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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Kepemimpinan 

Para pakar manajemen telah banyak memberikan tentang pengertian dan 

teori kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, hal 

itu disebabkan organisasi tidak dapat dipisahkan dengan kepemimpinan. Keberhasilan 

dan kegagalan suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh kepemimpinan yang 

memimpin organisasi, bahkan maju atau mundurnya suatu organisasi sering 

diidentikkan dengan perilaku kepemimpinan dari pimpinannya. Dengan demikian, 

pemimpin bertanggung jawab terhadap pelaksanaan organisasi yang dipimpin, hal ini 

menempatkan posisi pemimpin yang sangat penting dalam suatu organisasi. 

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, sebab suatu 

organisasi akan berhasil atau gagal sebagian ditentukan oleh kualitas kepemimpinan. 

Kepemimpinan merupakan salah satu aspek manajerial dalam kehidupan 

berorganisasi yang merupakan posisi kunci. Hal ini dikarenakan bahwa 

kepemimpinan seorang pemimpin berperan sebagai penyelaras dalam proses 

kerjasama antar manusia dalam organisasinya. Kepemimpinan seorang pemimpin 

akan mampu membedakan karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 

Kepemimpinan berasal dari kata "pimpin" yang berarti tuntun, bina atau 

bimbing, dapat pula berarti menunjukan jalan yang baik atau benar, tetapi dapat pula 
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berarti mengepalai pekerjaan atau kegiatan.
1 

Kepemimpinan dapat pula didefinisikan 

sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, 

kepercayaan, kehormatan, dan kerja sama yang bersemangat dalam mencapai tujuan 

bersama.
2 

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins “Kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk pencapaian tujuan”.
3
 

Soehardjono
 

memaparkan  istilah kepemimpinan (leadership) secara  

etimologis, leadership berasal  dari  kata  “to  lead”  (bahasa: Inggris) yang artinya 

memimpin. Selanjutnya timbullah kata “leader” artinya pemimpin yang akhirnya 

lahir istilah leadership yang diterjemahkan menjadi kepemimpinan.
4
 

Anoraga mengartikan “Kepemimpinan sebagai hubungan dimana satu orang 

yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara sukarela dalam 

usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang 

diinginkan oleh pimpinan tersebut”.
5
 

Selanjutnya menurut Amirullah dan Budiyono (2004 : 245) kepemimpinan 

merupakan orang yang memiliki kewenangan untuk memberi tugas, mempunyai 

kemampuan untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain (bawahan) melalui pola 

                                                           
1
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

PN Balai Pustaka), h. 684 
2
Rivai, 2003, Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Cahaya Ilmu), h. 3 

3
Stephen P. Robbins, 1983, Essentials of Organizational Behavior, (Prentice-Hall), h. 112 

4
Soehardjono, 1998, Kepemimpinan: Suatu tinjauan singkat tentang Pemimpin dan 

Kepemimpinan serta Usaha-usaha Pengembangannya, (Malang: APDN Malang), h. 127 
5
Anoraga, 1990, Pendekatan Kepemimpinan Lembaga Pendidikan, (Surabaya: Usaha 

Nasional), h. 2 
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hubungan yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6
 

Dari definisi-definisi kepemimpinan yang berbeda-beda tersebut diatas, pada 

dasarnya kepemimpinan mengandung kesamaan pemahaman bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama yang positif, juga adanya unsur-unsur orang yang memimpin, yang 

dipimpin, adanya organisasi dan adanya tujuan yang ingin dicapai bersama. 

Kepemimpinan dalam Islam adalah perilaku interaktif yang mampu 

mempengaruhi individu-individu untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka 

memberikan arahan, petunjuk yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, mengembangkan, memegang teguh, dan menjaga kepercayaan yang 

dipercayakan kepadanya. Begitu juga dengan peran kepala madrasah sebagai 

pemimpin harus mampu untuk meningkatkan peran strategis dan teknis dalam 

meningkatkan kualitas lembaga yang dipimpinnya. Hal lain yang perlu diperhatikan 

juga adalah kepemimpinan kepala madrasah sebagai agen perubahan dalam 

meningkatkan kualitas keagamaan sangat penting. Karena dengan dasar agama 

seluruh warga madrasah dapat menjalankan aktifitas pembelajaran dan pergaulan di 

lingkungan masyarakat dengan didasari oleh nilai-nilai keislaman. 

Arti pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu 

mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas 

                                                           
6
 Amirullah, dan Haris, Budiyono. 2004, Pengantar Manajemen, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 

h. 245 
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tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.
7
 Pendapat lain menjelaskan 

pemimpin adalah seorang yang memimpin dan mengarahkan orang lain sehingga 

orang yang dipimpin  itu mematuhinya dengan sukarela. Setiap orang yang berfungsi 

memimpin, membimbing, dan mengarahkan orang lain adalah seorang pemimpin.
8
 

Menurut Siagian terdapat lima peran pemimpin, yaitu : 

1. Penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam 

pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yaang 

mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi yang dilakukan secara 

terencana dan bertahap. 

2. Wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru 

bicara organisasi dalam menjalin komunikasi dengan pihak atau instansi lain. 

3. Komunikator, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk mengkomunikasikan 

berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan 

maupun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional 

atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi 

4. Mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi 

konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi, maupun lingkungannya 

tanpa mengurangi pentingnya situasi konflik yang mungkin timbul dalam 

hubungan keluar yang dihadapi maupun yang diatasi. 

                                                           
7
 Kartini. Kartono, 1994, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 

181 
8
 Effendy. Mochtar, 1986, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, 

(Jakarta: Bhratara Karya Aksara), h. 206 
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5. Integrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu 

dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.
9
 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sebagai  seorang pemimpin yang 

memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Dengan 

kemampuannya seorang pemimpin diharapkan mampu membangkitkan loyalitas 

rekan kerjanya dan memberikan loyalitasnya dalam kebaikan. Kemudian juga 

seorang pemimpin mampu untuk mengedukasi rekan-rekannya dan mewariskan ilmu 

pengetahunan pada rekan-rekannya. Selanjutnya seorang pemimpin dapat 

memberikan saran dan nasehat pada orang lain dari permasalahan yang ada, dan 

memberikan keteladanan dalam berdisiplin pada setiap aktivitasnya. 

Untuk mencapai tujuan organisasi para pemimpin dapat mengolah dan 

mengembangkan karyawan/bawahan untuk dapat memberikan andil atas strategi 

organisasi secara menyeluruh. Karena alasan ini para pemimpin memainkan peran 

yang semakin penting dalam bekerjasama, untuk mengarahkan dalam aspek: 

penyesuaian diri dengan organisasi/perusahaan, memiliki keterampilan, keahlian, 

pengetahuan, bekerja sebaik mungkin, dan berdedikasi terhadap perusahaan yang luas 

pada pekerjaannya.
10

 Biasanya dengan membentuk kinerja seperti itu maka kalangan 

bawahan akan memiliki tanggung jawab penuh atas pekerjaannya. Sejalan dengan itu 

maka akan dapat dicapai tujuan akhir yang ingin dicapai yang ditandai dengan: 

                                                           
9
 Siagian, Sondang P. 2010. Teori & Praktek Kepemimpinan. (Jakarta: Rineka Cipta), h. 48-

70 
10

 Rivai. Veithzal, 2009, Menejemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori 

dan Praktek, (Jakarta: Rajawali Press), h. 12-13 
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peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas, peningkatan produktivitas, rendahnya 

tingkat absensi, tingginya kepuasan kerja karyawan, tingginya kualitas pelayanan, 

rendahnya komplain, dan meningkatnya kepercayaan dari orang lain.
11

 

Hubungan yang erat antara pemimpin dengan yang dipimpin merupakan 

prasyarat penting guna mencapai tujuan yang diinginkannya. Seorang pemimpin 

dengan bawahannya harus menciptakan hubungan yang baik untuk memperoleh 

dukungan dan kepercayaan yang maksimal dalam kepemimpinannya. Dalam hal ini 

seorang pemimpin harus dapat menunjukkan reputasi yang baik, memiliki kinerja 

yang baik, dan dapat mengatasi problem-problem yang dihadapi oleh bawahannya. 

Dalam formula ini seorang pemimpin juga menunjukkan keteladanan kepribadiannya. 

Mengedepankan keteladanan bagi seorang pemimpin merupakan kriteria pokok 

menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi, integritas, dan komitmen yang kuat 

untuk mewujudkan tujuan bersama menuju kepentingan bersama dalam kehidupan 

yang lebih baik.  

Fungsi kepemimpinan dapat disimak sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Hadari Nawawi yaitu: 

1. Fungsi Instruktif adalah fungsi kepemimpinan yang bersifat komunikasi satu arah, 

kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan menggerakkan dan 

memotivasi orang lain agar tergantung pada pemimpin. 

2. Fungsi Konsultatif yakni fungsi ini berlangsung dan bersifat dua arah meskipun 

pelaksanaan sangat tergantung pada pemimpin.  

                                                           
11
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3. Fungsi Partisipatif yakni fungsi ini tidak sekedar berlangsung atau bersifat dua 

arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia efektif, antara 

pemimpin dengan orang yang sesama dipimpin. 

4. Fungsi Pengendalian yaitu fungsi yang cenderung komunikasi satu arah meskipun 

komunikasi tidak dilakukan dengan dengan dua arah.
12

  

Selanjutnya Hadari Nawawi pada buku yang lainnya menambahkan tentang 

fungsi kepemimpinan yang dihubungkan dengan pendidikan yaitu: 

1. Mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan 

pendapat, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai usaha 

mengumpulkan data/bahan dari anggota kelompok dalam menetapkan keputusan 

yang mampu memnuhi aspirasi di dalam kelompoknya. 

2. Mengembangkan suasana kerja sama yang efektif dengan memberikan 

penghargaan dan pengakuan terhadap kemampuan orang-orang yang dipimpin 

sehingga timbul kepercayaan pada dirinya sendiri dan kesediaan menghargai orang 

lain sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

3. Mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dengan sikap harga 

menghargai sehingga timbul perasaan ikut terlibat di dalam kegiatan kelompok 

dan tumbuh perasaan tanggung jawab atas terwujudnya pekerjaan masing-masing 

sebagai bagian dari usaha pencapaian tujuan. 

                                                           
12

 Hadari Nawawi, 1996, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: PT. Gunung Agung), h. 76 
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4. Membantu menyelesaikan masalah-masalah, baik yang dihadapi secara perorangan 

maupun kelompok dengan memberikan petunjuk-petunjuk dalam mengatasinya 

sehingga berkembang kesediaan untuk memecahkannya dengan kemampuan 

sendiri.
13

 

Di dalam menjalankan fungsi kepemimpinan, setiap pemimpin akan 

mempunyai caranya masing-masing yang dianggapnya paling sesuai dengan tipe 

kelompok yang dipimpinnya. Hal demikian akan tercermin dari perilakunya. 

Perilaku pemimpin dapat dibedakan ke dalam dua jenis perilaku, yakni 

pemimpin yang member-oriented dengan yang task-oriented. Seorang pemimpin 

yang member-oriented menitikberatkan kepemimpinannya pada usaha-usaha 

memotivasi kelompok untuk menerima apa yang telah digariskan sebagai tujuan 

kelompok dan memotivasi mereka guna bekerja untuk mencapai tujuan. Pemimpin 

seperti ini memandang penting adanya keselarasan antara anggota kelompok, disertai 

rasa puas pada diri masing-masing anggota tersebut. Berbeda dengan pemimpin yang 

member-oriented, pemimpin yang task-oriented menitikberatkan pada cara dan sarana 

pencapaian tujuan tertentu; ia juga selalu akan berusaha keras mengkoordinasikan 

sebaik mungkin para anggota kelompok. 

 

B. Tipe Kepemimpinan 

Tipe kepemimpinan itu dapat dipelajari dengan menganalisa berbagai 
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 Hadari. 1988, Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif, 
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kemungkinan dari pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin. Mempelajari tipe 

kepemimpinan berarti mengetahui dan menyelidiki kemampuan diri sendiri kemudian 

menyusun kekuatan-kekuatan dalam rangka melakukan sesuatu kegiatan.  

Tipe kepemimpinan dalam literatur terdapat beberapa macam teori dan 

masing-masing literatur saling melengkapi. Di antara literatur yang membahas tipe 

kepemimpinan yang dapat digunakan oleh seorang pemimpin dalam 

kepemimpinannya adalah sebagai berikut: 

1. Menurut Sondang P. Siagian, ada lima tipe kepemimpinan yang diakui 

keberadaannya yaitu: (a) Tipe Otokratis, (b) Tipe Paternalistik, (c) Tipe 

Kharismatik, (d) Tipe Laisser Faizer, (e) Tipe Demokratis.
14

 

2. Menurut M. Ngalim Purwanto, ada tiga tipe kepemimpinan yaitu: (a) 

Kepemimpinan Otoriter, (b) Kepemimpinan Laisser Faizer, (c) Kepemimpinan 

Demokratis.
15

 

Dari berbagai macam pembagian tipe kepemimpinan di atas dapat dipahami 

uraiannya sebagai berikut:  

1. Tipe Kepemimpinan Otokratis. 

Tipe kepemimpinan yang mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan 

yang mutlak harus dipatuhi.
16

 Pemimpin semacam ini ingin berkuasa penuh dalam 

berbagai situasi dan dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa konsultasi 

                                                           
14

 Sondang P. Siagian. 2003, Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: Rinekacipta), h.13 
15

 M. Ngalim Purwanto. 2004, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Karya), h. 48 
16

 Kartini, Kartono. 1994, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 

h. 83 
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dengan bawahannya. Kepemimpinan otokratis itu berdasarkan kekuasaan dan 

paksaan yang mutlak dan biasanya yang dikembangkan dalam kegiatannya hanya 

melaksanakan perintah atasan, sementara bawahan tidak diberi kesempatan untuk 

berinisiatif dan mengeluarkan pendapat-pendapat.
17

 Dalam kepemimpinan otokratis 

seorang pemimpin sangat egois, menentukan kebijakan, dan mengambil keputusan 

menurut kehendaknya sendiri, dan juga dapat disebut pemimpin diktator. Tipe 

kepemimpinan semacam ini memiliki keuntungan yaitu kedisiplinan sangat tinggi 

dan dapat mengontrol pekerjaan bawahannya dengan mudah. Adapun kekurangannya 

yaitu bawahan tidak memiliki kreatifitas, dikarenakan tidak memiliki kesempatan 

untuk berpartisipasi dan pengambilan keputusan untuk perkembangan organisasi. 

2. Tipe Kepemimpinan Paternalistik.      

Menurut Kartini Kartono, tipe kepemimpinan paternalistik yaitu tipe 

kepemimpinan yang kebapakan dengan sifat-sifat antara lain: 

a. Dia menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak/belum dewasa, atau 

anak sendiri yang perlu dikembangkan. 

b. Dia bersikap terlalu melindungi (overly protective). 

c. Jarang dia memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil 

keputusan sendiri. 

d. Dia hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk berinisiatif. 

                                                           
17

 Nawawi, Hadari. 2003, “Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi”, (Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press), h. 91 
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e. Dia tidak pernah memberikan atau hampir-hampir tidak pernah memberikan 

kesempatan pada pengikutnya dan bawahanya untuk mengembangkan imajinasi 

dan daya kreatfitas untuk mereka sendiri. 

f. Selalu bersikap maha tau dan maha benar. 
18

 

Selain itu juga, dalam kesempatan ini dibahas mengenai tipe kepemimpinan 

maternalistik. Tipe Kepemimpinan Maternalistik adalah adanya sikap over protective 

atau terlalu melindungi yang lebih menonjol, diertai kasih sayang yang berlebih-

lebihan.
19

 

Demikianlah pembahasan tipe kepemimpinan paternalistik dan  beberapa 

sifat atau karakteristiknya, serta tipe kepemimpinan maternalistik, untuk dapat 

dimengerti dan dipahami bagi kita yang konsen terhadap masalah kepemimpinan. 

3. Tipe Kepemimpinan Demokratis. 

Tipe kepemimpinan ini sangat berbeda dengan tipe kepemimpinan otokrasi 

yang mendasarkan pada kekuasaan, sedangkan tipe kepemimpinan demokratis 

melibatkan bawahan yang harus melaksanakan keputusan. Hal ini sesuai penjelasan 

Kartini Kartono bahwa tipe kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang 

berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para 

pengikutnya.
20

 Juga dapat dipahami definisi yang dikemukakan oleh M. Ngalim 

Purwanto bahwa kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin yang partisipatif  

                                                           
18

 Kartini, Kartono. 1994, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 

h. 81 
19

 Ibid, h. 82 
20

 Ibid, h. 86 
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berkonsultasi dengan bawahan tentang tindakan dan keputusan yang diusulkan serta 

mendorong adanya keikutsertaan bawahan.
21

 Jalannya kepemimpinan demokratis 

menurut Veithzal Rivai ditandai dengan adanya suatu struktur yang 

pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang 

kooperatif.
22

 Di bawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral 

tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri 

sendiri. Dalam kepemimpinannya demokratis seorang pemimpin lebih 

mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu dan golongan. 

Dasar utama dalam kepemimpinannya melakukan musyawarah dan kekeluargaan 

dalam menyelesaikan masalah dan terciptalah iklim kerja yang sehat, saling 

membantu, dan saling pengertian di antara mereka. 

Selanjutnya M. Ngalim Purwanto menjelaskan tentang sifat-sifat 

kepemimpinan demokratis, yaitu: 

a. Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat manusia itu makhluk 

yang termulia di dunia. 

b. Selalu berusaha untuk mensinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

kepentingan dan tujuan pribadi bawahan. 

c. Senang menerima saran, pendapat, dan kritik dari bawahan. 

d. Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan. 

                                                           
21

 M. Ngalim Purwanto. 2004, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Karya), h. 49 
22

 Rivai, Veithzal. 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori 
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e. Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya. 

f. Mengusahakan agar bawahan dapat lebih sukses dari pada dirinya. 

g. Selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.
23

 

Itulah beberapa sifat kepemimpinan demokratis yang mengedepankan 

kemanusiaan dan melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Pemimpin 

demokratis mengutamakan rasa kekeluargaan, persatuan, bertanggung jawab, 

menerima kritik dan saran, membangun semangat, dan mengembangkan potensi 

bawahannya. 

4. Tipe Kepemimpinan Laizzes Faire.  

Tipe kepemimpinan ini dipersepsi bahwa roda pekerjaan organisasi 

diserahkan pada bawahannya. Seorang pemimpin memberikan keleluasaan pada 

bawahan dan menganggap bawahannya orang yang dewasa, sehingga pemimpin tidak 

perlu intervensi terhadap perjalanan organisasi. Di sini sang pemimpin percaya penuh 

pada bawahan atas keberhasilan, tujuan, dan sasaran yang hendak dicapai organisasi. 

Tipe kepemimpinan semacam ini dikatakan oleh Sondang P. Siagian bahwa 

seorang pemimpin dalam perannya memiliki pandangan pada umumnya organisasi 

akan berjalan lancar dengan sendirinya, karena para anggota organisasi terdiri dari 

orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui segala sesuatu tujuan organisasi, 

sasaran organisasi, tugas para anggotanya, dan pemimpin tidak perlu melakukan 

                                                           
23

 M. Ngalim Purwanto. 2004, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Remaja 
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intervensi kehidupan organisasi.
24

 Sejalan dengan itu  Kartini  Kartono menjelaskan 

bahwa kepemimpinan laizzes faire ditampilkan oleh seorang tokoh ketua dewan yang 

sebenarnya tidak becus mengurus dan dia menyerahkan semua tanggung jawab serta 

pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggotanya.
25

 Selanjutnya Hadari 

Nawawi mengatakan bahwa tipe kepemimpinan Laissez Faire yaitu pemimpin 

berkedudukan sebagai simbol karena dalam realita kepemimpinannya dilakukan 

dengan memberikan kebebasan sepenuhnya pada orang yang dipimpin untuk berbuat 

dan mengambil keputusan secara perseorangan. Puncak pimpinan dalam menjalankan 

kepemimpinannya hanya berfungsi sebagai penasehat dengan memberikan 

kesempatan bertanya manakala merasa perlu.
26

 

Dari ketiga penjelasan tentang tipe kepemimpinan laissez faire di atas dapat 

dipahami bahwa: 

a. Organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya. 

b. Bawahan dianggap sudah paham tugasnya masing-masing. 

c. Pemimpin tidak perlu intervensi bawahan, tidak ada kontrol dari pimpinan, tidak 

ada koreksi atasan, dan membiarkan bawahan untuk berbuat menurut 

kehendaknya. 

d. Tanggung jawab atas pekerjaan tidak jelas dan simpang siur, serta struktur 

organisasinya juga tidak jelas.   
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5. Tipe Kepemimpinan Kharismatik. 

Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa tipe kepemimpinan kharismatik 

adalah suatu tipe kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang khas yaitu daya 

tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang 

jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Tegasnya seorang pemimpin yang 

kharismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para 

pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara kongkret mengapa orang tertentu 

itu dikagumi.
27

 

Melihat penjelasan itu pemimpin kharismatik memiliki kekuatan yang sangat 

baik dalam menarik dan memengaruhi bawahan atau orang lain. Melalui kekuatan itu 

sangat mungkin menggaet orang/pengikut yang sangat besar jumlahnya. Selaras 

dengan ungkapan Kartini Kartono tipe kepemimpinan kharismatik adalah tipe 

kepemimpinan yang memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawa yang luar 

biasa untuk memengaruhi orang lain, sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat 

besar jumlahnya dan pengawal-pengawal yang bisa dipercaya.
28

 

 

C. Keterampilan Manajerial Kepala Madrasah 

Melakukan manajemen secara efektif dapat dimungkinkan jika seorang 

manajer memiliki keterampilan manajemen dengan baik. Keterampilan itu 

dimaksudkan agar dapat mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi baik 
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sumber daya manusia maupun sumber daya lain secara efisien dan efektif. Selain itu, 

sumber-sumber tersebut tidak selalu tersedia dalam organisasi sehinga harus ada 

usaha-usaha manajer untuk mengadakannya atau mencari alternatif pemecahan 

masalah berkenaan dengan sumber daya itu.  

Kepala madrasah memiliki dan memegang peran dalam melaksanakan 

tugasnya bekerja bersama-sama, memiliki kemampuan untuk membimbing guru, 

membimbing tenaga kependidikan non guru, membimbing peserta didik, 

mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan memberi contoh mengajar. 

Kepala madrasah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan 

diangkat menjadi kepala madrasah harus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, usia, 

pangkat dan integritas”.
29

 

Sedangkan menurut Wahjosumidjo, “Kepala madrasah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.
30

 

Kepala Sekolah merupakan jabatan karir yang diperoleh oleh seseorang guru 

setelah sekian lama menjabat sebagai guru. Dalam rangka melakukan peran dan 
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fungsinya sebagai manajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

mendayagunakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau koperatif, memberi 

kesempatan untuk meningkatkan profesi dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. Dalam 

mencapai suatu tujuan organisasi bahwa seorang manajer harus memiliki 

keterampilan manajerial agar dapat menjalankan fungsi-fungsi daripada manajemen. 

Peran kepala madrasah dalam menjalankan kepemimpinannya antara lain :  

a. Kepala madrasah sebagai educator (pendidik) 

b. Kepala madrasah sebagai manajer 

c. Kepala madrasah sebagai administrator  

d. Kepala madrasah sebagai supervisor 

e. Kepala madrasah sebagai leader (pemimpin) 

f. Kepala madrasah sebagai inovator 

g. Kepala madrasah sebagai motivator
31

 

Jadi, dengan demikian jelas bahwa kepala madrasah sebagai pemimpin agar 

berhasil harus menjalankan sekurang-kurangya tujuh fungsi di atas selain juga 

memiliki kriteria lain seperti latar belakang pendidikan dan pengalamannya. Kepala 

madrasah selain mampu untuk memimpin, mengelola madrasah juga dituntut mampu 

menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja sehingga dapat memotivasi 

guru dalam bekerja dan dapat mencegah timbulnya disintegrasi atau perpecahan 

dalam organisasi. 
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Menurut Robert L. Katz bahwa keterampilan yang harus dimiliki oleh 

administrator dan manajer pendidikan yang efektif adalah keterampilan teknis 

(technical skill), keterampilan hubungan manusia (human relation skill), dan 

keterampilan konseptual (conceptual skill).
32

 

a. Keterampilan Teknis (Technical Skill) 

Keterampilan teknis adalah keterampilan menerapkan pengetahuan 

teoritis ke dalam tindakan-tindakan praktis, keterampilan dalam menggunakan 

metode, teknik, prosedur atau prakarsa melalui taktik yang baik, atau 

menyelesaikan tugas-tugas secara sistematis. 

Keterampilan teknikal yaitu kemampuan kepala madrasah dalam 

menanggapi dan memahami serta cakap menggunakan metode-metode termasuk 

yang bukan pengajaran, yaitu pengetahuan keuangan, pelaporan, penjadwalan dan 

pemeliharaan. Keterampilan-keterampilan teknis antara lain adalah: 

1) Kemampuan menyusun laporan 

2) Kemampuan menyusun program pembelajaran 

3) kemampuan menyusun data statistik madrasah 

4) Keterampilan membuat keputusan dan merealisasikannya 

5) Keterampilan menata ruang 

6) Keterampilan membuat surat, dan lain-lain.
33
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b. Keterampilan Berkomunikasi (Human Relations Skill) 

Keterampilan berkomunikasi adalah kemampuan untuk menempatkan diri 

di dalam kelompok kerja dan keterampilan menjalin komunikasi yang mampu 

menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Dalam berkomunikasi akan melahirkan 

suasana kooperatif yang menciptakan kontak manusiawi antar-pihak yang terlibat. 

Keterampilan berkomunikasi ini  antara lain adalah  : 

1) Keterampilan menempatkan diri dalam kelompok 

2) Keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan 

3) Sikap terbuka terhadap kelompok kerja 

4) Penghargaan terhadap nilai-nilai etis 

5) Kemampuan memotivasi bawahan 

6) Pemerataan tugas dan tanggung jawab 

7) Itikad baik,adil,menghormati dan menghargai orang lain.
34

 

c. Keterampilan Konseptual (Conceptual Skill) 

Keterampilan konseptual adalah kecakapan untuk memformulasikan 

pikiran, memahami teori-teori, melakukan aplikasi, melihat kecenderungan 

berdasarkan kemampuan teoritis dan yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. 

Kepala madrasah atau para pengelola satuan pendidikan dituntut dapat memahami 

konsep dan teori yang erat hubunganya dengan pekerjaan. Keterampilari-

keterampilan konseptual diantaranya: 

1) Melihat madrasah sebagai suatu keseluruhan 
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2) Merencanakan perubahan 

3) Merancang tujuan madrasah 

4) Membuat penilaian secara tepat tentang efektivitas kegiatan madrasah 

5) Mengkoordinasikan program secara harmonis.
35

 

Dilain pihak, Fred Luthans mengemukakan lima jenis keterampilan yang 

dibutuhkan oleh seorang manajer, yang mencakup : (1) Cultural flexibility; (2) 

Communication skills (3) Human Resources Development skills ; (4) Creativity ; dan 

(5) Self Management of learning.
36

  

Cultural flexibility merupakan keterampilan yang merujuk kepada kesadaran 

dan kepekaan budaya, di mana seorang manajer dituntut untuk dapat menghargai nilai 

keberagaman kultur yang ada di dalam organisasinya. Kepala sekolah selaku manajer 

di sekolah sangat mungkin akan dihadapkan dengan warga sekolah, dengan latar 

kultur yang beragam, baik guru, tenaga administrasi maupun siswa. Oleh karenanya, 

kepala sekolah diuntut untuk dapat menghargai keberagaman kultur ini. 

Communication skill merupakan keterampilan manajer yang berkenaan 

dengan kemampuan untuk berkomunikasi, baik dalam bentuk lisan, tulisan maupun 

non verbal. Keterampilan komunikasi amat penting bagi seorang kepala sekolah, 

karena hampir sebagian besar tugas dan pekerjaan kepala sekolah senantiasa 

melibatkan dan berhubungan orang lain. Komunikasi yang efektif akan sangat 

membantu terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 
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Human Resources Development skills merupakan keterampilan manajer 

yang berkenaan dengan pengembangan iklim pembelajaran (learning climate), 

mendesain program pelatihan, pengembangan informasi dan pengalaman kerja, 

penilaian kinerja, penyediaan konseling karier, menciptakan perubahan organisasi, 

dan penyesuaian bahan-bahan pembelajaran. Dalam perspektif persekolahan, kepala 

sekolah dituntut untuk memiliki keterampilan dalam mengembangkan sumber daya 

manusia yang tersedia di sekolahnya, sehingga mereka benar-benar dapat 

diberdayakan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pendidikan di 

sekolah  

Creativity merupakan keterampilan manajer yang tidak hanya berkenaan 

dengan pengembangan kreativitas dirinya sendiri, akan tetapi juga keterampilan 

untuk menyediakan iklim yang mendorong semua orang untuk menjadi kreatif. 

Sehubungan dengan hal ini, seorang kepala sekolah dituntut untuk memiliki 

keterampilan dalam menciptakan iklim kreativitas di lingkungan sekolah yang 

mendorong seluruh warga sekolah untuk mengembangkan berbagai kreativitas dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

Self-management of learning merupakan keterampilan manajer yang 

merujuk kepada kebutuhan akan belajar yang berkesinambungan untuk mendapatkan 

berbagai pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam hal ini, kepala sekolah dituntut 

untuk senantiasa berusaha memperbaharui pengetahuan dan keterampilan yang 

dimilikinya. 
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D. Keterampilan Human Relation Skill Kepala Madrasah 

Hubungan manusiawi adalah terjemahan dari human relation. Ada juga 

orang yang menerjemahkannya menjadi “hubungan manusia” dan “hubungan 

antarmanusia”, yang sebenarnya tidak terlalu salah karena yang berhubungan satu 

sama lain adalah manusia. 

Effendy mengatakan hubungan manusiawi dalam arti sempit adalah 

komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap 

muka, dalam situasi kerja (work situation) dan dalam organisasi kekaryaan (work 

organization), dengan tujuan untuk menggugah kegairahan dan kegiatan bekerja 

dengan semangat kerja sama yang produktif serta perasaan bahagia dan puas hati.
37

 

Wursanto mengatakan bahwa hubungan manusiawi adalah hubungan antara 

seseorang dengan orang lain dalam suatu oragnisasi atau kantor yang bertujuan 

memberikan kepuasan hati para karyawan agar mempunyai semangat kerja yang 

tinggi kerjasama yang tinggi serta disiplin yang tinggi.
38

 

Sedangkan  pengertian   human   relations   menurut   Musanef  adalah  : 

“segala hubungan baik yang bersifat formal maupun informal yang dijalankan oleh 

atasan terhadap bawahan, oleh bawahan terhadap sesama bawahan, oleh atasan 

terhadap atasan dalam usaha memupukkan suatu kerjasama yang intim dan selaras 

guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan”. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa human relation merupakan 
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hubungan baik yang ada dalam suatu organisasi dengan memperhatikan aspek 

kejiwan seperti watak, sikap, tingkah laku, dan lain-lainnya untuk mencipatakan team 

work yang baik serta meningkatkan produktifitas kerja. 

Keterampilan human relation skill adalah keterampilan berkomunikasi yaitu 

kemampuan untuk menempatkan diri di dalam kelompok kerja dan keterampilan 

menjalin komunikasi yang mampu menciptakan kepuasan kedua belah pihak. Dalam 

berkomunikasi akan melahirkan suasana kooperatif yang menciptakan kontak 

manusiawi antar pihak yang terlibat. Keterampilan berkomunikasi ini antara lain 

adalah: 

1) Keterampilan menempatkan diri dalam kelompok 

2) Keterampilan menciptakan kepuasan pada diri bawahan 

3) Sikap terbuka terhadap kelompok kerja 

4) Penghargaan terhadap nilai-nilai etis 

5) Kemampuan memotivasi bawahan 

6) Pemerataan tugas dan tanggung jawab 

7) Itikad baik,adil,menghormati dan menghargai orang lain.
39

 

Perilaku kepala madrasah yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi 

di madrasah menurut pendapat Campbell yang dikutip oleh Stoops dan Johnson 

(1967) adalah sebagai berikut: 

1) Menunjukkan semangat kerja dan memberikan bimbingan dan bantuan dalam 

pekerjaan 
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2) Berperilaku menyenangkan, menghormati guru, mempunyai integritas yang  tinggi 

dan tegas dalam mengambil keputusan 

3) Memberi penghargaan pada guru yang berprestasi 

4) Memberikan dukungan semangat/moral kerja guru dan bersikap tegas kepada 

personil madrasah 

5) Mengatur madrasah secara baik 

6) Menggunakan otoritasnya sebagai kepada madrasah dengan penuh keyakinan dan  

teguh pendirian 

7) Memberikan bimbingan secara individu kepada guru dalam pekerjaan 

8) Menyelesaikan permasalahan 

9) Menghormati  peraturan madrasah, mendisiplinkan siswa dan tidak membebani 

tugas yang berat kepada guru. 
40

 

Komunikasi merupakan hal yang paling penting dan harus terjadi antara 

atasan dan bawahan maupun sesama karyawan didalam perusahaan.  

Tujuan sentral stategi komunikasi dikemukakan oleh Pace, Peterson, dan 

Burnett sebagai berikut  

a. To Secure Understanding, untuk memastikan bahwa terjadi suatu pengertian 

dalam berkomunikasi. 

b. To Establish Acceptance, bagaimana cara penerima itu menerima dengan baik. 

c. To Motive Action, penggiatan untuk memotivasinya. 
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d. The Goals Which the Communication Sounght To Active, bagaimana mencapai 

tujuan yang hendak dicapai oleh pihak komunikator dari proses komunikasi 

tersebut.
41

 

Komunikasi yang baik dan efektif dapat membuat kinerja karyawannya 

menjadi lebih baik, karena pada dasarnya sebagai sumber daya manusia, 

membutuhkan sesuatu  agar dapat memacu keinginan mereka untuk dapat bekerja 

dengan lebih giat sehingga mereka mampu meningkatkan kreativitas dan semangat 

kerja sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Dengan komunikasi yang 

jelas, pekerjaan dapat dilakukan dengan maksimal. Dalam sebuah perusahaan, peran 

komunikasi dalam meningkatkan kinerja, menurut Mitzberg terbagi menjadi 3 jenis, 

yaitu: 

a. Peran antar pribadi (Interpersonal role) 

Manajer sebagai pemimpin organisasi yang berinteraksi dengan bawahan, 

pelanggan, dan rekan kerja dalam rangka menjaga hubungan baik. 

b. Peran informasi (Informational role) 

Manajer mencari informasi dari rekan, bawahan, dan kontak-kontak pribadi lain 

tentang segala hal yang mungkin mempengaruhi pekerjaan dan tanggung jawab 

mereka. 

 

 

 

                                                           
41

 Cangara, Hafied. 2002, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 11 



 
 

49 
 

c. Peran keputusan 

Keputusan yang diambil manajer dibuat secara pribadi, tetapi akan didasarkan 

pada informasi yang telah dikomunikasikan kepada manajer. Manajer harus 

mengkomunikasikan keputusan-keputusan tersebut kepada orang lain.
42

 

  

E. Komunikasi 

Dilihat dari sudut pandang etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Inggris 

yaitu communication yang berasal dari kata latin yaitu communis yang bermakna 

sama (common) mengenai suatu hal. Menurut Wiryanto, jika kita melakukan 

komunikasi (yang dilakukan komunikator dan komunikan), baik secara pribadi, 

kelompok, verbal ataupun non-verbal bisa berlangsung dalam prosesnya, harus 

adanya kesamaan makna dan sistem isyarat yang sama.
43

 Lebih lanjut, dalam proses 

komunikasi, Robbins menyimpulkan bahwa dalam berkomunikasi terjadi tujuh 

tahapan dalam pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan yaitu sebagai 

berikut: a) Sumber komunikasi (source); b) Penyandian (coding); c) Pesan (message); 

d) Saluran komunikasi (channel); e) Pemecahan sandi (decoding); f) Penerima pesan 

(receiver) dan g) Umpan balik (feedback).
44

 

Bernard dan Gary menjelaskan komunikasi adalah penyampaian informasi, 

gagasan, ide atau ketrampilan, melalui lambang-lambang atau simbol-simbol kepada 
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orang lain untuk merubah sikap dan tingkah laku.
45

 Dari uraian di atas dapat 

dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu media penyampaian informasi 

yang dinyatakan dengan bunyi atau gerak dari komunikator kepada komunikan agar 

mudah dipahami dan dimengerti dalam rangka merubah pemikiran, sikap mental dan 

perilaku seseorang. 

Edward Depari mengatakan komunikasi adalah proses penyampaian 

gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang 

mengandung arti, yang dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada 

penerima pesan.
46

 Dari pengertian ini menunjukkan usaha pimpinan madrasah untuk 

menyatukan seluruh guru, tenaga kependidikan serta stakeholder pendidikan yang 

lainnya dengan visi misi madrasah. 

John R. Schermerhorn mengatakan komunikasi itu dapat diartikan sebagai 

proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi 

kepentingan mereka.
47

 Pada tingkatan antar pribadi, komunikasi membantu guru 

menyampaikan kesulitan mereka dan mendapatkan solusi bagaimana proses belajar 

mengajar yang efektif dan memaksimalkan tugas, fungsi, peran dan tanggung 

jawabnya. Bagi kepala madrasah, komunikasi juga dapat membantu memaksimalkan 

peran kepemimpinan di madrasah. 
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Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam mencapai suatu 

tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu hubungan komunikasi dengan 

organisasi tidak bisa dipisahkan dan harus menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Mengamati hal itu bahwa dalam tinjauan mencapai tujuan organisasi secara 

mendalam, maka komunikasi akan menjadi pusat perhatian. Komunikasi adalah suatu 

cara untuk menyampaikan informasi, gagasan, pemikiran, dan pendapat pada orang 

lain guna memperoleh kebersamaan. Komunikasi dapat dilakukan kapan dan dimana 

saja,  dalam kondisi apapun, dan juga dalam konteks apapun, seperti dalam konteks 

organisasi. 

 

F. Jenis-Jenis Komunikasi 

Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi dalam arti kata 

bahwa dalam proses pendidikan terlibat dua komponen yang terdiri dari pengajar 

sebagai komunikator dan pelajar sebagai komunikan. Perbedaan antara komunikasi 

dengan pendidikan adalah tujuan yang diharapkan, tujuan komunikasi bersifat umun 

dan tujuan pendidikan bersifat khusus. Tujuan pendidikan akan tercapai jika 

prosesnya komunikatif. Bagaimana cara agar proses penyampaian suatu pelajaran 

dari pengajar kepada pelajar atau dari kepala madrasah kepada tenaga pendidik, 

menjadi komunikatif. 

Menurut A.W.Widjaja, berdasarkan cara penyampaian informasi dapat 

dibedakan menjadi 2 ( dua ), yaitu: 
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1. Komunikasi verbal (lisan) 

Yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak dan waktu, dimana 

kedua belah pihak dapat bertatap muka. Contohnya dialog dua orang. 

Yang terjadi secara tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak dan waktu. contohnya 

komunikasi lewat telepon. 

2. Komunikasi nonverbal (tertulis) 

Komunikasi yang dilaksanakan dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk 

menyampaikan berita yang sifatnya singkat, jelas tetapi dipandang perlu untuk 

ditulis dengan maksud-maksud tertentu.
48

 

Menurut A.W.Widjaja, Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dapat 

dibedakan menjadi : 

1. Komunikasi Langsung , yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa 

bantuan perantara orang ketiga ataupun media komunikasi yang ada dan tidak 

dibatasi oleh adanya jarak. 

2. Komunikas Tidak Langsung , yaitu proses komunikasinya dilaksanakan dengan 

bantuan pihak ketiga atau bantuan alat - alat media komunikasi.
49

 

Menurut Riyono Pratikto bahwa komunikasi terbagi menjadi beberapa jenis 

yaitu: 

1. Komunikasi Satu Tahap, ini terjadi umpan balik karena hanya terjadi Satu Arah 

dari komunikator saja. 
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2. Komunikasi Dua Tahap, ini terjadi umpan balik antara komunikator dengan 

komunikan. 

3. Komunikasi Tiga Tahap,ini terjadi umpan balik bahkan komunikan beralih 

berperan sebagai komunikator ketika ia menyampaikan pesan kepada orang lain 

(komunikan). 

4. Komunikasi Jarum Hipodermik, ini juga umpan balik terjadi secara aktif dan 

efektif karena antara komunikator dengan komunikan berkembang dalam satu 

sistem komunikasi di mana mereka saling menyampaikan pesan komunikasi yang 

menyebar luas.
50

  

Ada beberapa bentuk komunikasi yang telah ada dan berkembang di 

lingkungan masyarakat maupun instansi, yaitu: 

1. Komunikasi Intrapribadi (Intrapersonal Communication) 

Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang terjadi dengan diri 

sendiri. Ini merupakan dialog internal dan dapat terjadi saat bersama dengan orang 

lain sekalipun. Sebagai contoh: ketika anda bersama seseorang, apa yang anda 

pikirkan. Pemikiran tersebut termasuk dalam komunikasi intrapersonal. 

Menurut Turner bahwa komunikasi intrapersonal mencakup dimana kita 

bisa membayangkan, melamun, mempersepsikan dan memecahkan masalah dalam 

pikiran kita.
51

 Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara 

aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Seorang individu 
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menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi 

dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan 

2. Komunikasi Antarpribadi (Interpersonal Communication) 

R. Wayne Pace dalam Cangara mengemukakan bahwa komunikasi 

antarpribadi merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang 

atau lebih secara tatap muka dimana pengirim dapat menyampaikan pesan secara 

langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung.
52

 

3. Komunikasi Massa (Mass Communication) 

Pengertian komunikasi massa yang dirumuskan oleh Bitter, komunikasi 

massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah 

besar orang.
53

 Lebih lanjut Rakhmat menjelaskan komunikasi massa diartikan 

sebagai komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, 

heterogin, dan anonym melalui media cetak/elektronik sehingga pesan yang sama 

dapat diterima secara serentak dan sesaat.
54

 

4. Komunikasi Organisasi (Organization Communication) 

Adapun definisi komunikasi organisasi dapat dipahami sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Burhan Bungin bahwa komunikasi organisasi  adalah 

komunikasi antarmanusia (human communication) yang terjadi dalam konteks 

organisasi di mana terjadi jaringan-jaringan pesan satu sama lain yang saling 
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bergantung satu sama lainnya.
55

 Menurut Wiryanto komunikasi organisasi adalah 

pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal 

maupun informal dari suatu organisasi.
56

 Lebih rinci Wiryanto mengatakan bahwa 

bila organisasi semakin besar dan kompleks maka akan mengakibatkan semakin 

kompleks pula proses komunikasinya. Organisasi kecil, yang anggotanya hanya 

tiga orang, proses komunikasi yang berlangsung relatif sederhana. Tetapi 

organisasi yang anggotanya ratusan orang menjadikan komunikasinya sangat 

kompleks. 

Dalam prakteknya komunikasi pada organisasi dapat digolongkan 

menjadi 2 (dua) jenis yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. 

1. Komunikasi Internal. 

Di dalam organisasi terdiri dari berbagai individu yang dapat 

klasifikasi sebagai tenaga pimpinan dan tenaga yang dipimpin. Di antara 

mereka akan melakukan komunikasi agar pekerjaan yang dibebankannya dapat 

diselesaikan dengan baik, dan jenis komunikasi seperti itu disebut komunikasi 

internal. Lebih jelasnya dapat diperhatikan pendapat Onong Uchjana Effendy 

pengertian komunikasi internal adalah pertukaran gagasan di antara para 

administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan atau jawatan yang 

menyebabkan terwujudnya perusahaan atau jawatan tersebut lengkap dengan 

strukturnya yang khas (organisasi) dan pertukaran gagasan secara horizontal 
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dan vertikal  di dalam perusahaan atau jawatan yang menyebabkan pekerjaan 

berlangsung atau beroperasi sesuai dengan manajemen yang ada.
57

 

Melihat definisi di atas bahwa jenis komunikasi internal dapat 

berlangsung secara vertikal dan berlangsung secara horizontal. Dengan 

demikian dalam komunikasi internal ini terbagi menjadi 3 (tiga) jenis 

komunikasi yaitu komunikasi vertikal (komunikasi dari atas ke bawah atau 

sebaliknya), komunikasi horizontal (komunikasi lateral atau mendatar), dan 

komunikasi diagonal (komunikasi silang). 

a. Komunikasi Vertikal. 

Menurut Onong Uchjana Effendy, komunikasi vertikal adalah 

penyampaian pesan, informasi, gagasan, dan pemikiran dari pimpinan (atasan) 

kepada anggota (bawahan) atau dari anggota (bawahan) kepada  pimpinan 

(atasan). Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi-instruksi, 

petunjuk-petunjuk, informasi-informasi, dan lainnya kepada bawahan. 

Selanjutnya bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, pengaduan-

pengaduan dan sebagainya kepada pimpinan.
58

 

b. Komunikasi Horizontal. 

Yang dimaksud dengan komunikasi horizontal adalah penyampaian 

pesan, informasi, gagasan, dan pemikiran yang dilakukan secara mendatar 

antara sesama yaitu antara manager sesama manager, antara staf sesama staf, 
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antara karyawan sesama karyawan.
59

 Komunikasi jenis ini akan dapat berjalan 

secara efektif, apabila dilakukan oleh orang yang bergerak dalam bidang atau 

bagian yang sama atau profesi yang sama dalam suatu organisasi. 

c. Komunikasi Diagonal. 

Komunikasi diagonal adalah komunikasi atau penyampaian pesan, 

informasi, gagasan, dan pemikiran dilakukan secara silang, yakni komunikasi 

antara kepala bagian yang satu dengan kepala bagian yang lainnya yang 

berbeda struktur. Demikian juga sering terjadi adanya komunikasi antara kepala 

bagian dengan para karyawan pada seksi lain atau beda seksi. Sebagai contoh, 

seorang supir yang termasuk seksi angkutan berkomunikasi dengan kepala 

bagian personel.
60

 

Dalam situasi jenis komunikasi ini akan memperlancar tukar 

pengalaman, menyampaikan keluhan, kepuasan kerja, atau mendapatkan 

informasi dari orang lain yang berbeda struktur. 

2. Komunikasi Eksternal. 

Komunikasi eksternal adalah penyampaian pesan, informasi, gagasan, 

dan pemikiran kepada orang lain yang berada di luar organisasi atau 

perusahaan.
61

 Melalui jenis komunikasi ini perusahaan dapat melakukan 

sosialisasi dan mendapat masukan dari berbagai pihak di luar perusahaan. 

Selain melakukan sosialisasi yang lebih penting lagi meminta dukungan kepada 
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orang luar agar perusahaan tersebut diakui eksistensinya, dijaga keamanannya, 

dan kerja sama yang saling menguntungkan. Juga memperkenalkan hal-hal 

menyangkut kebijakan organisasi dan memperkenalkan produk-produk yang 

dihasilkan oleh organisasi tersebut. 

 

G. Efektivitas Komunikasi 

Efektivitas merupakan wujud dari kemampuan untuk mendayagunakan 

sesuatu secara tepat sesuai dengan standar yang jelas dan dapat diterima secara 

universal. Dalam konteks ini efektivitas menunjukkan taraf mencapai tujuannya 

secara ideal, tarap efektivitasnya dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak 

pasti. Pandangan ini memfokuskan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk 

mencapai suatu tujuan dengan ukuran yang pasti. 

Siagian mengemukakan bahwa efektivitas adalah “pemanfaatan sumber 

daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan 

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu 

tepat pada waktunya”.
62

 Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sebagai suatu 

kegiatan yang tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan 

dalam implementasi suatu kegiatan tertentu. 

Secara teknis pengertian efektivitas merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan. Diakui bahwa terdapat tiga dimensi yang kritis yang patut 
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dipertimbangkan dalam mengamati tingkat efektivitas suatu organisasi atau kelompok 

yaitu: (a) keluaran yang dihasilkan, (b) kepuasan para anggota, dan (c) pertumbuhan 

dan pengembangan staf, baik yang menyangkut keterampilan dan kecerdasan 

individu maupun yang terkait dengan proses interaksi yang positif dalam pelaksanaan 

tugas. Sehubungan dengan pengertian tersebut terdapat ahli yang menekankan bahwa 

organisasi yang efektif adalah organisasi yang dapat menyelesaikan target atau 

tujuannya atau menghasilkan sesuatu yang melampaui prestasi organisasi yang 

melakukan hal yang sama.
63

 

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas seperti diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi bahwa efektivitas pada umumnya dibicarakan dalam konteks aktivitas 

manajemen dan kelompok atau organisasi. Efektivitas selalu mengacu kepada tujuan 

organisasi dan sekaligus kepada kelangsungan hidup organisasi. Oleh karena itu 

efektivitas harus diukur dengan produk dari suatu organisasi yang mencakup jumlah 

dan mutunya (seberapa banyak dan seberapa baik), diukur dengan aspek kemanusiaan 

baik yang menjadi unsur penggerak maupun unsur konstituen dari organisasi. 

Efektivitas juga diukur dengan bagaimana anggota suatu organisasi dikembangkan 

kemampuannya (kecerdasan dan keterampilan) dalam melakukan tugas-tugas 

organisasi. Untuk itu efektivitas tidak boleh lepas dari: faktor tujuan, faktor manusia, 

faktor nilai-nilai dan faktor sistem organisasi itu sendiri yang dihubungkan  dengan 

kondisi waktu, target, jumlah, dan kualitas. Dengan demikian efektivitas ternyata 
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bersifat multidimensional, sehingg strategi yang dipilih untuk meningkatkan 

efektivitas tergantung pada kekhususan atau spesifikasi faktor dari permasalahan 

yang hendak dipecahkan. Yang perlu digarisbawahi bahwa sesuatu yang efektif 

belum tentu efisien, demikian sebaliknya sesuatu yang efisien belum tentu efektif, 

namun perlu ditegaskan kembali bahwa jika sesuatu kegiatan atau aktivitas telah 

terbukti ketidak efektifannya maka tidak perlu lagi mempersoalkan efisiensinya. 

Robbins mengemukakan bahwa untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 

empat model pendekatan yaitu: (a) pendekatan pencapaian tujuan (Goal attainmet), 

(2) pendekatan sistem yang menekankan stabilitas, (3) pendekatan konstituensi 

strategis yang menekankan terpenuhinya tuntutan stakeholder dan (4) pendekatan 

nilai-nilai bersaing yang mempertemukan tiga kriteria yaitu human relation model, 

open system model dan rational goad model.
64

 

Sedangkan komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan oleh 

komunikator kepada komunikan melalui suatu media. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Efektivitas Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang mampu 

mencapai tujuan dari isi pesan tersebut dan memberikan umpan balik (feed back) atau 

reaksi melalui pemahaman pengetahuan maupun tindakan. 

Steward L Tubbs mengemukakan bahwa komunikasi dapat dikatakan efektif 

apabila ada lima indikasi berikut: 

1. Pengertian, penerimaan yang cermat dari isi stimulasi seperti apa yang dimaksud 

oleh komunikator 
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2. Kesenangan, komunikasi ini juga disebut dengan komunikasi fasis (phatic 

communication) yang dimaksud untuk menimbulkan kesenangan. Komunikasi 

menjadikan hubungan antar individu menjadi hangat, akrab dan menyenangkan. 

3. Pengaruh pada sikap, komunikasi juga sering dilakukan untuk mempengaruhi 

orang lain, seperti seorang  khotib yang ingin membangkitkan sikap keagamaan 

dan mendorong jama’ah dapat beribadah dengan baik, atau seorang politisi yang 

ingin menciptakan citra yang baik kepada publik pemilihnya, dan lain-lain. 

4. Hubungan sosial yang makin baik, komunikasi juga ditunjukkan untuk 

menumbuhkan hubungan sosial yang baik. Manusia adalah makhluk sosial yang 

tidak dapat bertahan hidup sendiri, untuk itu manusia selalu berkeinginan untuk 

berhubungan dengan orang lain secara positif. 

5. Tindakan, tindakan persuasi dalam komunikasi digunakan untuk mempengaruhi 

sikap persuasif, juga diperlukan untuk memperoleh tindakan yang dikehendaki 

komunikator. Dalam hal ini, efektivitas  komunikasi biasanya diukur dari tindakan 

nyata oleh komunikan.
65

 

Untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut, seorang pakar yaitu Wilbur 

Schramm (Effendy, 1981) mengatakan bahwa agar komunikasi yang dilancarkan 

dapat lebih efektif, maka pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

                                                           
65

 Wahyu Ilaihi, M.A., 2010, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 

157 



 
 

62 
 

1. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama 

antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti. 

2. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik 

perhatian sasaran yang dimaksud. 

3. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan 

beberapa kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk 

memperoleh kebutuhan itu. 

4. Pesan harus menyarankan sesuatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi, yang 

layak bagi situasi kelompok dimana sasaran berada pada saat ia gerakkan untuk 

memberikan tanggapan yang dikehendaki. 

Dalam usaha mengefektifkan komunikasi, Ann Ellenson melakukan 

penelitian yang menghasilkan aturan bagi pelaksanaan komunikasi, yaitu; 

1. Usahakan sekuat mungkin agar rintangan-rintangan yang telah stereotype adalah 

suatu sikap pandangan yang kaku dan tak dapat berubah terhadap aspek-aspek 

kenyataan, khususnya terhadap seseorang atau kelompok sosial yang menghalangi 

komunikasi yang baik, agar dapat dilenyapkan, misalnya rintangan karena faktor 

usia, profesi, dan lain sebagainya. 

2. Saling mengerti, yaitu antar komunikator dan komunikan berusaha mengerti satu 

sama lain sebaik-baiknya. 

3. Menjadi pendengar yang baik dan tidak berprasangka sebelumnya. 

4. Usahakan agar pikiran dan pengalaman bisa sejalan dan dapat mengambil 

keuntungan dari proses komunikasi tersebut. 
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5. Berinisiatif untuk memberikan jalan keluar penyelesaian masalah. 

6. Menjadi seorang komunikator yang dapat dipercaya sehingga bisa dipercaya oleh 

komunikan. 

7. Memberi motivasi pada komunikan 

8. Terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat komunikan.
66

 

 

Prinsip Komunikasi Efektif 

1. Prinsip berbicara efektif. Sebuah komunikasi dapat dikatakan efektif apabila 

menarik untuk didengar, sasaran tercapai (instruktif, informatif, ajakan/himbauan, 

argumentatif, dan klarifikatif). Indikasinya adalah jelas artikulasinya, hemat kata-

kata, bahasa yang mudah dimengerti, suara yang enak untuk didengar dan 

dirasakan. 

2. Mendengar dengan aktif. Mendengar adalah hal yang utama dalam berkomunikasi, 

mendengar dengan aktif berarti mendengar untuk mengerti apa yang dikatakan 

dibalik pesan tadi. Brownell menyatakan bahwa, efektifitas mendengarkan 

terdapat enam unsur yang dikenal dengan HURIER (Hearing, Understand, 

Rembering, Interpreting, Evaluating, Responding).
67
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Hukum Komunikasi Efektif 

1. Respect. Sikap hormat dan sikap menghargai terhadap lawan bicara kita. Samuel 

Johnson mengatakan bahwa “There will be no RESPECT without TRUST, and 

there is no trust without INTEGRITY” 

2. Empati. Kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang 

dihadapi oleh orang lain. 

3. Audible. Dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. 

4. Clarity. Kejelasan dari pesan yang disampaikan. 

5. Humble. Sikap rendah hati adalah unsur sikap untuk membangun rasa menghargai 

orang lain.
68

 

Di dalam berkomunikasi selalu ada hambatan yang dapat mengganggu 

kelancaran jalannya proses komunikasi. Sehingga informasi dan gagasan yang 

disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan 

atau receiver. Menurut Ron Ludlow & Fergus Panton, ada hambatan-hambatan yang 

menyebabkan komunikasi yang tidak efektif yaitu adalah: 

a. Status effect 

Adanya perbedaaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap 

manusia.Misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah harus tunduk dan 

patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Maka karyawan tersebut tidak dapat 

atau takut mengemukakan aspirasinya atau pendapatnya. 
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b. Semantic Problems 

Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator 

sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaanya kepada komunikan. Demi 

kelancaran komunikasi seorang komunikator harus benar-benar memperhatikan 

gangguan sematis ini, sebab kesalahan pengucapan atau kesalahan dalam penulisan 

dapat menimbulkan salah pengertian (misunderstanding) atau penafsiran 

(misinterpretation) yang pada gilirannya bisa menimbulkan salah komunikasi 

(miscommunication). Misalnya kesalahan pengucapan bahasa dan salah penafsiran 

seperti contoh: pengucapan demonstrasi menjadi demokrasi, kedelai menjadi keledai 

dan lain-lain. 

c. Perceptual distorsion 

Perceptual distorsion dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan 

yang sempit pada diri sendiri dan perbedaaan cara berpikir serta cara mengerti yang 

sempit terhadap orang lain. Sehingga dalam komunikasi terjadi perbedaan persepsi 

dan wawasan atau cara pandang antara satu dengan yang lainnya. 

d. Cultural Differences 

Hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, 

agama dan lingkungan sosial. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, 

dan bahasa yang berbeda. Sehingga ada beberapa kata-kata yang memiliki arti 

berbeda di tiap suku. Seperti contoh: kata “jangan” dalam bahasa Indonesia artinya 

tidak boleh, tetapi orang suku jawa mengartikan kata tersebut suatu jenis makanan 

berupa sup. 
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e. Physical Distractions 

Hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses 

berlangsungnya komunikasi. Contohnya: suara riuh orang-orang atau kebisingan, 

suara hujan atau petir, dan cahaya yang kurang jelas. 

f. Poor choice of communication channels 

Adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam 

melancarkan komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya sambungan 

telephone yang terputus-putus, suara radio yang hilang dan muncul, gambar yang 

kabur pada pesawat televisi, huruf ketikan yang buram pada surat sehingga informasi 

tidak dapat ditangkap dan dimengerti dengan jelas. 

g. No Feed back 

Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada 

receiver tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver maka yang terjadi 

adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Seperti contoh: Seorang manajer 

menerangkan suatu gagasan yang ditujukan kepada para karyawan, dalam penerapan 

gagasan tersebut para karyawan tidak memberikan tanggapan atau respon dengan 

kata lain tidak peduli dengan gagasan seorang manajer.
69
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H. Produktivitas Kerja Guru 

Produktivitas kerja adalah mengemukakan masalah prestasi kerja, yang salah 

satu faktor pengaruhnya adalah etos kerja. Etos kerja adalah norma-norma yang 

bersifat mengikat dan ditetapkan secara eksplisit serta praktek-praktek yang diterima 

dan diakui sebagai kebiasaan yang wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam 

kehidupan kelembagaan dan anggota suatu organisasi. Etos kerja itu akan dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yang dapat meningkatkan produktivitas kerja yaitu: peningkatan 

mutu hasil pekerjaan, pemberdayaan sumber daya manusia dan perbaikan terus 

menerus lingkungan kerja.
70

  

Surya mengatakan bahwa etos kerja lebih merujuk kepada kualitas 

kepribadian yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi 

kehidupannya. Lebih lanjut Surya juga menyebutkan bahwa sebagai suatu kondisi 

internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain: (1) disiplin kerja, (2) 

sikap terhadap pekerjaan, (3) kebiasaan-kebiasaan kerja, (4) kerja keras, (5) dedikasi 

dan loyalitas, (6) tanggung jawab, dan (7) mempunyai pemahaman yang kuat tentang 

pembelajaran.
71

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etos kerja guru adalah 

merupakan kondisi internal mengenai disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, 

kebiasaan-kebiasaan bekerja, kerja keras, dedikasi dan loyalitas, tanggung jawab, 
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mempunyai pemahaman yang kuat tentang pembelajaran, yang mendorong dan 

mengendalikan perilaku ke arah kualitas kerja yang sesuai dengan norma profesi 

guru. Tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya proses pembelajaran secara 

efektif dan efisien untuk keberhasilan kualitas pendidikan di sekolah. 

Menurut Ivancevich, ukuran kualitas kinerja guru dapat dilihat dari 

produktifitas pendidikan yang telah dicapai menyangkut output siswa yang 

dihasilkan. Paul Mali mendefinisikan produktifitas adalah bagaimana menghasilkan 

atau meningkatkan hasil setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efisien.
72

 

Sedangkan menurut Sutermeister, hubungan produktifitas dengan kinerja 

seseorang adalah: 

1. Produktifitas itu kira kira 90% bergantung pada prestasi kerja dan 10% tergantung 

pada tekhnologi dan bahan yang digunakan. 

2. Prestasi kerja itu sendiri untuk 80-90% bergantung pada motivasinya untuk 

bekerja, 10-20% bergantung pada kemampuannya. 

3. Motivasi kerja 50% bergantung pada kondisi sosial, 40 % bergantung pada 

kebutuhan kebutuhannya, 10% bergantung pada kondisi kondisi fisik.
73

 

Dari gambaran diatas dapat dikatakan bahwa kinerja guru berpengaruh 

terhadap produktifitas yang dihasilkan. 
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Kinerja guru dapat diartikan sebagai prestasi kerja guru untuk meraih 

prestasi antara lain ditentukan oleh kemampuan dan usaha. Atau diartikan sebagai 

suatua pencapaian tujuan dari guru itu sendiri maupun tujuan pendidikan dan 

pengajaran dari madrasah ditempat guru tersebut mengajar. Seorang guru selalu 

dituntut memiliki kinerja yang baik, karena siswa merupakan pelaku uatama dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

Untuk meningkatkan kinerja guru diperlukan beberapa kemampuan yang 

perlu dimiliki dalam mengelola pengajaran. Kinerja guru ini dapat dicerminkan dari 

kemampuannya melakukan perencanaan pengajaran, keterampilan mengajar, dan 

kemampuannya mengelola hubungan antar pribadi. 

Dalam kamus bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai suatu yang ingin 

dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan seseorang.
74

 Sedangkan Hadari 

Nawawi mengartikan kinerja sebagai prestasi seseorang dalam suatu bidang atau 

keahlian tertentu, dalam melaksanakan tugas atau pekerjaaanya yang didelegasikan 

dari atasan dengan efektif dan efisien.
75

 

Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula diartikan 

sebagai prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Menurut August 

W.Smith, kinerja adalah Performance is output derives from processes, human 

otherwise, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang dilakukan manusia. 
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Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.
76

 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu 

wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Adapun ukuran 

kinerja menurut T.R. Mitchell dapat dilihat dari lima hal yaitu: 

a. Quality of work, Kualitas hasil kerja 

b. Promptness, Ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan 

c. Initiative, Prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan 

d. Capability, Kemampuan menyelesaikan pekerjaan 

e. Comunication, Kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain.
77

 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru adalah faktor kemampuan dan faktor motivasi. 

a. Faktor Kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi (IQ) 

dan kemampuan reality (Knowledege+Skill). Artinya seorang guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia lebih mudah mencapai kinerja 

yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditetapkan pada pekerjaan yang 
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sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan guru yang sesuai dengan 

bidangnya akan dapat membantu dalam efektivitas suatu pembelajaran. 

b. Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakan seseorang yang terarah 

untuk mencapai tujuan pendidikan. MeClelland mengatakan dalam bukunya anwar 

prabu berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara motif berprestasi 

dengan pencapaian kinerja. 
78

 

Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri pendidikan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi 

akademik dan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Guru 

dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama yaitu kompetensi 

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

terintegrasi dalam kinerja guru.
79

 

Adapun faktor yang mendukung kinerja guru dapat digolongkan menjadi 

dalam dua macam yaitu:  

a. Faktor Intern 

Diantara faktor dari dalam diri sendiri (intern) adalah: 

1) Kecerdasan, kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan 
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pelaksanaan tugas-tugas. Semakin rumit dan banyak tugas-tugas yang diemban 

makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. Seseorang yang cerdas jika diberikan 

tugas yang sederhana dan monoton mungkin akan terasa jenuh dan akan 

berakibat pada penurunan kinerjanya. 

2) Keterampilan dan kecakapan, keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. 

Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dari berbagai pengalaman dan latihan. 

3) Bakat, penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat menjadikan 

seseorang bekerja dengan pilihan dan  keahliannya. 

4) Kemampuan dan minat, syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi 

seseorang adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. 

Kemampuan yang disertai dengan minat yang tinggi dapat menunjang 

pekerjaan yang ditekuni. 

5) Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja seseorang 

6) Kesehatan, kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai selesai. 

Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu pula. 

7) Kepribadian, segeorang yang mempunyai kepribadian kuat dan integral tinggi 

kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan menyesuaikan 

lingkungan kerja dan interaksi dengan rekan kerja yang akan meningkatkan 

kerjanya. 

8) Cita-cita dan tujuan dalam bekerja, jika pekerjaan yang diemban seseorang 

sesuai dengan cita-cita maka tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan 

karena bekerja secara sungguh-sungguh, rajin dan bekerja dengan sepenuh hati. 
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b. Faktor dari luar diri sendiri (Ekstern) 

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern) diantaranya: 

1) Lingkungan keluarga. Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi 

kinerja seseorang.Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat menurunkan 

gairah kerja. 

2) Lingkungan kerja. Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong 

seseorang bekerja secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan kegagalan 

dialami seseorang ditempat ia. bekerja. Lingkungan kerja yang dimaksud disini 

adalah situasi kerja, rasa aman, gaji yang memadai, kesempatan untuk 

mengembangkan karir, dan rekan kerja yang kologial. 

3) Komunikasi dengan kepala sekolah yang baik. Tidak adanya komunikasi yang 

efektif dapat menghasilkan timbulnya salah pengertian. 

4) Sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu 

guru dalam meningkatkan kinerjanya terutama dalam proses belajar mengajar.
80

 

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia 

Departement of Education telah mengembangkan teacher performance assessment 

instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian 

Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) Rencana 

pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), (2) Prosedur pembelajaran (classroom procedure), dan 
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(3) Hubungan antar pribadi (Interpersonal skill). Indikator penilaian terhadap kinerja 

guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran dikelas yaitu: 

a. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar.  Kemampuan guru 

dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Unsur/komponen yang ada dalam silabus terdiri dari: 

1) Identitas silabus 

2) Standar Kompetensi (SK) 

3) Kompetensi Dasar (KD) 

4) Materi pembelajaran 

5) Kegiatan pembelajaran 

6)  Indikator 

7) Alokasi Waktu 

8) Sumber Pembelajaran 

Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah 

RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, ditandai 

oleh adanya kornponen-komponen: 

1) Identitas RPP 

2) Standar Kompetensi (SK) 

3) Kompetensi Dasar 
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4) Indikator 

5) Tujuan Pembelajaran 

6) Materi Pembelajaran 

7) Metode pembelajaran 

8) Langkah-langkah kegiatan 

9) Sumber pembelajaran 

10) Penilaian.
81

 

b. Pelaksanaan Kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan 

sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas 

tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam 

pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. 

Pengelolaan kelas 

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam 

pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin 

siswa dapat  diketahui melalui  pelaksanaan piket  kebersihan, ketepatan  waktu  

masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses 

pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan 

lainnya dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/setting tempat duduk 
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siswa yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar 

secara merata kepada siswa. 

Penggunaan Media dan Sumber Belajar 

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang perlu 

dikuasai guru disamping pengelolaan kelas adalah menggunakan media dan 

sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya 

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan 

media audio visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih ditekankan pada 

penggunaan objek nyata yang ada disekitar madrasahnya. 

Penggunaan Metode Pembelajaran 

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan mampu memiliki dan menggunakan metode pembelajaran sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan. "Setiap metode pembelajaran memiliki 

kelebihan  dan kelemahan  dilihat  dari berbagai  sudut, namun  yang  penting  bagi  

guru metode manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai”. 

Karena siswa memiliki intereraksi yang sangat heterogen, idealnya seorang guru 

harus menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan metode 

pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya 

jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan pemberian tugas dan seterusnya. 
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Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa, dan menghindari 

terjadinya kejenuhan yang dilami siswa. 
82

 

c. Evaluasi Penilaian Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan 

alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. 

Sedangkan menurut Gibson (1987) ada tiga faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja yaitu: (1) Faktor individu: kemampuan, ketrampilan, latar belakang 

keluarga, pengalaman kerja, tingkat sosial, dan demografi seseorang, (2) Faktor 

psikologis: persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja, (3) 

Faktor organisasi: struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, sistem 

penghargaan (reward system).
83

 

Kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh dalam meningkatkan 

semangat kerja guru dalam melaksanakan tugas. Hasil penelitian Hersey 

menunjukkan bahwa ada sepuluh faktor yang mempengaruhi semangat kerja 

seseorang dalam melaksanakan tugas, yaitu kesiapan kerja, kondisi kerja, organisasi 
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kerja, kepemimpinan, gaji, kesempatan mengemukakan ide, kesempatan mempelajari 

tugas, jam kerja, dan kemudahan kerja (Tiffin, 1952).
84

  

Peran guru sangat besar dalam pendidikan karena menjadi faktor penentu 

kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Namun tidak semua guru dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan ada kelemahan 

dan kekurangan yang dimiliki individu guru. Oleh karena itu, sangatlah penting peran 

pemimpin dalam upaya proses perbaikan kinerja guna peningkatan produktivitas 

kerja. Dalam pekerjaannya seorang guru yang profesional dituntut untuk bisa 

melayani siswa sebagai subjek belajar dan memperlakukannya secara adil, melihat 

perbedaan siswa sebagai keragaman pribadi dengan aneka potensi yang harus 

dikembangkan, maka hubungan guru dengan siswa merupakan hubungan yang 

fleksibel, ada saatnya guru menempatkan diri sebagai partner siswa, sebagai 

pembimbing, dan sebagai penerima informasi dari siswanya. 

Nana sudjana mengatakan bahwa ada lima pendekatan dalam upaya 

peningkatan profesionalisme guru, yaitu peningkatan disiplin kerja, peningkatan 

kualitas kerja, peningkatan disiplin kualitas belajar mengajar, peningkatan mutu 

proses belajar mengajar, dan peningkatan supervisi.
85

 

Berkaitan dengan peran kepala madrasah, menurut Suharsimi Arikunto 

penilaian kepala madrasah terhadap guru meliputi: kedisiplinan, tanggung jawab, 

keluasan wawasan, kreativitas, kesediaan untuk dikritik, kesabaran, kegigihan dalam 
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usaha, keterbukaan, toleransi, ketersediaan menerima usul, menghargai orang lain, 

tenggang rasa, kedermawanan, hubungan sosial, kesediaan berkorban, memikirkan 

bawahan.
86

 

Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam proses penilaian kinerja 

guru menurut Siswanto adalah sebagai berikut : 

a. Kesetiaan. Kesetiaan adalah tekad dan kesanggupan untuk menaati, melaksanakan, 

mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. 

b. Prestasi Kerja. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

c. Tanggung Jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani membuat risiko atas keputusan yang 

diambilnya. Tanggung jawab dapat merupakan keharusan pada seorang karyawan 

untuk melakukan secara layak apa yang telah diwajibkan padanya. Untuk 

mengukur adanya tanggung jawab dapat dilihat dari: 

1) Kesanggupan dalam melaksanakan perintah dan kesanggupan kerja.  

2) Kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar. 

3) Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan sebaik-baiknya.
87

 

d. Disiplin. Disiplin adalah kesanggupan seseorang untuk menaati segala ketetapan, 
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peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan.  

e. Kejujuran. Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya.  

f. Kerja Sama. Kerja sama adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Kriteria adanya 

kerjasama dalam organisasi adalah: 

1) Kesadaran karyawan bekerja dengan sejawat, atasan maupun bawahan. 

2) Adanya kemauan untuk membantu dalam melaksanakan tugas. 

3) Adanya kemauan untuk memberi dan menerima kritik dan saran. 

4) Tindakan seseorang bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas.
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Dengan demikian yang dimaksud dengan produktivitas kerja guru dalam 

tesis ini adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi: 

1. Prestasi kerja yang meliputi: a) membuat perencanaan pembelajaran, b) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan c) mengadakan penilaian/evaluasi hasil 

pembelajaran. 

2. Disiplin guru. 

3. Tanggung jawab guru. 

4. Kerjasama guru. 
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