkat (Fauziah:2012). 

Menurut Sutrisno (2009) menjelaskan bahwa insentif merupakan 

kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu karena keberhasilan atas 

prestasinya. Insentif merupakan penghargaan yang dikaitkan dengan prestasi 

kerja, semakin tinggi prestasi kerjanya semakin tinggi pula insentif yang diterima. 

Pemberian insentif mempertimbangkan beberapa faktor antara lain besar kecilnya 

tanggung jawab pelaksanaannya, pengetahuan, berat ringannya usaha yang di 

keluarkan dan kondisi pekerjaan yang harus dipenuhi. 

 
 

2.2.4.2 Tujuan Insentif Guru 

 

Menurut Rice et al., 2009, dalam Liang & Akiba (2015: 704) terdapat tiga 

elemen penting dalam mengimplementasikan program pembayaran insentif yaitu 

menurut jenis program, jenis pembayaran dan jumlah penghargaan. Kebijakan 
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dalam pembayaran insentif dapat mempertimbangkan kekurangan target guru 

dalam mengajar suatu bidang sehingga dengan diberikannya insentif, guru mampu 

bertahan untuk tetap mengajar, insentif juga diberikan untuk guru yang mengajar 

di sekolah-sekolah yang sulit dijangkau, selain itu insentif bertujuan supaya guru 

mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, guru juga bersedia 

menerima tugas tambahan dan mampu menjadi guru yang sangat baik berdasarkan 

evaluasi guru. Lembaga pendidikan cenderung lebih menggunakan program 

insentif untuk merekrut dan mempertahankan guru serta untuk mempromosikan 

distribusi tenaga kerja guru secara merata (Liang dan Akiba, 2015:703). 

Tujuan pemberian insentif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

pegawai, apabila pegawai sejahtera dan merasakan suatu kepuasaan dalam bekerja 

diharapkan akan mampu meningkatkan motivasi, prestasi dan produktivitas kerja. 

Menurut Handoko dalam Evi (2009) menjelaskan tujuan pemberian insentif 

adalah untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan organisasi dengan menawarkan perangsang finansial diatas atau 

melebihi upah dan gaji dasar. Sejalan dengan pendapat Masltoh (2010) 

menjelaskan bahwa tujuan utama pemberian insentif adalah untuk memberikan 

tanggung jawab dan dorongan kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas 

dan kuantitas hasil kerjanya. 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen 

untuk meningkatkan kesejahteraan guru bersertifikat berdasarkan Undang – 

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam pasal 16 ayat (2) 

disebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi 



46 
 

 

 

 

persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi, bagi guru yang 

bertugas di daerah khusus juga berhak memperoleh tunjangan khusus. Bagi guru 

yang belum bersertifikat menerima tambahan penghasilan yang disalurkan setiap 

triwulan oleh pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota. Bagi guru yang 

berstatus bukan PNS namun bersertifikat tetap menerima tunjangan profesi sesuai 

dengan penyetaraan status kepangkatan, golongan dan jabatan fungsional guru 

melalui proses inpassing (penyetaraan). 

Tambahan penghasilan berupa insentif juga diberikan kepada guru bukan 

PNS, dengan tujuan untuk memotivasi kerja agar guru terus meningkatkan 

kompetensi dan kinerja secara profesional sesuai tuntutan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta mendorong guru untuk fokus 

melaksanakan tugas dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Selain itu pemberian insentif 

merupakan pemberian penghargaan dan meningkatkan kesejahtateraan guru bukan 

PNS. 

Dengan demikian insentif adalah imbalan atau penghargaan yang 

diberikan kepada seseorang karena peningkatan kualitas kinerja atau sebagai 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi kerja serta kualitas kinerja. 

Insentif dapat diukur berdasarkan persepsi guru mengenai indikator-indikator 

sebagai berikut: (1) Kinerja pegawai, (2) Lama kerja, (3) Senioritas, (4) 

Kebutuhan, dan (5) Keadilan dan kelayakan 

 
 

2.3 Kerangka Berpikir 
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Berdasarkan uraian kajian pustaka dan landasan teori diatas, kerangka berpikir 

penelitian ini adalah: 

2.3.1 Pengaruh Insentif Terhadap Motivasi kerja Guru 

 

Insentif merupakan imbalan yang diterima yang merupakan karakteristik atau 

kualitas yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi kerja 

atau dapat mengubah arah tingkah laku. Insentif merupakan salah satu faktor 

pendorong atau penyemangat seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya (Erpidawati & Adri, 2017). Sistem pemberian imbalan dapat 

mendorong individu untuk berperilaku dalam mencapai tujuan ketika tujuan 

tercapai maka akan timbul imbalan ( Arep, Ishak dan Tanjung, 2003: 42-43). 

Pemberian insentif merupakan salah satu bagian untuk memotivasi kerja 

guru agar terus menerus berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas – tugas yang menjadi kewajiban serta 

tanggung jawabnya. Diharapkan pemberian insentif mampu meningkatkan kinerja 

guru karena insentif yang diberikan kepada guru merupakan penghargaan atas 

kinerja guru berlebih tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Setyono & 

Sudjadi, 2011: 91). Motivasi kerja tidak akan muncul pada diri seseorang jika 

tidak merasakan rangsangan-rangsangan baik bersifat materi maupun non materi 

yang menumbuhkan aksi atau aktivitas (Ismail, 2017). Pemberian insentif 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi, kompetensi dan 

kesejahteraan guru. Dengan demikian diindikasikan insentif akan mempengaruhi 

motivasi kerja guru secara signifikan. 
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2.3.2 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Motivasi kerja 

Guru 

Penelitian Eyal & Roth (2011) yang menjelaskan bahwa banyak tekanan yang 

mempengaruhi kesejahteraan guru, sebagaimana tercermin dalam kualitas dan 

intensitas motivasi. Motivasi kerja guru dapat dipengaruhi oleh berbagai hal baik 

itu pengaruh dari luar maupun dari dalam diri guru sendiri. Kepemimpinan kepala 

sekolah sering digambarkan sebagai kemampuan untuk mendaftar, memobilisasi 

dan memotivasi kerja orang lain untuk menerapkan kemampuan dan sumber daya 

mereka untuk tujuan tertentu. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa 

jika kekuasaan dalam pendidikan didelegasikan kepala sekolah yang dilatih dan 

didorong untuk mendukung otonomi staf pendidikan mereka, maka langkah- 

langkah tersebut berpotensi mampu memfasilitasi motivasi kerja otonom, 

kepuasan dan kesejahteraan guru. 

Kepemimpinan yang baik cenderung mampu memicu hubungan positif 

antara pimpinan dan bawahan. Bawahan juga dapat memberikan umpan balik 

terhadap pimpinan dengan upaya meningkatkan kinerja dan profesionalitas 

ditempat kerja. Hubungan positif dari kepemimpinan yang baik dan kinerja 

bawahan yang lebih bagus ketika supervisor menunjukkan tingkat pemberdayaan 

psikologis yang lebih tinggi (Chan, 2017: 897-898). 

Upaya dalam mendorong peningkatan profesionalitas guru antara lain 

dengan adanya bimbingan kepala sekolah yang berperan sebagai pemimpin bagi 

guru di sekolah. Kepala sekolah diharapkan mampu mendorong motivasi kerja 
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serta iklim kerja yang kondusif sehingga guru mampu menunjukkan 

profesionalitas yang tinggi (Sarjana, 2012). 

Kepemimpinan kepala sekolah diindikasikan akan mempengaruhi motivasi 

kerja guru untuk melaksanakan peran, tugas dan tanggung jawab yang diemban 

berdasarkan kemampuan profesional yang dimiliki. 

 
 

2.3.3 Pengaruh Insentif dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Motivasi kerja 

 

Menurut Hasibuan (2005) insentif merupakan salah satu alat motivasi kerja yang 

mampu memberikan nilai ekonomis yang mampu meningkatkan motivasi kerja 

seseorang. Menurut Istiarini & Sukanti dalam penelitian Murwati (2013:17) 

kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Kepemimpinan meliputi aspek kualitas manajer dan tim leader dalam 

memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan terhadap kerja guru. 

Dengan demikian diindikasikan bahwa insentif dan kepemimpinan kepala sekolah 

akan mempengaruhi motivasi kerja guru secara signifikan. 

 
 

2.3.4 Pengaruh Insentif Terhadap Profesionalitas guru dalam 

pembelajaran 

 

Insentif merupakan upaya pemberian kesejahteraan bagi guru yang mampu 

mempunyai kinerja baik. Sesuai dengan teori harapan bahwa pemberian insentif 

yang menarik akan memotivasi kerja guru untuk meningkatkan upaya dan kinerja 

yang lebih tinggi yaitu guru akan termotivasi kerja untuk mengajar dengan 

kualitas pembelajaran lebih baik, guru bersedia meningkatkan pengetahuan dan 
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keterampilan dan mereka juga bersedia mengambil peran dan tanggung jawab 

yang lebih dan mereka akan mencapai kinerja yang luar biasa (Guangdong, 2015). 

Menurut Sanusi dalam  dari  Mudlofir  (2014:18)  profesionalitas  mengacu 

kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya, serta derajat pengetahuan 

dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Dengan 

demikian insentif diindikasikan akan mempengaruhi profesionalitas guru dalam 

pembelajaran. 

 

 

2.3.5 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalitas 

guru dalam pembelajaran 

 

Kepemimpinan merupakan proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas  

yang berkaitan dengan tugas dari anggota kelompok dengan berbagai pendekatan 

yaitu pendekatan sifat, pendekatan tingkah laku dan pendekatan kontingensi 

(Rivai & Mulyadi, 2011:115). 

Seorang pemimpin dalam memimpin suatu organisasi harus memiliki 

syarat, yaitu memiliki kecerdasan yang cukup tinggi untuk dapat memikirkan dan 

mencari solusi dari setiap permasalahan yang timbul secara tepat dan bijaksana, 

mempunyai emosi yang stabil diberbagai perubahan suasana serta dapat 

memisahkan antara persoalan pribadi dan persoalan organisasi, mempunyai 

kecakapan dalam menghadapi orang lain dan mempunyai keahlian untuk 

menggerakkan bawahan secara bijaksana sehingga membuat bawahan merasa 

betah, senang dan puas dalam melaksanakan pekerjaan. Jika kinerja guru 

didukung dengan kepemimpinan kepala sekolah yang baik dan memiliki motivasi 
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kerja kerja yang tinggi maka guru trsebut cenderung akan meiliki kinerja yang 

baik dan profesional (Setiyati, 2014:202). 

Peran kuat kepemimpinan kepala sekolah secara langsung terlibat dalam 

mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyelaraskan sumber daya pendidikan 

yang tersedia di sekolah seperti aktivitas pengambilan keputusan, delegasi 

wewenang dan pengelolaan interpersonal yang melibatkan guru dan anggota 

sekolah lain sehingga dalam delegasi wewenang akan membuat bawahan merasa 

dihargai (Setyawan, Florentinus & Murwatiningsih, 2017: 190). Dengan demikian 

kepemimpinan kepala sekolah diindikasikan mampu mempengaruhi 

profesionalitas guru dalam pembelajaran. 

 
 

2.3.6 Pengaruh Motivasi kerja Terhadap Profesionalitas guru dalam 

pembelajaran 

 

Dalam kegiatan pembelajaran akan muncul berbagai interaksi dalam membangun 

suatu pemahaman. Guru dalam menjalankan fungsinya berkewajiban untuk 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan,  kreatif, 

dinamis, dialogis, dan memberikan motivasi kerja kepada peserta didik untuk 

membangun gagasan, prakarsa dan tanggung jawab belajar (Manzilatusifa, 2007: 

67). Motivasi kerja dari guru merupakan faktor penting dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Guru yang mampu menimbulkan dan mengembangkan motivasi 

kerja untuk kepentingan proses dalam pembelajaran di kelas, akan mampu 

mendorong seseorang untuk menggerakkan segala potensi yang dimiliki, 

menciptakan keinginan yang tinggi serta meningkatkan semangat untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 
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2.3.7 Pengaruh Insentif, Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi kerja 

terhadap Profesionalitas guru dalam pembelajaran 

 

Pemberian insentif bagi guru menurut Saragih (2010) dapat membangkitkan 

gairah dalam melaksanakan pekerjaan serta dapat mencapai hasil lebih baik 

sehingga mampu menciptakan efektifitas kerja guru. Menurut Zamroni dan Jalal 

(2006) pemberian insentif bagi guru akan memberikan motivasi kerja diantaranya 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar dikelas sesuai dengan standar 

kompetensi yang akan dicapai, memotivasi kerja guru dalam mempersiapkan 

bahan ajar serta penggunaan media pembelajaran, dan mampu memotivasi kerja 

guru untuk menulis ilmiah atau melakukan Penelitian Tindakan Kelas selain itu 

pemberian insentif guru juga mampu meningkatkan konsentrasi penuh dalam 

bidang kerjanya dan insentif mampu memtoivasi guru untuk meningkatkan karir. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan pendidikan yang kondusif dan 

memungkinkan anggotanya untuk mengembangkan dan mendayagunakan 

potensinya semaksimal mungkin. Kepala sekolah mempunyai tugas untuk 

membantu para guru memahami, memilih, dan merumuskan tujuan pendidikan 

yang akan dicapai, menggerakkan seluruh anggota sekolah serta masyarakat untuk 

mensukseskan program-program pendidikan di sekolah. Kepemimpinan berarti 

mampu membujuk, mempengaruhi dan memotivasi kerja anggotanya untuk 

mencapai tujuan dengan antusias (Sukarjo, 2013:147). 

Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi dari dalam diri guru maka akan 

menimbulkan dorongan yang tinggi untuk mencapai suatu keinginan atau 
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kebutuhan. Hal ini memicu gairah kerja yang tinggi akan membuat guru berusaha 

sebaik mungkin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga akan 

memberikan hasil kerja yang maksimal atau kinerja guru akan meningkat 

sebaliknya jika motivasi kerja kerja guru rendah maka gairah untuk menjalankan 

tugas dan kewajibannya juga menurun sehingga target bahkan tujuan penddidikan 

akan sulit dicapai (Melati, Susilaningsih & Sohidin, 2013:74). 

Dengan demikian diindikasikan bahwa insentif, kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi kerja akan berpengaruh secara signifikan terhadap 

profesionalitas guru dalam pembelajaran. 

 
 

2.3.8 Pengaruh Insentif dan Motivasi Terhadap Profesionalitas Guru 

Dalam Menyelenggarakan Pembelajaran 

 

Guru yang dianggap berkompeten dan relevan dengan kebutuhan SMK selalu 

meningkatkan profesionalitasnya dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan 

meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Beberapa tantangan yang harus 

dihadapi guru antara lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

cepat dan pesat akan membutuhkan guru yang berkarakteristik adaptif responsif, 

arif dan bijaksana, arus negatif globalisasi akan membutuhkan guru yang bisa 

berperan aktif dan bijaksana sebagai fasilitator dan pembimbing para peserta 

didik, krisis sosial seperti kriminalitas dan pengangguran akan membutuhkan guru 

yang responsif, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang 

mendapat kepercayaan masyarakat harus mampu menghasilkan peserta didik yang 

siap hidup dalam kondisi dan situasi bagaimanapun, krisis identitas sebagai 

bangsa dan negara Indonesia akan membutuhkan guru yang mampu berperan 
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sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme kepada para peserta 

didiknya; dan mengenai perdagangan bebas akan membutuhkan guru yang 

visioner, kompeten dan berdedikasi tinggi sehingga mampu membekali peserta 

didik dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan sebagai bekal menghadapi 

persaingan global ( Napitupulu, 2009 dalam Utami, 2012:170). 

Sementara itu, berdasarkan data di lapangan menujukkan bahwa kelayakan 

guru dalam mengajar masih meragukan. Guru yang dianggap berkompeten dan 

relevan dengan kebutuhan SMK bukan hanya berkualifikasi saja tetapi juga 

berkompetensi unggul untuk selalu menjadikan pendidikan sebagai kewajiban 

utama, sehingga proses perbaikan dan pengembangan diri akan terus menerus 

terjadi dan menerapkannya dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

Konsep profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran 

sebetulnya identik dengan kompetensi pedagogik sebagaimana yang diperinci 

dalam Undang- Undang Dosen dan Guru No 14/2005 yang menjelaskan bahwa 

kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang 

meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap 

peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Dalam penelitian (Liang & Akiba, 2015: 702) menjelaskan bahwa 

menggunakan program kompensasi guru yaitu pemberian uang insentif untuk 

merekrut, memberi hadiah dan untuk mempertahankan guru yang berkualitas. 



55 
 

 

 

 

Pemberian penghargaan cenderung diberikan kepada guru bersertifikasi nasional 

untuk mengasumsikan tugas tambahan mengajar untuk bidang-bidang tertentu 

yang kekurangan guru atau disekolah – sekolah yang sulit dijangkau. 

Dengan demikian pemberian insentif diindikasikan mampu meningkatkan 

motivasi kerja guru sehingga akan meningkatkan profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan. 

 
 

2.3.9 Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Terhadap 

Profesionalitas Guru Dalam Menyelenggarakan Pembelajaran 

 

Kepala sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan yang mempunyai jabatan 

dan peran sebagai pengelola pendidikan di sekolah dan sebagai pemimpin 

pendidikan formal di sekolah. Sebagai pengelola pendidikan kepala sekolah 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin formal bertanggung jawab atas tercapainya 

tujuan pendidikan melalui upaya dalam menggerakkan bawahannya kearah 

pencapaian tujuan pendidikan yang teelah ditetapkan, (Machali & Hidayat, 

2016:108). 

Kepemimpinan kepala sekolah baik transformasional maupun 

transaksional berperan dalam menstimulasi anggota untuk bersama-sama terlibat 

dalam upaya mewujudkan cita-cita sekolah. Kepala sekolah yang baik akan 

mampu menggerakkan seluruh anggota sekolah untuk melakukan tindakan sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, semakin baik kepemimpinan 

kepala sekolah akan semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan guru yang pada 
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akhirnya terwujud dalam kinerja sehingga tujuan sekolah tercapai, (Wagiran, 

Soenarto & Soedarsono : 2013). 

Guru sebagai pemacu seharusnya mampu meningkatkan potensi peserta 

didik dan mengembangkan sesuai harapan mereka. Dengan memperhatikan teori 

Maslow, diindikasikan bahwa motivasi dapat berpengaruh terhadap 

profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antara insentif, 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran, dengan subyek penelitian pada guru SMK di 

Kecamatan Genuk, Kota Semarang. 

Dari uraian diatas, digambarkan skema kerangka berpikir penelitian pada 

gambar 2.2 berikut ini, 



 

• Peran kepala sekolah kurang mendukung dalam peningkatan profesionalitas guru. 

• Rendahnya kompetensi pedagogik para guru dalam merencanakan metode dan cara atau teknik pembelajaran. 

• Kurangnya tindakan guru dalam merefleksi dan mengevaluasi kemampuan setelah melaksanakan kewajiban pembelajaran 

• Motivasi dalam diri guru sendiri yang rendah untuk meningkatkan kualitas profesinya. 

• Kurangnya pemberdayaan guru berupa pemberian insentif sebagai imbalan atas peningkatan kinerja 

• Data guru di sekolah tidak sesuai dengan data di sistem sehingga penyampaian insentif tidak sesuai 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Gambar 2.2. Skema Kerangka Berpikir 
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INSENTIF 

MOTIVASI 

Profesionalitas Guru 

dalam 

Menyelenggarakan 

Pembelajaran 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Teori kebutuhan Maslow 

dalam (Mulyasa, 2013) 

Peran & Fungsi 

Kepemimpinan ( E. Mulyasa, 

2013): 

✓ Educator 

✓ Manajer 

✓ Administrator 

✓ Supervisor 

✓ Leader 

✓ Inovatiobn 

✓ Motivator 

✓ Wirausaha 

Guongdong Liang dan 

Mitoko Akiba (2015:703) 

Sesuai PP No 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 ayat (3) 

butir a menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan 

peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 

SKEMA KERANGKA BERPIKIR 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan deskripsi dan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut: 

2.4.1 Terdapat pengaruh yang signifikan insentif terhadap motivasi kerja guru di 

SMK Kec. Genuk Kota Semarang 

2.4.2 Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

motivasi kerja guru di SMK Kec. Genuk Kota Semarang 

2.4.3 Terdapat pengaruh yang signifikan insentif dan kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap motivasi kerja guru di SMK Kec. Genuk Kota Semarang. 

2.4.4 Terdapat pengaruh yang signifikan insentif terhadap profesionalitas guru 

dalam pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang 

2.4.5 Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota 

Semarang. 

2.4.6 Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap profesionalitas 

guru dalam pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota Semarang. 

2.4.7 Terdapat pengaruh yang signifikan insentif, kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran di 

SMK Kec. Genuk Kota Semarang 

2.4.8 Terdapat pengaruh yang signifikan insentif melalui motivasi terhadap 

profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota 

Semarang 

2.4.9 Terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah melalui 
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motivasi terhadap profesionalitas guru dalam pembelajaran di SMK Kec. 

Genuk Kota Semarang. 



 

 

 

BAB V  

PENUTUP 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

5.1.1 Terdapat pengaruh langsung insentif terhadap motivasi guru SMK di Kec. 

 

Genuk Kota Semarang. Insentif yang memadai dan mencukupi akan mampu 

menumbuhkan dorongan dan semangat bagi guru untuk lebih termotivasi 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

5.1.2 Terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

motivasi guru SMK di Kec. Genuk Kota Semarang. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang mendukung dan mampu menjadi contoh sehingga akan 

memotivasi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan. 

5.1.3 Terdapat pengaruh insentif dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

motivasi guru SMK di Kec. Genuk Kota Semarang. Insentif dan 

kepemimpinan kepala sekolah yang mendukung akan membuat guru 

menjadi lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya ssecara profesional. 

Insentif yang tinggi dan kepemimpinan yang mendukung akan 

meningkatkan motivasi guru. 

5.1.4 Tidak terdapat pengaruh langsung insentif terhadap profesionalitas guru 

dalam menyelenggarakan pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota 

Semarang. Kondisi di lapangan insentif disekolah swasta cenderung rendah 

sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja profesional guru dalam 
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menyelenggarakan pembelajaran. 

 

5.1.5 Terdapat pengaruh langsung kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di SMK Kec. 

Genuk Kota Semarang. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik akan 

mampu menggerakkan guru untuk melakukan tindakan sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Semakin baik kepemimpinan kepala sekolah akan 

semakin baik pula perilaku dan tindakan guru yang ditunjukkan dalam 

profesionalitas dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

5.1.6  Tidak terdapat pengaruh langsung motivasi terhadap profesionalitas guru 

dalam menyelenggarakan pembelajaran di SMK Kec. Genuk Kota 

Semarang. Faktor penggerak dan dorongan dalam diri guru untuk 

melakukan tindakan yang sesuai dengan tujuan sangat rendah. Rendahnya 

dorongan guru untuk berprestasi, menunjukkan eksistensi dan 

mengaktualisasikan potensi sehingga tidak tercermin dalam profesionalitas 

guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

5.1.7 Terdapat pengaruh langsung insentif, kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi terhadap profesionalitas guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran. Insentif yang memadai, kepemimpinan yang mendukung 

akan mampu meningkatkan motivasi sehingga akan terwujud dalam 

profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

5.1.8 Tidak terdapat pengaruh insentif terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran melalui motivasi. Pemberian insentif yang 

memadai tidak selalu diikuti dengan tingginya motivasi dalam menentukan 
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profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. 

 

5.1.9 Tidak terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap profesionalitas guru dalam 

menyelenggarakan pembelajaran melalui motivasi. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang mendukung tidak selalu diikuti dengan meningkatnya motivasi 

dalam menentukan profesionalitas guru dalam menyelenggarakan 

pembelajaran. 

 
 

5.2 Implikasi 

 

5.2.1 Implikasi Teoritis 

 

Profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran di SMK Kec. Genuk 

Kota Semarang memang dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara internal 

maupun ekternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi peningkatan atau 

penurunan profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran 

diantaranya faktor insentif dan kepemimpinan kepala sekolah sedangkan faktor 

internal yaitu motivasi yang secara bersama-sama mempengaruhi profesionalitas 

guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Akan tetapi secara parsial insentif 

kurang berpengaruh terhadap profesionalitas guru hal ini sesuai kondisi riil di 

sekolah bahwa nilai nominal insentif guru di sekolah swasta dirasa kurang sesuai 

dengan kinerja guru sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap profesionalitas 

guru, selain itu motivasi guru yang rendah kurang berpengaruh terhadap 

peningkatan profesionalitas guru dalam menyelenggarakan pembelajaran. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Manis dan Bustomi (2011), Wagiran, 

Soenarto dan Soedarsono (2013), Djamroni (2016), daan Ekosiswoyo (2007) 
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5.2.2 Implikasi Manajerial 

 

Kepemimpian kepala sekolah dalam membuat kebijakan perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan motivasi guru karena 

hal ini akan menentukan kualitas guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kebijakan pemberian insentif harus disesuaikan dengan kinerja guru 

yang bersangkutan dan dalam penyaluran insentif harus dikawal supaya tepat 

sasaran. 

 
 

5.3 Saran 

 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan pembahasan adalah masih banyak 

guru SMK di Kec. Genuk Kota Semarang yang menilai cukup pernyataan insentif 

yang diterima hal ini dapat dikarenakan data guru disekolah belum sesuai dengan 

data guru di sistem sehingga ada guru yang belum menerima insentif sesuai 

dengan kinerjanya. Oleh sebab itu sekolah seyogyanya mengupdate dan 

mengsinkronisassikan data guru di sekolah dengan data guru di sistem, sehingga 

guru akan menerima hak sesuai dengan kewajibannya. Kepemimpinan kepala 

sekolah berdasarkan persepsi guru massih ada guru yang menilai cukup terhadap 

peran dan fungsi kepemimpinan di SMK Kec. Genuk Kota Semarang, seyogyanya 

peran dan fungsi kepemimpinan kepala sekolah di SMK senantiasa ditingkatkan 

sehingga persepsi guru akan meningkat. Masih ada guru di SMK Kec. Genuk 

Kota Semarang yang memiliki persepsi cukup mengenai motivasi kerja yang 

dimiliki hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, namun seyogyanya guru 

selalu menumbuhkan motivasi kerja sehingga akan mencapai hasil maksimal. 
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