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BAB II 

 LANDASAN TEORI 

A. Kinerja Guru 
1. Pengertian Kinerja 

Kerja merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan 

itu bisa bermacam-macam, berkembang, dan berubah, bahkan seringkali tidak 

disadari oleh pelakunya. Anoraga berpendapat, kerja adalah aktivitas yang 

dilakukan oleh individu untuk mencapai tujuan tertentu yang hendak dicapai 

dan dipenuhinya.1 Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang hendak 

dicapainya, dan orang berharap bahwa aktivitas kerja yang dilakukannya akan 

membawa kepada suatu keadaan yang lebih memuaskan daripada keadaan 

sebelumnya. Kerja itu sesungguhnya adalah suatu kegiatan sosial. Dahulu 

orang beranggapan bahwa satu-satunya perangsang (insentif) untuk bekerja 

hanyalah uang atau perasaan takut menganggur. Dewasa ini ternyata uang 

bukanlah merupakan faktor utama yang memotivasi semua orang untuk 

bekerja. Berhubungan dengan kinerja yang kita lakukan, dalam Al-Qur’an 

surat At-taubah ayat 105 telah disebutkan bahwa kinerja yang dilakukan akan 

dilihat dan diperhatikan oleh orang lain dan dipertanggung jawabkan atau 

akan dikembalikan kepada Allah SWT, yang berbunyi: 

È≅è%uρ (#θ è=yϑôã$# “u�z� |¡sù ª! $# ö/ä3n=uΗxå … ã& è!θ ß™u‘uρ tβθ ãΖÏΒ÷σßϑø9$#uρ ( šχρ–Šu�äIy™uρ 4’n<Î) ÉΟÎ=≈ tã 

É=ø‹ tóø9$# Íοy‰≈ pκ¤¶9$#uρ /ä3ã∞Îm7 t⊥ ã‹sù $ yϑÎ/ ÷ΛäΖä. tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇⊃∈∪    

Artinya: Dan, katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka, Allah dan Rasul-Nya, 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu 

                                                 
 1 Pandji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006),  h, 11 
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akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan”2.  

Selanjutnya dalam ayat yang lain disebutkan tentang bagaimana upaya 

peningkatan kinerja sebagai seorang muslim haruslah ada suatu 

keseimbangan antara dunia dan akhirat, yaitu disebutkan dalam surat Al 

Jumuah ayat 9-10 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ t Ï%©!$# (#þθ ãΖtΒ#u #sŒÎ) š”ÏŠθ çΡ Íο4θ n=¢Á=Ï9 ÏΒ ÏΘ öθ tƒ Ïπyèßϑàfø9$# (#öθ yèó™$$ sù 4’ n<Î) Ì� ø.ÏŒ 

«!$# (#ρâ‘sŒuρ yìø‹t7 ø9$# 4 öΝä3Ï9≡ sŒ ×�ö�yz öΝä3©9 βÎ) óΟçGΨä. tβθ ßϑn=÷ès? ∩∪   #sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% 

äο4θ n=¢Á9$# (#ρã� Ï±tFΡ$$sù ’Îû ÇÚö‘F{$# (#θäótGö/$#uρ  ÏΒ È≅ôÒ sù «!$# (#ρã�ä.øŒ$#uρ ©!$# #Z��ÏW x. ö/ä3̄=yè©9 

tβθ ßsÎ=ø'è? ∩⊇⊃∪    

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan 

shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika 

kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka 

bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. 3. 

Berdasarkan ayat tersebut bahwa kinerja yang kita lakukan haruslah 

memiliki suatu orientasi dan keseimbangan antara dunia dan akhirat yang 

berarti bahwa kinerja selain memiliki pengembangan potensi diri seseorang 

juga harus memiliki tujuan ibadah yaitu untuk pengabdian pada sang kholik.  

                                                 
2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemah, (Semarang, CV.Toha Putra, 1990), h, 

298 
3 Ibid, h, 932 
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Kinerja dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dicapai, potensi yang 

diperlihatkan dari kemampuan kerja seseorang.4 Kata kinerja pun dapat 

ditelusuri dari terjemahan performance yang menurut The Scribner-

Bantam English  Dictionary  terbitan  America  Serikat  dan  Canada  

berasal dari akar kata "to perform" dengan beberapa entri yaitu: (1) 

melakukan, menjalankan, melaksanakan (to do or cary out, execute); (2) 

memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau nazar (to discharge 

of fulfill ; as vow);  (3) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab 

(to execute or complete an understaking); (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan seseorang atau mesin (to what is expected of a person of 

machine).5  Oleh sebab itu kinerja adalah suatu proses melakukan atau 

melaksanakan terhadap pemenuhan kewajiban dan  tanggungjawab terhadap 

diri seseorang untuk memperoleh hasil yang diharapkan. 

Kinerja adalah hasil  kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.6 Kinerja dipandang dari berbagai aspek, 

baik dari sudut guru maupun siswa. Dari sudut guru  kinerja adalah 

menyangkut bagaimana interaksi guru dalam memberikan arahan yang 

berkaitan  dengan aspek-aspek pengajaran kepada siswa. Hal itu juga terkait  

                                                 
 4 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Edisi Ketiga, 

(Jakarta, Balai Pustaka, 2001),  h, 570. 
5 Veithzal Rivai, Performance Apraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja 

Karyawan  dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, (Jakarta, Raja Grafindo Perkasa, 2005),  
h, 14 

6 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Perusahaan, (Bandung, Remaja 
Rosdakarya, 2008), h, 67 
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sejauh mana hasil yang dicapai oleh siswa, baik pada saat proses kegiatan 

belajar pembelajaran, maupun sesudah  proses belajar pembelajaran. Dari 

sudut siswa dapat menyangkut satu metode di mana guru diminta 

menampilkan pengoperasian, keterampilan, atau  gerakan yang biasanya di 

bawah suatu kondisi pengawasan, dan  hasil dari  proses kegiatan belajar 

pembelajaran inilah yang kemudian sering disebut sebagai kinerja guru.   

Rivai menyatakan bahwa, kinerja dipengaruhi oleh bermacam-macam 

ciri pribadi  dari masing-masing individu, oleh karena itu, penilaian prestasi 

kerja seharusnya menggambarkan kinerjanya.7 Pengaruh faktor-faktor seperti 

tipe pekerjaan, rasa aman, kondisi tempat kerja dan teman kerja akan berbeda 

bagi orang yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh 

adanya perbedaan kepribadian yang dimiliki oleh masing-masing orang 

tersebut.  

Byars and Rue dalam Sutrisno menyatakan bahwa kinerja adalah hasil 

upaya seseorang yang ditentukan oleh kemampuan karakteristik pribadinya 

serta prestasi terhadap perannya dalam pekerjaan itu.8 Kinerja adalah hasil  

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.9 Dengan demikian kinerja adalah hasil atau prestasi seseorang 

secara kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugas dan beban yang 

                                                 
7 Veithzal Rivai, Manajemen Sumber daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke 

Praktik, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), h, 547 
8 Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2009),  h, 164. 
 9 Anwar Prabu Mangkunegara, Loc. Cit.  
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menjadi tanggungjawabnya yang berdasarkan kemampuan karakteristik 

dirinya sendiri. 

Presatasi kerja adalah pelaksanaan tugas yang dapat dicapai oleh 

seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan 

batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai  tujuan organisasi.10 

Untuk meningkatkan prestasi kerja, seseorang perlu percaya pada diri sendiri, 

berorientasi pada pencapaian hasil  dan prestasi kerja, tabah, banyak inisiatif 

dan inovatif, kreatif, siap menghadapi tantangan dan mengambil risiko, 

menghargai waktu, serta berpandangan jauh ke depan. Sikap demikian akan 

mendorong seseorang untuk tetap disiplin  bekerja dengan sunguh-sungguh 

dan selalu siap untuk bekerja keras dalam mencapai prestasi kerjanya.  

Kinerja erat hubungannya dengan aktivitas, karena dengan aktivitas 

seseorang dapat mengembangkan potensi dirinya. Mula-mula seseorang 

melakukan kerja secara individual, tetapi ketika pekerjaan itu memiliki 

jangkauan yang luas dan membutuhkan orang banyak, barulah orang tersebut 

akan mengerjakan pekerjaannya itu secara berkelompok dengan membentuk 

organisasi. Pada perkembangan selanjutnya untuk efisiensi tenaga kerja, 

maka organisasi itu menggunakan mesin sebagai alat untuk membantu 

menyelesaikan pekerjaanya tersebut sesuai dengan target yang ingin dicapai 

oleh organisasi.  

Anoraga membagi ke dalam tiga jenis kinerja, yaitu: (1) kinerja 

manusia, yaitu hasil keterampilan, pengetahuan  dan sikap dari manusia, (2) 

                                                 
 10 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung, Pustaka  Setia, 2006),   

h, 159 
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kinerja organisasi adalah hasil kegiatan organisasi, dan (3) kinerja mesin 

adalah hasil dari aktivitas mesin.11 Richard membagi tujuh kriteria untuk 

melihat aktivitas kinerja guru secara lebih luas, yaitu: 

 (1) Mencerminkan semua komponen kinerja yang penting atau 
kejadian penting dalam proses pencapaian suatu target; (2)  diterapkan 
dalam konteks  yang tepat dan dalam kondisi di mana kinerja itu 
berlangsung secara alami; (3) menggambarkan dimensi-dimensi 
kinerja yang dapat ditetapkan pada penilaian kinerja, termasuk guru, 
siswa, orang tua, dan masyarakat; (6) menghubungkan hasil penilaian 
secara berkelanjutan terhadap proses pembuatan keputusan 
pengajaran; dan (7) berfungsi sebagai media yang jelas dan dapat 
dipahami dalam mendemontrasikan dan mengkomunikasikan 
perkembangan siswa atau sebaliknya.12 

 
Dalam kaitannya dengan guru, pada dasarnya kinerja guru lebih 

terfokus  pada perilaku  guru dalam pekerjaanya, demikian pula perihal 

efektifitas guru adalah sejauhmana kinerja tersebut dapat memberikan 

pengaruh kepada siswa. 

Hal-hal yang tampak dan dapat dideskripsikan melalui penampilan 

guru di kesehariannya dapat dilihat oleh siswa dari berbagai  aktivitasnya, 

beberapa aktivitas tersebut di antaranya meliputi: (1) kegiatan sebelum 

pengajaran (2) kegiatan selama pengajaran (3) kegiatan selama segmen 

pengajaran regular, dan (4) kegiatan tentang keterlibatan guru dalam 

masyarakat pen didik atau lingkungannya secara  lebih luas.13  selain itu, 

tentu  saja ada pula aspek-aspek psikologi-sosial yang dapat dideskripsikan, 

seperti hal-hal yang dapat mempengaruhi keinginan seseorang untuk bekerja 

                                                 
 11 Panji Anoraga, Op.Cit, h, 26 
 12 Stinggins J. Richard, Student- Centerd Classroom Assement, (New York, MCmillan 

College Publishing Company, Inc, 1994), h, 187 
 13 David C. Berliner dan Calfee Robert C. (ed), Handbook of Education Psycology 

Adbances in Assessment Models:Methods and pasctic, (New York, Simon & Schuter Macmillan, 
1996),  h, 901 



50 
 

sama dengan pelaku dan melakukan pertunjukkan yang baik dalam 

pembelajaran maupun di luar aktivitas pembelajaran.14  

Berliner berpendapat bahwa guru mempunyai tugas pada setiap proses 

belajar dan pembelajaran, yang terdiri dari: (1) pengenalan (introduksi), (2) 

pembahasan bagian utama (pokok), dan (3) menyimpulkan.15 Bagian 

pengenalan (introduksi) mempunyai fungsi memotivasi siswa, maksudnya 

memberikan isyarat yang sifatnya motivasional, bagian penjelasan berisi: 

menjelaskan isi-isi yang penting dan membantu para siswa 

mengorganisasikannya, walaupun teknis utama yang dibicarakan di sini 

digunakan dalam setiap kesempatan di dalam topik yang diintroduksikan, 

bagian kesimpulan berisi penyampaian kesimpulan-kesimpulan pengajaran 

yang telah disampaikan.  

Lutfi  dalam Syarifudin membagi atas delapan kriteria yang harus 

dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar pekerjaan tersebut dapat dinamakan 

sebagai profesi, di antaranya adalah: (1) panggilan hidup sepenuh waktu, (2) 

didasari oleh pengetahuan dan kecakapan (keahlian tertentu), (3) kebakuan 

yang universal, (4) pengabdian, (5) kecakapan diagnostik dan kompetensi 

aplikatif, (6) otonomi, (7) kode etik, dan (8) klien.16 Keberadaan seorang guru 

sangat penting bagi siswa, maka di antara keduanya harus terjalin hubungan 

yang harmonis.  

                                                 
 14 Jerry M. Burger, Personality, (California, Wadsorth Publising Company, 1996). H, 16  
 15 Gage Berliner: Educational Psychology, (USA, Houghton Miffin Company, 1999), p,  

393-394. 
16 Nurdin Syarifudin, Guru Profesional dan Inplementasi Kurikulum, (Jakarta,  Quantum 

Teaching, 2005), h, 14 
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Hardon mengidentifikasikan harmonisasi hubungan antara guru dan 

siswa dalam lima aspek, yaitu: (1) keterbukaan atau transparasi, (2) perhatian, 

(3) saling ketergantungan, (4) kemandirian, dan (5) kecocokan.17 Keterbukaan 

antara guru dan siswa dapat memungkinkan antara keduanya untuk 

mengembangkan sifat-sifat kejujuran, saling bertukar pikiran dalam setiap 

masalah yang berkaitan dengan pembelajaran maupun di luar pembelajaran. 

Guru dalam melaksanakan kerja, hendaknya menaruh perhatian yang cukup 

kepada siswanya, masing-masing mengerti bahwa mereka saling perhatian, 

guru memberikan perhatian yang menunjukkan dia sungguh-sungguh 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.   

Ketergantungan siswa dikarenakan mereka ingin memperoleh sesuatu 

ilmu dari guru, sedangkan ketergantungan guru merupakan moralitas 

keilmuan dan keguruan yang disandangnya. Kemandirian yang diharapkan 

dapat membuat keduanya  mengembangkan keunikannya dan kreativitasnya, 

sehingga kebutuhan masing-masing siswa akan ilmu terpenuhi oleh gurunya.  

 
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Pencapaian kinerja yang baik dan berkualitas merupakan sesuatu yang 

sangat diharapkan baik oleh pribadi pekerja ataupun lembaga pendidikan, 

karena dengan kinerja yang baik sebagi bukti bahwa kinerja tersebut 

profesional, dan untuk mencapai kinerja yang baik dipengaruhi oleh faktor 

diri sendiri atau kemampuan dan faktor lingkungan atau motivasi. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja dapat 

                                                 
17 Thomas Hardon, Teacher Effectivences Training, (New York, Peter Wyden, Publisher, 

2004), p, 24 
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dilihat dari  faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). Hal 

ini sesuai dengan pendapat Davis dalam Mangkunegara yang merumuskan, 

ada tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu: (1) Human Performance 

(penampilan kerja)  = ability + motivation; (2) Motivation = attitude + 

situation; dan (3) Ability (kemampuan potensi diri) = knowledge + skill 

(kemampuan reality).18 Secara lebih ringkas, penjelasan di atas tergambar 

seperti di bawah ini. 

 

                                               =         + 

                                               =    + 

                                                

                                               =       + 

 
Gambar 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

 
Lebih luas dari penjelasan di atas adalah upaya lebih jauh dari 

pemahaman tentang keterkaitan kemampuan (ability), motivasi 

(motivation), dan kesempatan (opportunity) sebagai faktor yang 

mempengaruhi kinerja.  Kinerja adalah prestasi kerja yang didukung oleh 

kemampuan, motivasi, dan kesempatan yang dimiliki oleh seorang 

pekerja. kinerja yang optimal merupakan perpaduan kemampuan terkait 

pekerjaan yang digeluti, motivasi yang tinggi untuk bekerja secara 

sungguh-sungguh, dan adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan 

tersebut dengan sebaik-baiknya.  

                                                 
         18 Anwar Prabu Mangkunegara,  Loc. Cit 
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Maier dalam As'ad, menyatakan bahwa perbedaan kinerja antara 

orang yang satu dengan yang lainnya di dalam suatu situasi kerja 

disebabkan oleh perbedaan karakteristik dari masing-masing individu. Di 

samping itu, orang yang sama dapat menghasilkan kinerja yang berbeda di 

dalam situasi yang berbeda pula.19 Pendekatan pendapat Maeir tersebut 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

P = M x A             

Keterangan:  P  = Performance  

          M = Motivation  

          A  = Ability 

Dari rumusan tersebut, tampak bahwa kinerja (Performance) 

merupakan hasil perkalian antara motivasi (Motivation) dengan kemampuan 

dasar (Ability). Dengan demikian orang yang tinggi motivasinya tetapi 

memiliki kemampuan dasar yang rendah akan menghasilkan kinerja yang 

rendah. Begitu pula halnya dengan sebaliknya, bahwa seseorang yang 

berkemampuan tinggi tetapi rendah motivasinya akan menghasilkan kinerja 

yang rendah pula.  

Steers dalam Edy menyatakan bahwa kinerja individu merupakan 

fungsi gabungan dari tiga faktor, yaitu: kemampuan, perangai, dan minat 

seseorang guru, kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seseorang 

pekerja, dan tingkat motivasi kerja.20 Untuk mengetahui faktor yang 

                                                 
 19 Moh As' ad,  Seri Ilmu Sumber Daya Manusia, Psikologi Industri, Edisi keempat, 

(Yogyakarta, Liberty, 2003), h, 56 
 20 Edy Sutrisno, Op. Cit, h, 165 



54 
 

mempengaruhi kinerja guru, perlu dilakukan pengkajian terhadap teori kerja. 

Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat mempengaruhinya. Berbagai 

kondisi lingkungan fisik sangat mempengaruhi kondisi guru dalam bekerja. 

Selain itu kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya 

faktor lingkungan non fisik.  

Prawirosentono dalam Cokroaminoto menyatakan bahwa kinerja 

seorang guru akan baik, jika guru tersebut mempunyai keahlian yang tinggi, 

kesediaan  untuk bekerja adanya imbalan (upah) yang layak dan mempunyai 

harapan  masa depan.21 Secara teoritis ada tiga kelompok variabel yang 

mempengaruhi pelaku kinerja individu, yaitu variabel individu, organisasi 

dan psikologis.22 Kelompok variabel individu terdiri dari variabel 

kemampuan keterampilan, latar belakang pribadi dan demografi. Variabel 

kemampuan dan keterampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

perilaku kerja dan kinerja individu. Sedangkan variabel demografis 

mempunyai pengaruh yang tidak langsung.  

Kelompok variabel psikologis terdiri dari  variabel  prestasi,  sikap 

kepribadian, belajar dan motivasi. Variabel psikologis banyak dipengaruhi 

oleh keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel 

demografis. Kelompok variabel organisasi terdiri dari variabel sumber daya, 

kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan.  

Kopelmen dalam Cokroaminoto menyatakan bahwa variabel imbalan 

akan berpengaruh terhadap variabel motivasi, yang pada akhirnya secara 
                                                 

 21 Cokroaminoto,  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu,  (htpp:// 
cokroaminoto, Wordpress.com, 2007), diakses tanggal 21 April 2011,  h, 1  

 22 Ibid 
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langsung mempengaruhi kinerja individu.23  Imbalan dari kerja banyak 

bentuknya dan tidak selalu tergantung pada uang. Imbalan ini merupakan 

sesuatu yang mendorong tenaga kerja untuk bekerja lebih giat. Biasanya 

orang akan merasa puas atas hasil kerjanya, apabila ada uang ia kerjakan itu 

dianggap telah memenuhi harapannya, sesuai dengan tujuannya bekerja.  

Motivasi bersifat individual, dalam arti bahwa setiap orang 

termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. Mengingat 

sifatnya ini, untuk  peningkatan kinerja  individu dalam organisasi, menuntut 

para atasan untuk mengambil pendekatan tidak langsung, menciptakan 

motivasi  melalui suasana organisasi yang dalam hal ini adalah  sekolah yang 

dapat mendorong para guru untuk lebih produktif. Suasana ini tercipta 

melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi sekolah dalam bentuk 

pengaturan sistem imbalan, struktur, desain pekerjaan serta pemeliharaan 

komunikasi melalui praktek kepemimpinan yang mendorong rasa saling 

percaya. Efektivitas penetapan tujuan tergantung pada seberapa besar tingkat 

partisipasi pekerja dalam upaya menetapkan tujuan. Menurut Riduwan 

indikator kinerja guru sekolah, yaitu: 1) merencanakan pengajaran, 2) 

merencanakan pembelajaran, dan 3) penilaian/evaluasi hasil belajar.24  

Anderson dalam Irianto menyatakan bahwa tujuan yang hendak 

dicapai sedapat mungkin spesifik dan dapat diukur, menantang pekerjaan dan 

dapat dicapai, untuk mengukur variabel kinerja mengacu kepada dimensi 

yang ada dalam kinerja, yaitu: performence (unjuk kerja meliputi prakarsa 
                                                 

 23 Ibid, h. 2 
24 Riduawan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian,(Bandung, Alfabeta, 2002), 

h, 130 



56 
 

dan  kerja sama), behavior (perilaku meliputi kesetiaan, tanggung jawab, 

ketaatan, dan kejujuran), prestasi kerja, dan to achieve results (pencapaian 

hasil kerja).25  

Menurut Saudagar peningkatan kinerja profesional guru ada dua hal 

yang perlu diperhatikan,sebagai berikut: (1) akuntabilitas publik artinya 

otonomi dalam pengelolaan sekolah, khususnya kinerja guru dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; dan (2) pengembangan Total 

Quality Management (TQM) dalam pendidikan ada tiga tingkatan, yaitu: 

quality control, diperankan oleh guru sebagai garis terdepan pelaksanaan 

proses pembelajaran; quality assurance, dijalankan oleh pimpinan; dan 

quality  management adalah tanggung jawab pucuk pimpinan organisasi.26 

Oleh sebab itu dalam upaya peningkatan kinerja profesional seorang guru 

harus ada akuntabilitas publik yang berupa otonomi sekolah atau madrasah 

tentang tanggungjawab guru terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa 

pendidikan, serta pelaksanan manajemen secara menyeluruh terhadap semua 

aspek lembaga pendidikan secara menyeluruh. Kinerja adalah hasil kerja 

yang berhubungan dengan tujuan organisasi diantaranya adalah kualitatif, 

efisiensi, dan kuantitatif efektivitas.27 

3. Sintesis Teori Kinerja Guru 

Berdasarkan berbagai teori yang dikemukakan di atas dapat  

disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil  kerja secara kualitas dan kuantitas 
                                                 

25 Jusuf Irianto, Tema-tema Pokok Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jawa Timur, 
Insan Cendekia, 2001),  h, 61 

 26 Fachruddin Saudagar, Pengembangan Profesionalitas Guru, (Jakarta, Gaung Persada,  
2009), h, 89-90 

27 James L. Gibson, Organizations: Behavior, Structure & Recesses, (New York 
McGraw-Hill, et all, 2006), p, 372 
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yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja diukur melalui dimensi 

berikut: (1) performence (unjuk kerja) dengan indikator: prakarsa dan  kerja 

sama, (2) behavior (perilaku) dengan indikator: kesetiaan, tanggung jawab, 

ketaatan, dan kejujuran, (3) berprestasi dalam kerja; (4) to achieve results 

(pencapaian hasil kerja) dengan indikator: membuat rencana pengajaran dan 

pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. 

 

B. Kepemimpinan Kepala Madrasah 
1. Pengertian Kepemimpinan Kepala Madrasah 

 

  Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin di lingkungan 

madrasah, maka seorang pemimpin tidak akan mampu berbuat banyak tanpa 

partisipasi orang-orang yang dipimpinnya. Menurut Syafaruddin, bahwa 

kepemimpinan tidak akan efektif  menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa 

pengaruh, pengarahan, pengawasan, dan kerja sama dengan pemimpin.28 

Seorang kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi untuk memimpin 

dalam mempengaruhi bawahannya untuk melakukan tugas sesuai yang 

diinginkannya.  

Berbicara tentang kepemimpinan sebagaimana telah disebutkan bahwa 

Allah SWT telah menjadikan manusia di muka bumi dengan diberikan suatu 

kepercayaan  sebagai khalifah dalam arti sebagai pemimpin yang memilki 

tugas mengatur dan mentata kehidupan, yaitu dalam surat Al-Baqoroh ayat 30 

yang berbunyi: 

                                                 
28 Syafaruddin,  Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta, Ciputat Press, 2010), h, 109 
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øŒÎ)uρ tΑ$ s% š�•/u‘ Ïπ s3Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) ×≅ Ïã%ỳ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Zπ x'‹Î=yz ( (#þθ ä9$ s% ã≅ yèøgrBr& $pκ� Ïù  tΒ 

ß‰Å¡ø'ãƒ $ pκ� Ïù à7 Ï'ó¡o„ uρ u !$ tΒÏe$!$# ß øtwΥ uρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7 s9 ( tΑ$ s% þ’ÎoΤ Î) ãΝn=ôãr& 

$ tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪     

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 
(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya 
dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 29  

 

Selanjutnya dalam surat Shod ayat 26 disebutkan tugas sebagai 

seorang pemimpin atau khalifah adalah: 

ßŠ…ãρ#y‰≈ tƒ $ ¯ΡÎ) y7≈ oΨù=yèy_ Zπ x'‹ Î=yz ’ Îû ÇÚö‘F{ $# Λäl÷n $$ sù t ÷t/ Ä¨$ ¨Ζ9$# Èd,ptø: $$ Î/ Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 

3“uθ yγ ø9$# y7 ¯=ÅÒãŠsù tã È≅‹Î6 y™ «!$# 4 ¨βÎ) tÏ%©!$# tβθ +=ÅÒ tƒ tã È≅‹Î6 y™ «!$# öΝßγ s9 Ò>#x‹tã 

7‰ƒ Ï‰x© $ yϑÎ/ (#θ Ý¡nΣ tΠöθ tƒ É>$ |¡Ïtø: $# ∩⊄∉∪    

Artinya: “ Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara 

manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, 

karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang 

berat, karena mereka melupakan hari perhitungan30.   

Begitu juga di dalam surat al-Fathir ayat 39 disebutkan yaitu:  

                                                 
29 Departemen Agama RI, Op. Cit, h, 14 
30 Ibid, h, 736 
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uθ èδ “Ï% ©!$# ö/ä3n=yèy_ y#Í×̄≈ n=yz ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# 4 yϑsù t� x'x. Ïµ ø‹n=yèsù …çνã� ø'ä. ( Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“tƒ 

tÍ� Ï'≈ s3ø9$# öΝèδ ã�ø'ä. y‰ΖÏã öΝÍκÍh5u‘ āωÎ) $ \Fø)tΒ ( Ÿωuρ ß‰ƒ Ì“tƒ t Í�Ï'≈ s3ø9$# óΟ èδã� ø'ä. āωÎ) #Y‘$ |¡yz 

∩⊂∪    

Artinya: “ Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. 

Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya 

sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah 

akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-

orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian 

mereka belaka”31. 

Dari beberapa ayat tersebut di atas menjadi jelas, bahwa konsep 

khalifah dimulai sejak nabi Adam secara personil yaitu memimpin dirinya 

sendiri, dan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam juga 

mencakup memimpin dirinya sendiri yakni mengarahkan diri sendiri ke arah 

kebaikan. Disamping memimpin diri sendiri, konsep khalifah juga berlaku 

dalam memimpin umat, hal ini dapat dilihat dari diangkatnya nabi Daud 

sebagai khalifah. Konsep khalifah di sini mempunyai syarat antara lain tidak 

membuat kerusakan di muka bumi, memutuskan suatu perkara secara adil dan 

tidak menuruti hawa nafsunya. Allah memberi ancaman bagi khalifah yang 

tidak melaksanakan perintah Allah tersebut.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil pelajaran bahwa untuk 

menjadi pemimpin itu dibutuhkan dua hal utama, yaitu pengetahuan dan 

                                                 
31 Ibid, h, 702 



60 
 

moral atau hikmah atau kearifan. Tapi, untuk menjadi pemimpin yang kuat, 

yang transformasional, seperti para nabi dan para pemimpin besar peradaban, 

diperlukan satu karakter lagi, yaitu keberanian. Karena perjuangan 

transformasional selalu menghadapi risiko dan orang-orang yang incomfort 

zone, yang resisten dan anti perubahan. Jadi, kalau ketiga karakter itu ada 

(knowledge, wisdom, courage), maka insya Allah lengkaplah kualitas 

kepemimpinan itu.   

Menurut Prawirosentono, efektivitas merupakan hasil guna, yaitu 

kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan 

mengembangkan perilaku setiap anggota organisasi/sekolah yang diperlukan 

bagi pencapaian tujuan organisasi/sekolah tersebut. Bila suatu kegiatan yang 

dilaksanakan dapat mengena pada sasaran, maka kegiatan tertentu tersebut 

dapat dikatakan adalah efektif.32  

Menurut Nawawi dan Hadari dalam Syafaruddin, efektivitas 

kepemimpinan merupakan hasil bersama antara pemimpin dan orang-orang 

yang dipimpinnya.  Efektivitas  kepemimpinan kepala sekolah merupakan 

perilaku manajerial di sebuah sekolah. Oleh karena itu, peranan  kepala 

sekolah sebagai pemimpin adalah proses kepemimpinan pendidikan yang 

tidak terlepas dari upaya menjalankan manajemen sekolah secara efektif.33 

Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya, yaitu cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

                                                 
32 Suryadi Prawirosentono, Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja 

Karyawan, (Yogyakarta, BPFE, 2002), h, 27 
33 Ibid, h, 109 
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dari jumlah input (masukan) yang minimal, berarti dengan memanfaatkan 

suatu yang diinginkan dengan menggunakan daya,  waktu, dana, dan sarana 

pendukung lain dapat menghasilkan output (keluaran) yang optimal sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan.  

Kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan-tindakan guna 

mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha bersama untuk 

mencapai tujuan; atau kepemimpinan adalah proses pemberian bimbingan 

atau tauladan dan pemberian jalan yang mudah (fasilitas) daripada pekerjaan 

orang-orang yang terorganisir dalam organisasi formal guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.34 Kepemimpinan merupakan fungsi dari pemimpin, 

pengikut dan parameter situasional yang diperlihatkan pada rumus berikut:   

K = f (p,p,s), f adalah fungsi atau K= f (pemimpin, pengikut, situasional).35  

Menurut Fattah, pemimpin pada hakikatnya adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam 

kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.36 Pemimpin suatu organisasi 

berarti memiliki wewenang penuh atas bawahan yang dipimpinnya dan 

berperan sebagai pemimpin untuk maju atau mundurnya organisasinya 

tersebut. Jadi pengertian kepemimpinan memiliki makna cukup jelas, bahwa 

seorang atasan  memimpin bawahannya dalam suatu organisasi. 

Kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan 

                                                 
34 Mardjin Syam, Kepemimpinan dalam Organisasi, (Surabaya, Yayasan Pendidikan 

Practise, 2006), h, 4 
35 Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia suatu Pendekatan Mikro, 

(Jakarta, Kresna Prima Persada, 2005), h,701 
36  Nanang Fattah, .Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2004), h, 88 
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cara kepatuhan, kepercayaan, hormat dan kerjasama yang bersemangat dalam 

mencapai tujuan bersama.37  Perwujudan kegiatan kepimpinan antara lain 

berupa pemberian contoh, pemberian fasilitas bawahan dalam upaya 

mencapai tujuan bersama dalam organisasi formal.  

Sagala menyatakan bahwa hakikat kepemimpinan adalah suatu proses 

untuk mempengaruhi dan menterjemahkan keinginan-keinginan para anggota 

atau pengikut yang menekankan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui 

kegiatan memberi motivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik 

dengan anggota dan memberi dukungan pada kelompok-kelompok tertentu di 

luar organisasi dan di dalam organisasi.38 Maksud pernyataan ini 

kepemimpinan adalah segala kegiatan pimpinan dalam mempengaruhi untuk 

mencapai tujuan bersama dan apabila kepemimpinan merupakan proses atau 

kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok, maka perhatian perlu 

ditujukkan kepada apa yang perlu dimiliki seseorang, sehingga ia mampu 

mempengaruhi.  

Kepemimpinan organisasi tidak hanya melibatkan kekuatan satu 

orang, melainkan pembagian tanggung jawab antara seorang pemimpin dan 

semua komponen yang ada di sekolah atau madrasah. Kepemimpinan 

                                                 
37 A. Dale Timpe, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan, Leadership,  

(Jakarta, Elex Media Komputindo, 2002), h, 181 
38 Saiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung, Alfabeta, 2004), h. 

146 
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menurut Robbins adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju 

pencapaian sasaran.39   

Menurut Hampton kepemimpinan merupakan kreativitas kesanggupan 

mempengaruhi dan memotivasi pihak lain dalam mencapai tujuan organisasi. 

Dalam kreativitas seni pemimpin adalah seni membangun lembaga, 

mengerjakan orang dan teknologi, mengatur serta mempertahankannya.40 

Dengan demikian, memimpin adalah mengantar seseorang atau sekelompok 

orang ke tujuan, sambil menggunakan sarana yang ada dan sambil berpegang 

kepada tata susila bersama.41 Pengertian ini kepemimpinan ada sasaran dan 

tujuan yang hendak dicapai, ada orang atau sejumlah orang yang bertekad 

mencapai tujuan itu. Kepemimpinan memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh 

organisasi tersebut dan memerlukan dukungan para anggotanya untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan.  

Hakikat kepemimpinan dapat berbeda-beda pengertiannya, sesuai 

dengan kepentingan dan keahlian di bidangnya masing-masing. Sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Mardjin Syam, bahwa: 

Kepemimpinan dalam organisasi merupakan keseluruhan tindakan-
tindakan guna mempengaruhi serta menggiatkan orang dalam usaha 
bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan; atau definisi yang 
lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses 
pemberian bimbingan (pimpinan) atau tauladan dan pemberian jalan 
yang mudah (fasilitas) dari pada pekerjaan orang-orang yang 

                                                 
39 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, Terjemahan, (Klaten, Intan Sejati, 2003), h, 

432. 
40 David R. Hampton, Management, (New York: McGraw-Hill Book Company, 2003), p, 

449 
41 J. Riberu, Dasar-Dasar Kepemimpinan, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h, 2 
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terorganisir dalam organisasi formal, guna mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan.42  
 
Berdasarkan teori  tersebut nampak beberapa hal yang penting yaitu: 

(1) kepemimpinan dilihat sebagai serangkaian tindakan atau sebagai proses; 

(2) adanya tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai bersama; (3) fungsi 

kepemimpinan itu adalah untuk mempengaruhi orang lain dalam kegiatan 

atau usaha bersama; (4) perwujudan kegiatan pimpinan atau proses 

memimpin itu antara lain berupa pemberian contoh atau bimbingan, 

pemberian jalan yang mudah bagi kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha  yang 

terorganisasi; dan (5) kegiatan dalam mencapai tujuan bersama dalam 

organisasi formal.  

Danim memberi rumusan gambaran yang luas dan mendalam tentang 

kepemimpinan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau 

kelompok untuk mengoordinasikan dan memberi arah kepada individu atau 

kelompok yang tergabung di dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya.43 Kaitannya dengan kepemimpinan kepala 

sekolah disini adalah kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

menjalankan tugas-tugas dan berinteraksi mempengaruhi orang lain 

membangkitkan kerja sama ke arah tercapainya tujuan.   

Menurut Danim, bahwa seorang kepala sekolah ideal memiliki 

kelebihan dibandingkan dengan kelompok yang dipimpinnya dan dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinan memiliki sifat-sifat sebagai berikut:  

                                                 
42 Mardjiin Syam, Loc. Cit 
43  Sudarman Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, (Jakarta, Bumi Aksara, 2006), h. 

204 
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(1) bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) memiliki inteligensi 
yang tinggi, (3) memiliki fisik yang kuat, (4) berpengetahuan luas, (5) 
percaya diri, (6) dapat menjadi anggota kelompok, (7) adil dan 
bijaksana, (8) tegas dan berinisiatif, (9) berkapasitas membuat 
keputusan, (10) memiliki ketabilan emosi, (11) sehat jasmani dan 
rohani, dan (12) bersifat prospektif.44  
 

Kepala sekolah dalam memimpin suatu organisasi dapat mengantar 

seseorang atau sekelompok orang ke tujuan, sehingga harus memiliki 

kelebihan dalam menggerakan orang lain sangat diperlukan dalam memimpin 

kepala sekolah memiliki sifat-sifat tersebut, sambil menggunakan sarana dan 

prasarana yang ada, serta berpegang kepada norma yang berlaku.  Dalam 

pengertian ini kepemimpinan memiliki sasaran dan tujuan yang hendak 

dicapai, dan ada beberapa orang atau sejumlah orang yang bertekad dan 

bersepakat mencapai tujuan tersebut.  

Kepemimpinan dikaitkan dengan seni menurut Lester yang dikutip 

oleh Timpe, kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi dan mengarahkan 

orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, hormat dan bersemangat untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama.45 Dengan demikian di dalam 

kepemimpinan terdapat tiga unsur penting, yaitu:  a) keterlibatan orang lain,  

b) kekuasaan, dan c) pengaruh. Ketiga unsur tersebut, titik sentral 

kepemimpinan, maka kekuasaan merupakan unsur penting dari inti 

kepemimpinan.  

Ngalim mengatakan kepemimpinan adalah suatu seni (art), 

kesanggupan atau teknik untuk membuat sekelompok orang bawahan dalam 

                                                 
44  Ibid, h, 205-206 
45 A.Dale Timpe, Seni dan Pengetahuan Bisnis, Kepemimpinan, terjemahan Susanto 

Budidharmo, (Jakarta, Gramedia, 2001), h, 181 
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organisasi formal atau para pengikut atau simpatisan dalam organisasi 

informal mengikuti atau mentaati segala apa yang dikehendakinya, membuat 

mereka begitu antusias atau bersemangat untuk mengikutinya;bahkan 

mungkin berkorban untuknya.46 Kepemimpinan merupakan suatu proses 

bukan sesuatu yang seketika. 

 

2. Karakter Kepemimpinan 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pengertian dari 

kepemimpinan yang secara umum adalah merupakan suatu hubungan proses 

mempengaruhi yang terjadi dalam suatu komunitas yang diarahkan untuk 

tercapainya tujuan bersama, dalam konsep kepemimpinan yang secara umum, 

bahwa sifat atau karakter yang harus dimilki oleh seorang pemimpin antara 

lain, harus mempunyai energi jasmaniah dan mental, mempunyai kesadaran 

akan tujuan dan arah, mempunyai antusiame dan lain sebagainya.  

Begitu pula dalam suatu lembaga pendidikan bahwa seorang kepala 

sekolah/madrasah adalah seorang pemimpin yang memiliki peranan sangat 

penting dan menentukan, karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan 

sangat tergantung pada kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah.  Karena 

seorang kepala sekolah/madrasah adalah sebagai pemimpin dilembaganya, 

maka dia harus mampu membawa lembaganya kearah tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya berubahan serta 

mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. 

Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan 

                                                 
46 M.Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan,(Bandung, Remaja Rosda 

Karya, 2008), h, 26 
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semua urusan pengaturan dan pengelolaan sekolah secara formal kepada 

atasannya atau secara informal kepada masyarakat yang telah menitipkan 

anak didiknya. 

Robbins menyatakan ada enam karakter tentang teori kepemimpinan, 

yaitu: 1) ambisi dan energi, 2) hasrat untuk memimpin, 3) kejujuran dan 

integritas, 4) percaya diri,  5) kecerdasan, 6) pengetahuan yang relevan 

dengan pekerjaan.47  

Konsep Hicks dan Gullet dalam Robbins telah menganalisis bahwa 

sebagai seorang pemimpin dalam praktik sehari-hari harus berusaha 

mempraktekkan delapan peranan kepemimpinan dalam kehidupan organisasi, 

yaitu: 

(1) Sebagai  seorang  pemimpin, kepala  sekolah harus dan dapat 
menciptakan semangat kebersamaan diantara para guru, staf dan para 
siswa. (2) Para guru, staf dan siswa suatu sekolah hendaknya selalu 
mendapat saran, anjuran dari kepala sekolah sehingga dapat 
meningkatkan semangat rela berkorban, rasa kebersamaan dalam 
melaksanakan tugas masing-masing. (3) Kepala sekolah bertanggung 
jawab untuk memenuhi atau menyediakan dukungan yang diperlukan 
oleh para guru, staf dan siswa baik berupa dana, peralatan,waktu 
bahkan suasana yang mendukung. (4) Kepala sekolah berperan 
sebagai katalisator berarti ia harus mampu menimbulkan dan 
menggerakkan semangat para guru, staf dan siswa dalam mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan. (5) Kepala sekolah harus dapat 
menciptakan rasa aman didalam lingkungan sekolah. (6) Kepala akan 
menjadi pusat perhatian, oleh sebab itu penampilan seorang kepala 
sekolah harus selalu dijaga integritasnya, terpercaya, dihormati baik 
sikap ataupun perilaku maupun perbuatannya. (7) Kepala sekolah 
adalah sumber semangat para guru, staf dan siswa , oleh sebab itu ia 
harus selalu membangkitkan semangat, percaya diri terhadap para 
guru, staf dan siswa, dan  (8) Kepala sekolah dapat menghargai 
apapun yang dihasilkan oleh mereka yang menjadi tanggung 
jawabnya.48 

                                                 
47 Stephen P. Robbins, Op. Cit, h, 41 
48 Ibid, h, 308-309 



68 
 

Peranan kepemimpinan kepala sekolah yang telah diuraikan tersebut 

di atas, menunjukan bahwan implementasi kepemimpinan kepala sekolah 

yang dikehendaki oleh para guru adalah kepala sekolah yang memiliki 

karakter atau ciri-ciri khusus yang mencakup kepribadian, pengalaman, 

pengetahuan dan keterampilan, serta kompeten dapat dilakukan secara 

profesional.  

Danim menyatakan bahwa di samping menjalankan roda 

kepemimpinan di sekolah, kepala sekolah dan tim harus mampu melakukan 

hubungan yang sinergis dengan semua pihak yang berkepentingan dalam 

kerangka:  

(1) mendesain program pendidikan dan pembelajaran, (2) 
menjadwalkan program pendidikan dan pembelajaran, (3) 
pengembangan staf, (4) program-program elektif, (5) menyeleksi 
material pembelajaran, (6) penganggaran, (7) pencarian dana, (8) 
pengadaan barang, (9) pendistribusian dana, (10) optimalisasi 
penggunaan bangunan, (11) mewawancarai staf, (12) menugaskan 
staf, (13) membangun semangat bagi orang tua dengan guru, (14) 
menggunakan tenaga dari luar yang akan melakukan fungsi 
profesional dan layanan lain, (14) pengaturan seragam siswa, dan (15) 
tugas-tugas lainnya.49 
 
Mulyono menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan ruh yang 

menjadi pusat sumber gerak organisasi untuk mencapai tujuan. 

Kepemimpinan yang berkaitan dengan kepala sekolah dalam meningkatkan 

kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru 

dalam situasi yang kondusif.50 Seorang kepala sekolah dituntut memiliki 

tenggang rasa yang tinggi, rasa bersahabat, bijak dalam mengambil 

                                                 
49 Sudarwan Danim, Op. Cit, h, 212 
50 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Jakarta, Ar-Ruzz 

Media, 2009), h, 143 
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keputusan, dan penuh pertimbangan terhadap para guru, serta mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, agar dapat memotivasi kinerja 

para guru menjadi lebih optimal.  

Persyaratan menjadi kepala sekolah harus yang efektif, antara lain: (1) 

memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik; (2) berpegang tujuan pada 

tujuan yang dicapai; (3)  bersemangat; (4) cakap di dalam memberi 

bimbingan; (5) cepat dan bijaksana di dalam mengambil keputusan; (6) jujur; 

(7) cerdas; dan (8) cakap di dalam hal mengajar dan menaruh kepercayaan 

yang baik dan berusaha untuk mencapainya.51  Persyaratan ini jika dapat 

dilaksanakan oleh kepala sekolah dapat menjadikan kepala sekolah memiliki 

kepemimpinan kompeten yang berkualitas. Implikasi praktisnya 

kepemimpinan menjadi lebih efektif, jika ingin berhasil kepala sekolah 

berusaha untuk dapat menggerakkan para guru, staf dan para siswa untuk 

berperilaku bijak dan santun untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah.   

Sikap positif bagi seorang kepala sekolah yang berperan sebagai 

pemimpin dapat mempengaruhi hasil pengelolaannya. Menurut Wirawan 

bahwa sikap sebagai perasaan positif atau negatif seseorang atau kelompok 

dari suatu obyek; orang, barang, kejadian, aktivitas atau keadaan yang 

mempengaruhi perilaku dalam hubungan dengan obyek tersebut.52 Wirawan 

menambahkan tentang sikap, yang dikutip dari Fred Luthan, an attitude can 

be defined as a persistent tendency to feel and behave in a particular way 

                                                 
 51  Ibid, h, 149 
 52  Wirawan, Kapita Selekta,Teori Kepemimpinan, (Jakarta,Yayasan Bangun Indonesia, 

2000), h, 85 
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toward some objects.53 Sikap memiliki kecenderungan merasakan dan 

mendapatkan cara dalam beberapa sasaran yang dinginkan. Implikasinya 

adalah bagaimana kepala sekolah menyikapi dan merespon segala yang 

terjadi dalam organisasi sekolahnya untuk mencapai tujuan pendidikan.  

Hakikat kepemimpinan menurut Katz dan Kahn dalam Purwanto 

kepemimpinan itu didasarkan atas tiga komponen pokok, yaitu (1) ciri atau 

sifat (attribute) lembaga atau jabatan, (2) tabiat atau watak seseorang, dan (3) 

kategori tingkah laku aktual.54   

Seorang pemimpin dituntut memiliki pengetahuan teori dasar 

kepemimpinan yang efektif. Sebagai pemimpin harus memiliki antara lain: 1) 

dominan dan enerjik, 2) toleransi, 3) bertanggungjawab, 4) konseptual dan 

kreatif, 5) beradaptasi terhadap lingkungan, 6) memiliki cita-cita, 7) tegas dan 

kooperatif, 8) berpengetahuan luas tentang organisasi, 9) memiliki 

keterampilan sosial.55 Sembilan ciri kepemimpinan yang diadaptasikan 

kedalam kepemimpinan kepala sekolah mencerminkan sampai seberapa 

tinggi tingkat kepemimpinannya dalam menapai tujuan yang diinginkan.  

Kepemimpinan sebagai proses atau kemampuan mempengaruhi orang 

lain atau kelompok, maka perhatian perlu ditujukan kepada apa yang dimiliki 

oleh seseorang pemimpin, sehingga mampu mempengaruhi bawahannya. 

Implikasinya kepala sekolah memiliki jabatan struktural di bidang pendidikan 

yang mengemban kewenangan profesi, di mana kepala sekolah bertugas 

                                                 
 53 Ibid 
54 M. Ngalim Purwanto, Op. Cit, h, 27 
55 Courland L. Bovée, Management, (New York, McGraw-Hill, Inc, et, al, 2003), pp, 472-

475 
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untuk mengarahkan dan membimbing tenaga-tenaga kependidikan di bawah 

kepemimpinannya dalam hal ini para guru. Jabatan struktural kepala sekolah 

tidak bisa terlepas dari tuntutan kemampuan penguasaan kepemimpinan dan 

kemampuan profesional bidang pendidikan. Potensi kepemimpinan kepala 

madrasah perlu memiliki gagasan yang dapat dihormati oleh guru dan 

stafnya.  

Mulyono menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

kepemimpinan adalah:  

(1) kepribadian, pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan; (2) 
pengharapan dan perilaku atasan; (3) karakteristik, harapan dan 
perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan 
manager; (4) kebutuhan tugas, setiap tugas juga akan mempengaruhi 
gaya kepemimpinan; (5) iklim dan kebijakan organisasi 
mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan; dan (6) harapan dan 
perilaku rekan.56  

 
Efektivitas kepemimpinan kepala madrasah didukung oleh banyak 

faktor-faktor, tetapi yang paling utama adalah kepribadian dan pengalaman 

kepala sekolah atau madrasah, kemampuan manajerial, iklim dan tujuan yang 

akan dicapai.  

Kepala madrasah diharapkan dapat melakukan tugas 

kepemimpinannya, agar guru dan staf dapat melaksanakan tugas 

kewajibannya dengan baik.  Koontz yang dikutip oleh Wahyosumidjo 

memberikan pendapatnya tentang fungsi kepemimpinan, sebagai berikut: The 

function of leadership, therefore, is to introduce or persuade all subordinates 

of followers to contribute willingly to organizational goals in accordance 

                                                 
56 Mulyono, 2009, Op.  Cit, h, 149.   
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with their maximum capability.57 Maknanya fungsi kepemimpinan adalah 

memperkenalkan dan menyakinkan kepada pengikut bawahannya untuk 

memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencapai tujuan yang 

dinginkan.  Hal ini bila diadaptasikan dalam organisasi sekolah, menyatakan, 

agar para guru dan staf dengan penuh kemauan secara maksimal berhasil 

mencapai tujuan pendidikan organisasi sekolah, dan kepala sekolah harus 

mampu membujuk (to induce) dan meyakinkan (persuade) pada guru dan 

stafnya.  

Kegagalan dan keberhasilan terhadap mutu sekolah/madrasah banyak 

ditentukan oleh keberadaan dari kepemimpinan kepala sekolah/madrasah, 

karena kepala sekolah/madrasah adalah merupakan pengendali dan penentu 

arah yang hendak ditempuh oleh sekolah/marasah menuju tujuannya. Hal ini 

sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian dalam Mulyasa, bahwa: 

Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus 
sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala 
sarana dan prasarana yang tersedia itu. Arah yang dimaksud tertuang 
dalam strategi dan taktik yang disusun dan dijalankan oleh organisasi 
yang bersangkutan. Perumus dan penentu strategi dan taktik tersebut 
adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.58 

 
Keberhasilan dalam memimpin suatu organisasi dapat ditentukan oleh 

gaya kepemimpinan seorang pemimpin untuk menentukan tujuan organisasi 

akan dapat tercapai. Banyak gaya dalam kepemimpinan, tetapi tidak satu pun 

gaya kepemimpinan yang paling baik terhadap gaya lain, Adapun gaya 

                                                 
57 Wahjosumidjo,  Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 

2008), h, 105 
58 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2004), h, 159 
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kepemimpinan yang pokok, disebut ekstrem, ada tiga, yaitu (1) otokratis, (2) 

laissez faire dan (3) demokratis. 59  

Kepemimpinan otokratis bertindak sebagai diktator terhadap anggota-

anggota kelompoknya, seorang pemimpin yang otokrat adalah seorang yang 

sangat egois, yang peranannya sebagai sumber segala sesuatu dalam 

kehidupan organisasional seperti kekuasaan yang tidak perlu dibagi dengan 

orang lain dalam organisasi. Kewajiban bawahannya hanyalah mengikuti dan 

menjalankan, tidak boleh membantah ataupun mengajukan kritikan dan saran-

saran.  

Kepemimpinan laissez faire memberikan kebebasan penuh kepada 

bawahan dalam berbuat sekehendaknya, tidak memberikan kontrol dan 

koreksi terhadap pekerjaan anggota-anggotanya. Tingkat keberhasilan 

organisasi atau lembaga yang dipimpin semata-mata karena kesadaran dan 

dedikasi beberapa anggota kelompok, dan bukan karena pengaruh dari 

pemimpinnya. Pada umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan 

sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah 

dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran apa 

yang ingin dicapai, jadi seorang pimpinan tidak terlalu perlu sering 

melakukan intervensi dalam kehidupan organisasional.  

Kepemimpinan demokratis memandang peranannya koordinator dan 

integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi sehingga bergerak 

sebagai suatu totalita dan selalu menstimulasi anggota-anggotanya, agar  

                                                 
59 M. Ngalim Purwanto, Op. Cit,  h,  48 
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bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama. Dalam 

melaksanakan tugas kepala sekolah mau menerima dan mengharapkan 

pendapat dan saran-saran dari kelompoknya.  

Dua kategori dalam dekade bertahun-tahun yang membedakan antara 

gaya kepemimpinan yang demokratis yang dikaitkan pada kekuatan personal 

dan keikutsertaan pengikut dalam pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan dan otokrasi yang lebih menekankan pada kekuatan posisi dan 

penggunaan otoritasnya.60 Kedua macam gaya kepemimpinan demokrasi dan 

otokrasi tersebut merupakan rumusan klasik yang tetap dan terus digunakan 

sampai sekarang ini, tetapi model gaya tersebut terus berkembang sesusi 

dengan kemajuan dan perkembangan zaman dan kebutuhan kehidupan 

manusia dan organisasi. Siagian dalam Purwanto membagi lima gaya 

kepemimpinan beserta ciri-cirinya, yaitu:  

(1) otokratis (menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik 
pribadi), (2) militeristis (menggerakan bawahan sering menggunakan 
cara perintah), (3) paternalistis (menganggap bawahan sebagai 
manusia belum dewasa yang tidak mampu dalam mengambil 
keputusan), (4) karismatis (memiliki daya penarik yang sangat besar 
dalam memberi pengaruh kepada bawahannya, sehingga mempunyai 
pengikut yang besar jumlahnya), dan demokratis (dalam menggerakan 
bawahan bertitik tolak dari pendapat, menerima saran, dan kritikan 
dari bawahannya).61 
 

3. Sintesis Teori Kepemimpinan Kepala Madrasah 

Berdasarkan dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa yang 

dimaksud dengan efektivitas kepemimpinan kepala sekolah adalah hasil guna, 

yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi kerja dan 

                                                 
 60 Margaret E. Bell Gredler, Learning and Instruction, (New York, Macmilland 

Publishing Company, 2001), p, 388 
61  M. Ngalim Purwanto, Op. Cit, h, 51-52. 
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mengembangkan perilaku setiap anggota organisasi/sekolah (madrasah) yang 

diperlukan bagi pencapaian tujuan organisasi/sekolah (madrasah). Ada tiga 

dimensi kepemimpinan kepala sekolah, yaitu (1) kepribadian dan pengalaman 

kepala sekolah, (2) kemampuan manajerial , dan (3) iklim dan tujuan yang 

akan dicapai. Dijabarkan ke dalam indikator-indikatornya di antaranya; 1) 

kreativitas dalam bekerja , 2) keteladanan pada bawahan , 3) penanganan 

konflik secara bijak, 4) komunikatif dengan bawahan, 5) gaya kepemimpinan 

kepala sekolah, 6) strategi pengambilan keputusan, 7) pengarahan guru dalam 

pembelajaran, 8) pembimbingan guru dalam pembelajaran, dan 9) 

pembentukan kerjasama dengan orang lain. 

 
C. Iklim Kerja  

1. Pengertian Iklim Kerja 
 

Iklim kerja merupakan dua suku kata yang pada awalnya berbeda arti 

dan makna secara terpisah dapat ditelaah perbedaan pengertian iklim, dan 

pengertian organisasi serta pengertian iklim organisasi sebagai satu kesatuan 

makna. Iklim mempunyai arti penting karena dapat mempengaruhi cara 

hidup, perasaan, dan bagaimana seseorang beradaptasi dalam suatu tempat 

atau lingkungan.  

Berkenaan dengan adaptasi terhadap lingkungan untuk menjaga suatu 

iklim yang baik dan kondusif, dalam Al-Qur’an  Allah telah memberikan 

suatu gambaran dan perhatian yang sangat jelas yaitu sebagaimana disebutkan 

dalam surat Al-Qosos ayat 77 yang berbunyi: 
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Artinya: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan 

bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada 

orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan“ 62 

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa “ Dan carilah pada apa yang 

telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan 

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 

berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik 

kepadamu” hal ini secara tersirat memberikan inspirasi bahwa kita harus 

memiliki kerja keras untuk mencapai kebahagian dunia dan akhirat dengan 

demikian jelas bahwa ayat tersebut memberikan motivasi diri dalam 

mencapai kinerja yang baik serta harus rasa peduli terhadap orang lain atau 

lingkungan di sekeliling kita untuk mendapatkan ridlo Allah SWT, selain itu 

disebutkan pula bahwa “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) 

bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan” hal ini menjelaskan terhadap kita bahwa kita sebagai manusia 

                                                 
62 Departemen Agama RI, Op. Cit, h, 623 
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yang menjadi hamba Allah tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Ini 

berarti bahwa manusia diutus untuk menjaga lingkungan, tidak 

mencemarinya, berbuat dan berperilaku sehat. Karena Allah tidak menyukai 

orang-orang yang merusak alam ciptaannya. Sama halnya dalam bekerja di 

perusahaan berarti perlu adanya kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat 

dipelajari hal-hal apa saja yang dapat merusak lingkungan untuk kemudian 

dihindari sehingga tercipta lingkungan yang aman atau iklim kerja yang 

kondusif dan nyaman sehingga pekerja dapat terhindar dari resiko bahaya 

yang ditimbulkan. 

Hubungannya K3 dengan Islam adalah sama-sama mengingatkan 

umat manusia agar senantiasa berperilaku (berpikir dan bertindak) yang aman 

dan sehat dalam bekerja di tempat kerja (di kantor, di pabrik, di tambang, dan 

dimana tempat anda bekerja). Dengan berperilaku aman dan sehat akan 

tercipta suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan sehat. Dengan bekerja 

yang aman ditempat kerja, akan membawa keuntungan bagi diri sendiri 

maupun perusahaan tempat kerja. Perusahaan sehat pekerja pun akan tenang 

dalam bekerja. Karena di situ tempat pekerja mencari nafkah. Pekerja bekerja 

untuk mencari nafkah, bukan bekerja untuk mendapat kecelakaan, penyakit 

dan masalah. Jadi mari kita mulai sekarang bekerja dengan selamat. Berpikir 

sebelum bertindak, utamakan keselamatan dalam bekerja. Alangkah indahnya 

hidup ini jika kita berada dalam suatu kondisi atau lingkungan yang aman dan 

sehat. Kemana-mana kita tidak merisaukan akan bahaya yang mengancam 

baik jiwa maupun harta benda. Sebagaimana Allah SWT awalnya 
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menciptakan alam semesta ini dengan kondisi dan lingkungan yang aman. 

Namun karena nafsu umatnya membuat semua menjadikan kondisi menjadi 

tidak aman dan sehat. 

Menurut Clarence, dalam Syafaruddin, istilah iklim (climate) adalah 

pengaruh ke seluruh sistem dari kelompok manusia atau organisasi, 

mencakup perasaan dan sikap sebagai suatu sistem, sub sistem, super ordinat 

sistem atau sistem pribadi, tugas-tugas, prosedur atau konsep-konsep.63 Iklim 

yang dimaksud berkaitan dengan satu situasi sebagaimana pengaruh pada 

pengalaman oleh para guru dalam situasi tertentu berinteraksi dengan orang 

lain atau masyarakat. Dengan aturan perilaku yang dilaksanakan dalam suatu 

lembaga, maka iklim yang baik diharapkan dapat tercipta untuk mempercepat 

pencapaian tujuan lembaga tersebut.  

Secara konsep, iklim kerja di sekolah didefinisikan sebagai 

seperangkat atribut yang memberi warna atau karakter, spirit, ethos, suasana 

bathin, dari setiap  sekolah.64 Secara operasional, sebagaimana halnya 

pengertian iklim pada cuaca, iklim lingkungan kerja di sekolah diukur dengan 

menggunakan rata-rata dari persepsi komunitas sekolah terhadap aspek-aspek 

yang menentukan  iklim kerja. Persepsi tersebut dapat  diukur dengan cara 

pengamatan langsung dan wawasan dengan anggota komunitas sekolah, 

khususnya guru maupun dengan cara yang lebih praktis dan ekonomis tetapi 

reliabel, yaitu mendengarkan angket yang telah divalidasi.  

                                                 
63 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Ciputat, Ciputat Press, 2005), 

hal,  295. 
64 Fiser and Fiser, Motivasi dan Iklim Lingkungan Kerja Sekolah, (htpp://Media.Diknas.   

go.id/media.document/467.pdf, 2010),  h, 1. 
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Pendidikan merupakan salah satu organisasi dimana di dalamnya 

terdapat kerjasama sekelompok orang (terpimpin pendidikan, guru, pegawai, 

dan siswa) yang secara besama-sama ingin mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya. Semua komponen yang ada di sekolah merupakan bagian yang 

integral, artinya walaupun dalam kegiatannya melakukan pekerjaan mereka 

disahkan pada pencapaian tujuan organisasi sekolah. Untuk mencapai tujuan 

dimaksud diperlukan iklim kerja yang kondusif yang memungkinkan semua 

komponen sekolah dapat berinteraksi dan bekerja sama.  

Pandangan iklim  kerja di sekolah merupakan perpaduan antara 

beberapa elemen yang secara keseluruhan diterima oleh komponen 

pendidikan sebagai norma-norma dan sistem sosial. Owens dalam hal ini 

mengemukakan, bahwa iklim sekolah merupakan variabel-variabel yang 

composite yang secara luas diterima sebagai norma-norma dan sistem sosial 

dan pengharapan yang dipegang oleh anggota yang berbeda yang 

dipersiapkan untuk anggota dari group itu dan dikomunikasikan pada anggota 

group itu.65  

Selanjutnya pimpinan sekolah adalah sebagai penanggungjawab 

pembinaan guru dan pengembangan sekolah untuk memegang peranan 

penting dan merupakan kunci dalam upaya menciptakan iklim kerja yang 

kondusif di sekolah yang memungkinkan kreativitas guru dapat tumbuh dan 

berkembang. Sesuai pendapat Thom dalam Syafaruddin, bahwa 

bagaimanapun iklim lembaga apakah baik atau jelek berkaitan dengan 

                                                 
65 Ibid, h, 3 
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kepemimpinan seorang pemimpin.66 Pimpinan yang menggunakan 

komunikasi terbuka dan persuasif dapat merangsang semangat kerja para 

gurunya, sehingga mereka akan lebih antusias dalam melaksanakan tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Sebaliknya komunikasi dan kerjasama yang 

kurang harmonis antara semua komponen sekolah terutama antara pemimpin 

sekolah dengan guru, maka akan tercermin dari perilaku guru dimana  mereka 

bekerja seolah-olah terpaksa.  

Pidarta mengemukakan iklim belajar mempunyai pengaruh yang 

cukup besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Sebab iklim yang kondusif 

memberikan perasaan nyaman dan bebas bagi guru yang bekerja dan belajar 

mereka semakin meningkat.67 Pemimpin yang sering mengeluarkan kata-kata 

ancaman akibatnya guru menjadi kurang respek yang akhirnya tumbuh sikap 

apatis. Tugas-tugas sekolah dianggap sebagai kegiatan rutinitas dan 

membosankan, sehingga sekalipun mereka melakukan tugas, hal tersebut  

hanya sekedar memenuhi kewajiban semata, dengan demikian diperlukan 

hubungan yang harmonis antara pemimpin sekolah dan guru bahu-membahu 

untuk saling memelihara faktor-faktor berpengaruh terhadap iklim  kerja.  

 

 

 

 

 
                                                 

66 Syafaruddin, Op. Cit,  h, 297 
67 Made Pidarta, Peranan Kepala Sekolah pada Pendidikan Dasar, (Jakarta, Gramedia, 

2005), h, 67 
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2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Iklim Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kerja antara lain: (1) 

rintangan (2) keintiman (3) pelepasan (4) semangat (5) penekanan pada 

produksi (6) sikap  menyendiri, (7) dorongan, dan (8) penyeimbangan.68  

Iklim kerja merupakan kondisi fisik dan non-fisik dalam suasana 

psikologis atau fenomena yang dirasakan oleh semua komponen di dalam 

kegiatannya sehari-hari. Iklim kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja 

guru, sehingga  semua komponen sekolah/madrasah terutama pimpinan 

sekolah atau madrasah diharapkan mampu menciptakan dan memelihara 

iklim kerja yang kondusif di sekolah/madrasah.  

Sejalan dengan hal tersebut bahwa semua manusia sebagai anggota 

organisai atau masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab untuk 

menciptakan kondisi yang baik atau kondusif, karena kebanyakan kerusakan 

atau tidak kenyamanan kondisi atau iklim itu sendiri adalah disebabkan oleh 

manusia itu sendiri sebagaimana hal itu disinyalir dalam Al-Qur’an surat Ar-

rum ayat 41-42 

 

t� yγ sß ßŠ$ |¡x'ø9$# ’Îû Îh�y9 ø9$# Ì� óst7ø9$#uρ $ yϑÎ/ ôM t6 |¡x. “Ï‰÷ƒ r& Ä¨$ ¨Ζ9$# Νßγ s)ƒ É‹ã‹ Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# 

(#θ è=ÏΗxå öΝßγ ¯=yès9 tβθ ãèÅ_ö�tƒ ∩⊆⊇∪   ö≅ è% (#ρç�� Å™ ’Îû ÇÚö‘F{ $# (#ρã� ÝàΡ$$sù y#ø‹x. tβ%x. èπt7 É)≈ tã 

tÏ% ©!$# ÏΒ ã≅ö6 s% 4 tβ%x. Ο èδ ç�sYò2r& tÏ.Î�ô³•Β ∩⊆⊄∪     

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka 

                                                 
68 Mikel, Education teory Researce and Practicel, (New York, Randon house, 1999), p,  

125 
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sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi 

dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)." 69 

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa setiap manusia sebagai anggota 

organisasi atau lembaga pendidikan yang di dalamnya adalah kepala 

madrasah, guru, staf siswa dan masyarakat pendidikan memilki peranan yang 

sama untuk membangun dan menciptakan iklim atau suasan pendidikan yang 

kondusif dan nyaman sehingga akan membantu untuk pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Litwin dalam Arni memberikan dimensi iklim organisasi atau lembaga 

sebagai berikut: (1) rasa tanggung jawab, (2) standar tentang kualitas 

pekerjaan, (3) ganjaran atau reward, (4) rasa persaudaraan, dan (5) semangat 

tim.70  Iklim kerja dapat dipelajari dengan mengobservasi jumlah otonomi 

secara individual, kebebasan yang dialami oleh individu, tingkat dan 

kejelasan struktur dari posisi yang dibebankan kepada para pegawai, orientasi 

ganjaran, dan banyaknya dukungan, serta kehangatan yang diberikan kepada 

pegawainya.  

Sesuai yang dikemukakan Wirawan, bahwa dimensi iklim organisasi 

adalah unsur, faktor, sifat, atau karakteristik variabel iklim organisasi. 

Dimensi iklim organisasi terdiri atas beragam jenis dan berbeda pada setiap 

                                                 
69 Departemen Agama RI, Op. Cit, h, 647 
70 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), h, 82-83. 
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organisasi. Studi yang dilakukan para pakar iklim organisasi menunjukan 

paling tidak 460 jenis lingkungan kerja dengan iklim organisasinya sendiri-

sendiri.71 Iklim kerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah iklim 

sosial, yaitu lingkungan kerja yang di dalamnya terdapat interaksi antar 

anggota dalam organisasi. Hubungan tersebut dapat bersifat hubungan formal, 

informal, kekeluargaan, atau profesional.  

Altman dalam Wirawan menyatakan bahwa: dimensi dari iklim kerja 

dalam suatu organisasi ditinjau secara non-fisik memiliki indikator-indikator: 

(1) hubungan atasan dan bawahan, (2) hubungan antar teman sekerja 

(sejawat), (3) sistem komunikasi, (4) sistem kepemimpinan, (5) kebersamaan, 

(6) kerja sama dalam melaksanakan tugas, (7) penghargaan terhadap 

kreativitas dan inovasi guru, (8) saling mempercayai, (9) humor.72  

Analisis iklim kerja non fisik yang ada dalam organisasi kepada para 

pengambil keputusan yang meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki 

organisasi yang dibentuk dari situasi pekerjaan yang akan melaksanakan 

strategi pelaksanaannya. Sedangkan analisis iklim eksternal berupa upaya 

mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang mempengaruhi pekerjaan 

meliputi: tantangan dan peluang, di mana aspek-aspek di luar lingkungan 

pekerjaan yang tidak mungkin dalam waktu singkat dapat dikontrol atau 

dikendalikan oleh manajemen.  

Munandar menyatakan bahwa iklim kerja fisik mencakup: (1) 

penerangan (iluminasi) meliputi intensitas cahaya, distribusi cahaya, dan sinar 

                                                 
71 Wirawan, Op. Cit, h, 128 
72 Ibid, h, 129 
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yang menyilaukan), (2) warna ruangan, (3) suhu ruangan, dan (3) 

kebisingan.73  Di dalam ruangan belajar yang ideal hendaknya memiliki 

penerangan yang cukup, artinya intensitas cahaya cukup, tidak terlalu terang 

dan tidak redup. Intensitas cahaya yang terlalu terang akan cepat melelahkan 

mata, apalagi whiteboard yang digunakan mengkilat, maka cahaya yang 

dipantulkan akan menyilaukan mata, hal ini menjadi mata tidak nyaman. 

Penyebaran cahaya didalam ruangan hendaknya merata, karena untuk siswa 

yang duduk dibangku bagian belakang akan mengalami ketidakjelasan 

melihat tulisan di whiteboard. Warna dinding ruangan hendaknya tidak 

terlalu gelap, karena warna gelap akan menyerap warna cerah yang 

dipancarkan dari penerangan lampu. Dinding dicat dengan warna yang tidak 

mengkilap dan memberi kesan yang sejuk, belajarpun akan lebih nyaman. 

Suhu ruangan di dalam kelas juga turut mendapatkan perhatian, karena suhu 

ruangan yang panas menyebabkan siswa gelisah, tidak tenang bahkan 

mengurangi konsentrasi dalam belajarnya. 

 

3. Sintesis Teori Iklim Kerja 

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa iklim kerja adalah 

suasana kerja yang memberi karakter, spirit, suasana bathin, guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Terdapat dua dimensi iklim kerja, yaitu fisik dan non 

fisik yang dijabarkan ke dalam indikator-indikator antara lain: 1) penerangan 

(iluminasi) meliputi intensitas cahaya, distribusi cahaya, dan sinar yang 

menyilaukan; 2) warna ruangan; 3) suhu ruangan; 4) Kenyamanan 

                                                 
73 Ashar Sunyoto Munandar,  Psikologi Industri dan Organisasi, (Jakarta, UI-Press, 

2004), h, 134. 
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lingkungan; (5) hubungan atasan dan bawahan, (6) hubungan antar teman 

sekerja (sejawat), (7) sistem komunikasi, (8) sistem kepemimpinan, (9) 

kebersamaan, (10) kerja sama dalam melaksanakan tugas, (11) penghargaan 

terhadap kreativitas dan inovasi guru, (12) saling mempercayai, (13) rasa 

humor. 

 
D. Motivasi kerja guru  

1. Pengertian motivasi 

Asal istilah motivasi berasal dari kata “motif”, diartikan daya upaya 

yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.  Sardiman menyatakan 

bahwa Motif dapat dikatakan sebagai daya pengerak dari dalam dan di dalam 

subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan,  motivasi dapat diartikan sebagai daya pengerak yang telah menjadi 

aktif, menurut McDonald dalam Sardiman, motivasi adalah  perubahan   

energi   dalam   diri   seseorang   yang   ditandai  dengan munculnya “feeling” 

dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan, serta McDonald 

dalam Sardiman berpendapat motivasi dibagi menjadi tiga elemen, yaitu: (1) 

motivasi diawali dengan terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia, (2) motivasi ditandai dengan munculnya, rasa (feeling), afeksi 

seseorang, (3) motivasi dapat dirangsang karena adanya  tujuan.74 Motivasi 

memang muncul dari dalam diri manusia, tetapi kemunculannya karena 

terangsang atau terdorong oleh adanya unsur lain, dalam hal ini seseorang 

memiliki tujuan tertentu dalam kebutuhan hidupnya.  

                                                 
74 Sardiman,  Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta, Rajagrafindo Persada, 

2004),  h, 73 
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Berhubungan dengan motivasi diri dapat ditimbulkan baik yang dari 

diri sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri, dengan adanya motivasi diri 

maka harus mampu membuat produktivitas kita bisa tinggi serta pendekatan-

pendekatan terhadap apa yang ada di depan kita. Ketika kita berbicara tentang 

motivasi maka setidaknya harus dapat diumpamakan kepada diri sendiri. 

Dalam Al-Qur’an Allah SWT, telah memberikan motivasi pada kita bahwa 

untuk melakukan sesuatu harus memiliki tujuan ataupun harapan yang jelas 

yaitu dalam surat Al ‘Ankabut ayat 69 yang berbunyi:  

zƒÏ% ©!$#uρ (#ρß‰yγ≈ y_ $ uΖŠÏù öΝåκ̈]tƒ Ï‰öκs]s9 $ uΖn=ç7ß™ 4 ¨βÎ)uρ ©!$# yìyϑs9 tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∉∪    

Artinya: “Dan orang-orang yang berjihad (untuk mencari) keridlaan Kami, 

Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”.75 

Berdasarkan firman Allah pada ayat tersebut jelas bahwa dalam kita 

melakukan harus memilki motivasi ataupun dorongan sebagai tujuan dan 

harapan yang ingin dicapai, seperti disebutkan dalam ayat di atas adalah 

seseorang melakukan jihad adalah untuk mendapatkan keridloaan Allah 

SWT, dengan demikian jelaslah bahwa dengan adanya motivasi akan 

menjadikan seseorang bekerja menjadi lebih baik dan lebih produktif serta 

dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih optimal, lebih-lebih motivasi 

tersebut adalah niat dari diri sendiri untuk mencapai keridloan Alloh SWT. 

Menurut Glasser dalam James  berpendapat, bahwa kunci motivasi 

adalah kesungguhan motivasi dari diri siswa secara sederhana.76 

                                                 
75 Departemen Agama RI, Op. Cit, h, 638 
76 James, et al. June, Motivating unmotivated collge student: applyng Glasser’s Quality 

School Teacher techniquest,  (College Student Journal, v. 30, 1999),  pp, 254-7. 
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kelangsungan kegiatan belajar diawali dari dorongan dari dalam diri siswa, 

yang dapat dikembangkan melalui dorongan dari luar diri siswa dibantu 

dengan peran guru sebagai motivator siswa untuk melakukan kegiatan belajar 

untuk mencapai tujuannya. Motivasi adalah serangkaian usaha merangsang 

siswa  melakukan kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan keinginannya untuk 

belajar. Motivasi dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi tumbuh di 

dalam diri individu. Dalam kegiatan belajar motivasi sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan-kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar itu dapat tercapai.  

Menurut Rivai motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai–nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu.77  Dengan demikian nilai dan sikap yang dimilki oleh  diri 

seseorang sangat berperan dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh 

seseorang tersebut. Scot  dan Irwin mendefinisikan motivasi adalah suatu 

fungsi seorang manajer menyelenggarakannya sehubungan dengan menerima 

bawahannya untuk mencapai tujuan–tujuan pekerjaannya.78 James dan Herber 

mendefinisikan motivasi adalah suatu statemen tentang  kondisi–kondisi di 

bawah, dimana  suatu organisasi dapat membujuk para anggotanya untuk 

melanjutkan partisipasinya karena itu menjamin ketahanan organisasi.79  

Motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di 

dalam diri seseorang yang disebut intrinsik dan faktor di luar dirinya yang 

                                                 
77 Veithzal Rivai, Manjemen Sumbe Daya Manusia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 

2004), h, 123 
78 Herbert G, Hick, Organisasi, ( Jakarta,  Bina Aksara, 1999), h, 450. 
79 Ibid.  
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disebut faktor ekstrinsik.80 Motivasi intrinsik dalam diri seseorang dapat 

berupa kepribadian, sikap, pengalaman dan pendidikan, atau berbagai 

harapan, cita-cita yang menjangkau ke masa depan. Motivasi intrinsik dari 

seseorang muncul setelah adanya kebutuhan, keinginan dalam diri untuk 

dicapainya. Kekuatan ini yang mendorong orang untuk mempengaruhi 

pribadinya dengan menentukan berbagai pandangan yang mengarahkan orang 

kepada tingkah laku yang khusus. Sehubungan dengan motivasi instrinsik 

yang berarti timbul dari diri seseorang tersebut dalam Al-Qur’anpun telah 

memberikan suatu contoh bagaimana diri seseorang mampu mengembangkan 

kemampuan dirinya sendiri yang berarti mengembangkan motivasi dari 

dirinya sendiri yaitu dalam surat Ar-ra’d ayat 11 disebutkan bahwa 

3 āχÎ) ©!$# Ÿω ç�Éi�tóãƒ $ tΒ BΘ öθ s)Î/ 4 ®L ym (#ρç�Éi� tóãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦à'Ρr' Î/ 3 !#sŒÎ)uρ yŠ#u‘r& ª!$# 5Θ öθ s)Î/ 

#[ þθß™ Ÿξ sù ¨Št�tΒ …çµ s9 4 $ tΒ uρ Οßγ s9 ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ ÏΒ @Α#uρ ∩⊇⊇∪     

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, 

maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada 

pelindung bagi mereka selain Dia”.81  

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa manusia diberi keleluasaan oleh 

Alloh untuk mengembangkan kemampuannya yaitu berusaha untuk lebih baik 

dan maju akan tetapi untuk tidak lupa bahwa manusiapun harus memilki 

                                                 
80 Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, ( Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001), h, 

174. 
81 Departemen Agama RI, Op. Cit, h, 370 
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ketaatan dan kepasrahan kepada Alloh SWT, atau dengan kata lain bahwa 

ayat tersebut memberikan pelajaran tentang bagaimana manusia harus mampu 

mengembangkan motivasi yang ada pada dirinya sendiri.   

Motivasi ekstrinsik meliputi kekuatan yang ada di luar diri individu 

seperti halnya faktor pengendalian oleh manajer atau pimpinan, kolega, juga 

hal yang berkaitan dengan pekerjaan seperti halnya gaji/upah, keadaan 

pekerjaan, kebijaksanaan pimpinan dan factor-faktor lain yang kompleks. 

Motivasi intrinsik dan ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan.  

Menurut Ernes dalam Mangkunegara, bahwa motivasi kerja adalah 

suatu kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.82 Menurut 

Asnawi, bahwa motivasi kerja pada hakikatnya adalah manusia sebagai 

makhluk hidup yang memiliki potensi dan energy yang perlu dipelihara 

bahkan ditingkatkan untuk mempertahankan hidupnya, untuk tumbuh dan 

aktivitas-aktivitasnya yang lain.83 Kebutuhan akan energi manusia selalu 

berusaha untuk meningkatkan energi dalam tubuhnya, apabila kebutuhannya 

telah terpenuhi, maka aktivitas-aktivitas yang dilaksanakannya akan berjalan 

dengan lancar.  

Menurut  James dalam Shaleh, bahwa motivasi terbagi menjadi dua 

bagian yaitu: Basic needs dan Level need.84 Basic needs adalah sebuah 

kebutuhan individu untuk mendapatkan penghasilan yang layak, keamanan 

                                                 
82 Anwar Prabu Mangkunegara, 2008, Op. Cit, h, 94 
83 Sahlan Asnawir, Teori Motivasi dalam Pendekatan Psikologi  dan organisasi, (Jakarta, 

Studia Press, 2007), h, 18. 
84 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi suatu Penghantar dalam Perspektif Islam, (Jakarta,  

Kencana Prenada  Media Group, 2008), h, 192. 
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bekerja dan dapat diterima dalam pekerjaan. Dengan terpenuhinya basic 

needs ini orang dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan memiliki rasa 

tanggung jawab kepada keluarganya. Level needs, orang bisa memenuhi 

kebutuhan ini secara perlahan ke tingkat yang lebih tinggi setelah basic needs 

terpenuhi.  

Secara terperinci tentang motivasi terdapat tiga komponen 

karakteristik fenomena, yaitu: (1) kekuatan perilaku manusia, (2) arah dan 

kanal atau saluran perilaku, (3) bagaimana menjaga perilaku tersebut. 

Masing-masing komponen merupakan faktor penting untuk memahami 

tentang  perilaku manusia dalam pekerjaan, pertama sebagai konsep kekuatan 

individu yang menggerakkan dalam menghadapi firing atau sulutan kekuatan 

lingkungan, kedua sebagai dugaan orientasi tujuan dari bagian individu, 

bahwa kemana perilaku mengarah   pada   sesuatu,  ketiga sebagai jalan 

orientasi sistem motivasi yang memperhitungkan kekuatan individu dan 

sekitar lingkungan sebagai feedback untuk penguatan dari intensitas arah 

kekuatan usahanya. Ternyata intensitas kekuatan usaha yang tampak dalam 

perilaku tersebut dapat merangsang tumbuhnya motivasi dan bagaimana 

motivasi terdorong. Relevansi intensitas kekuatan kerja dalam lembaga   

sekolah, terdapat dua kondisi penting yang perlu diperhatikan dalam mencoba 

untuk mendorong motivasi guru  dan  staf atas permintaan lembaga sekolah, 

yaitu: (1) menghasilkan maksimum produk pendidikan dari guru sekolah dan 

staf bawahannya yang diberikan pada kepala sekolah, (2) maksimum 
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kepuasan kerja guru sekolah dan staf bawahan yang diberikan dari kepala 

sekolah.85   

Kedua kondisi tersebut menjadi masalah yang harus dipecahkan, 

sebagai ukuran motivasi kinerja dari kepala sekolah  sebagai pengelola 

lembaga. Keduanya dilandasi dengan motivasi baik dari pihak kepala sekolah 

maupun  guru  dan staf bawahannya bahwa motivasi saling diperlukan dan 

memerlukan, tetapi dari  mana  mulainya, apakah dari guru atau dari kepala 

sekolah? Hal tersebut akan menjadi masalah yang serius bagi sekolah, oleh 

sebab itu perlu dicari jalan keluarnya dengan menggunakan pendekatan teori 

motivasi.  

Menurut This, dalam motivasi terdapat dua pendekatan, yaitu: (1) 

externals motivation stimulation dan (2) internals motivation stimulation.86  

Kedua jenis stimulus tersebut masing-masing akan mempengaruhi motivasi 

seseorang dan untuk lebih jelasnya kedua pendekatan stimuli motivasi 

eksternal dan stimuli motivasi internal. Lebih lanjut menurut This, 

rangsangan motivasi eksternal dapat dilakukan dengan beberapa sub-

pendekatan, diantaranya dengan sub-pendekatan: (a) habit atau kebiasaan, (b) 

psikologi, biologi dan kultur, (c) human engineering, (d) ekonomi. 

Pendekatan  habit  atau  kebiasaan  merupakan cara untuk menjamin perilaku 

keinginan untuk mengendalikan respons terhadap stimuli. Konsekuensinya 

respons keinginan mendesak reward  dan stimuli akan muncul.87 Penerapan 

                                                 
85 Leslie E. This, A Guide to Effective Management Practical Applications from 

Behavioral Science, (Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Company, 2004), h, 17. 
86 Ibid, h, 22 
87 Ibid, h, 23 
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pendekatan stimuli motivasi eksternal diperlukan cara untuk merangsang agar 

guru sekolah  secepatnya merespons stimuli untuk memotivasi kegiatan 

dalam melakukan tugas kerja. Menurut Gilbert, pendekatan psikologi, biologi 

dan kultur merupakan kumpulan stimuli dan respons yang telah diterima pada 

waktu sebelumnya, kemudian diidentifikasi kumpulan stimuli tersebut, yaitu 

sebagai kebutuhan psikologi dan biologi bagaimana guru sekolah akan 

merasa senang dan nyaman di tempat kerjanya.88  

Pendekatan human engineering sering disebut manipulasi lingkungan 

di mana lingkungan memberikan kecocokan perilaku dalam lembaga 

lingkungan kerja dilengkapi dengan musik agar dapat membuat perasaan 

pegawai untuk giat bekerja.89 Yang jelas konsep human engineering, 

bagaimana patisipasi kepala sekolah  mendalami efisiensi guru sekolah dan 

staf bawahan melakukan kegiatan. Pendekatan kepala sekolah cenderung 

memiliki sifat kepemimpinan yang bersifat partisipatif. Dalam pendekatan 

ekonomi sangat erat hubungannya dengan hasil kerja yang diwujudkan dalam 

materi. Pendekatan ekonomi banyak menggunakan motif dan pengaruh 

perilaku  guru sekolah dan staf bawahannya, bila melakukan pekerjaan 

dengan benar maka dengan sendirinya akan memperoleh imbalan materi yang 

setimpal dengan kinerjanya dan produktifitasnya. 90 Ternyata stimuli motivasi 

eksternal memiliki kekuatan  yang cukup  potensial untuk mempertahankan 

motivasi guru sekolah dan staf bawahannya dalam melakukan pekerjaan 

secara optimal.  
                                                 

88 Frank B. Gilbert, Motion Studi. Clifton, (New York, Augiustis M. Kelly, 2002), p, 125 
89 Ibid, h, 126 
90 Ibid, h, 129 
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Pendekatan stimuli motivasi internal, adalah: (1) pengayaan motivasi 

(enrichment motivation), (2) motivasi diri (self motivation) (3) motivasi 

berprestasi (achievement motivation).91 Pola motivasi pengayaan (enrichment 

motivation) mengikuti paham Herzberg tentang ketidakpuasan pekerjaan 

meliputi: (1) hubungan interpersonal, (2) teknik supervisi, (3) kebijaksanaan 

dan aturan lembaga, (4) kondisi kerja, (5) peluang untuk mengikuti pelatihan, 

(6) keamanan kerja dan (7) pembayaran serta kepuasan kerja yang terdiri dari: 

(1) pencapaian keinginan, (2) pengakuan, (3) kerjanya itu sendiri, (4) 

pertanggungjawaban, (5) peluang untuk berkembang.92 Faktor-faktor 

Ketidakpuasan hanya sebagai pencegah bukan sebagai cara menentukan 

kepuasan kerja, jadi faktor tidakpuasan tidak dapat menjamin seseorang 

menjadi puas. Implementasi pendekatan pengayaan pekerjaan yang relevan 

dengan tugas guru sekolah adalah bagaimana sesuatu yang menjadikan guru 

sekolah tidak puas dalam menjalankan kegiatan mengajarnya dan bagaimana 

untuk merangsang agar  guru sekolah   aliyah  menjadi   puas  akan 

pekerjaannya, hal tersebut sudah tertera dalam faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja guru sekolah dan faktor-faktor yang mencegah 

ketidakpuasan kerja guru.  

Pendekatan motivasi diri, pada dasarnya mengikuti ajaran Likers dan 

Argyris dkk, mempunyai dua prinsip, yaitu (1) motivasi yang baik dari guru 

sekolah adalah motivasi  guru sekolah itu sendiri, (2) batang dari motivasi 

yang nyata adalah dari pekerjaan yang dilakukan oleh guru. Untuk 
                                                 

91 This, Op. Cit, h, 30 
92 Ibid, h, 31 
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mengimplementasikan prinsip kedua rumusan tersebut didasari oleh teori X 

dan Y dari McGregor dan teori kebutuhan Maslow. Kemudian McGregor 

mengungkapkan bahwa pengelola dan lembaga mengasumsikan tentang guru 

sekolah  terhadap tempat kerja, dalam teori X asumsinya adalah: (1)  guru 

sekolah  tidak suka kerja, (2) guru sekolah tidak akan bekerja bila kurang 

memperoleh tekanan kekuatan yang dilakukan dalam kerjanya, (3) guru 

sekolah tidak ingin mengambil tanggung jawab, (4) distribusi kreativitasnya 

sempit terhadap populasi kerjanya, (5) guru sekolah memerlukan supervisi, 

(6)  guru sekolah memerlukan uang dan lain sebagainya, 93 sedangkan teori Y 

sebaliknya: (1) bekarja secara natural, (2) melakukan kontrol diri, (3) 

berkreatif, (4) memiliki motivasi karena harga diri, (5) dapat mengarahkan 

diri.94 Sedang teori kebutuhan Maslow yang relevan dengan pendekatan 

motivasi diri tersebut adalah: (1) psikologikal, (2) keamanan, (3) sosial, (4) 

penghargaan, (5) aktualiasai diri.95 Implikasi kedua paham tersebut 

tergantung dari  guru sekolah  berdasarkan teori X atau Y dan sampai dimana 

tingkat kebutuhan  guru sekolah berada. Yang terakhir adalah pendekatan 

motivasi berprestasi atau achievement motivation dilakukan McClelland yang 

akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini. Sebenarnya orang memiliki 

kemampuan tak terbatas apabila dia ingin menggali potensi dirinya, sehingga 

tidak perlu frustasi apalagi melakukan hal-hal yang sifatnya merugi. Manusia 

memiliki kemampuan untuk berprestasi di atas kemampuan orang lain, 

                                                 
93 Ibid, h, 34 
94 Paul Hersey dan Kenneth Blanchard, Management of Organizational Behavior. 

Enlewood Cliffs, (New Jersey, Prentice Hall, 2001), h, 55 
95 John R, Schermerhorn, James G. Hunt dan Richard N. Orborn, Managing 

Organizational  Behavior, (New York, John Wiley & Son, 2005), h, 133 
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seseorang dikatakan memiliki motivasi berprestasi apabila orang tersebut 

memiliki keinginan untuk melakukan suatu karya yang berprestasi lebih baik 

di atas prestasi orang lain. Sehubungan keinginan berprestasi tersebut 

muncullah teori motivasi berprestasi dikembangkan oleh McClelland. 

Sebagaimana perlengkapan fisik atau psikologi lainnya, tingkat motivasi 

berprestasi individu seseorang sangat bervariasi, terkadang prestasi individu 

tinggi, terkadang rendah, demikian pula prestasi kelompok. Tetapi dalam 

masyarakat jelas hasil prestasinya merupakan rata-rata menurut motivasi 

berprestasi dalam seluruh sistem.96 Dalam konteks ini McClelland 

menekankan beberapa studi dalam motivasi berprestasi, tentang ekonomi 

maupun non ekonomi, olah raga, sejarah, seni, bisnis, akan tetapi reward 

keuangan  secara kontinyu menjadi peran upayanya dalam banyak hal.   

McClelland menemukan motivasi berprestasi dalam bidang usaha 

hubungan antara kewirausahaan dan manajer dalam kelompok masyarakat. 

Dan pada akhirnya ilmuwan dan profesionalisme sebagai bagian dari tipe 

yang memiliki motivasi berprestasi secara rata-rata, dengan cara 

membiasakan dalam long-run goal atau waktu panjang yang menuntut 

mentalitas tinggi dalam mencapai motivasi berprestasi tinggi.97 Dengan 

mengusulkan beberapa karaktersitik penting sebagai pertimbangan untuk 

mencapai prestasi tinggi, hubungan antara wirausaha dengan manajer 

termasuk kepala sekolah, tersebut sebagai berikut: (1) menyesuaikan   situasi   

untuk  menempatkan  orang  yang  bertanggung jawab dalam memperoleh 
                                                 

96 Fremont E. Kast dan James E. Resenzweig, Organization and Management: A System 
Approach, (New York, McGraw-Hill Book Company, 2004), h, 267 

97 Ibid, h, 268 
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solusi masalah yang dihadapi, (2) kecenderungan pencapaian prestasi bersifat 

moderat dengan memperhitungkan resiko, (3) memerlukan umpan balik 

secara konkrit untuk melihat seberapa baik yang dilakukan.98 Berdasarkan 

karaktersitik tersebut tanpa tanggung jawab dan tanpa umpan balik seseorang 

tidak tahu tingkat perlakuan dan pengertiannya tentang motivasi berprestasi 

yang dicapai. Implementasinya dalam lembaga  sekolah  kepala sekolah  

wajib memberikan rasa tanggung jawab kepada guru sekolah  serta 

memberikan umpan balik penilaian prestasinya agar guru sekolah mengetahui 

sampai di mana tingkat keberhasilan prestasinya.  

 
 
 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Motivasi 

Motivasi yang timbul pada diri seseorang sangatlah berperanan dalam 

mencapai suatu nilai kinerja yang baik dan bermutu, karena dengan adanya 

motivasi seseorang akan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kerja untuk 

mencapai suatu prestasi yang lebih baik. Motivasi pada diri sesorang biasanya 

selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor sehingga timbul keinginan yang 

tinggi dalam melaksanakan kegiatan atau kerja yang menjadi 

tanggungjawabnya sebagai hasil kinerjanya. Adanya kebutuhan akan 

kekuasaan, kebutuhan akan berprestasi dan kebutuhan akan adanya afiliasi 

disinyalir dapat mendorong timbulnya motivasi pada diri seseorang dalam 

melakukan kinerjanya. Berhubungan dengan motivasi diri tentang akan 

pemenuhan kebutuhan pada diri seseorang memilki peranan yang penting 

dalam mencapai nilai suatu kinerja, didalam Al-Qur’an surat Al-Jumuah ayat 

                                                 
98 Ibid 
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10 telah memberikan suatu motivasi yang tinggi pada diri seseorang tentang 

bagaimana seseorang menyeimbangkan nilai kinerjanya yaitu: 

#sŒÎ*sù ÏMuŠÅÒ è% äο4θ n=¢Á9$# (#ρã�Ï±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘F{$# (#θ äótGö/$#uρ ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $# (#ρã� ä.øŒ$#uρ ©! $# 

#Z�� ÏWx. ö/ä3̄=yè©9 tβθ ßsÎ=ø'è? ∩⊇⊃∪     

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung“.99  

Berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa sesorang diperintahkan untuk 

berupaya mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya setelah menyelesaikan 

tugasnya beribadah kepada Alloh, dengan demikian bahwa ayat tersebut 

memberikan pondasi tentang motivasi terhadp diri seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

McClelland mempunyai sumbangan dalam menunjang pengembangan 

teori motivasi dengan mengidentifikasikan tiga tipe dasar, yaitu kesatu, 

kebutuhan kekuasaan yang dituliskan dengan need of a power (n/PWR), 

kedua, kebutuhan afiliasi yang ditulis need of an affiliation (n/AFF), dan 

kebutuhan berprestasi yang ditulis dengan need of an achievement 

(n/ACH).100 Hal ini sependapat uraian dari Hampton bahwa kebutuhan 

manusia yang mampu memacu seseorang untuk berprestasi dalam bekerja, 

untuk mendapatkan kebutuhan: (1) kekuasaan (power), 2) berafiliasi 

                                                 
99 Departemen Agama. RI,  Op. Cit, h, 933 
100 Harold Koonzt dan Cyril O’Donnell, Essentials of Management, (New Delhi, Tata 

McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2001), p, 425 
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(affiliation), dan (3) berprestasi (achievment).101 Kebutuhan tersebut sering 

dinamakan tiga kebutuhan sekunder (three secondary needs).  

Teori-teori motivasi berprestasi tersebut tetap berkiblat pada temuan 

dan pemikiran McClelland. Untuk lebih jelasnya uraian kebutuhan 

kekuasaan, afiliasi dan kebutuhan berprestasi McClelland tersebut akan 

diuraikan secara rinci sebagai berikut: 

 

1) Need of a Power (n/PWR) atau Kebutuhan Kekuasaan 

Dalam penelitian kebutuhan kekuasaan telah bangkit kembali, 

kemunculannya kebutuhan kekuasaan tersebut bersumber pada keilmuan 

maupun non keilmuan. Terdapat dua sumber yang relevan dalam kebutuhan 

kekuasaan ini, yaitu pertama banyaknya literatur buku populer yang 

menekankan pentingnya kekuasaan untuk mencapai keberhasilan dalam 

pengelolaan lembaga, kedua karakteristik atau sifat individu tentang 

kebutuhan kekuasaan.102  

Dari sumber-sumber tersebut di atas bila diimplementasikan ke 

dalam lembaga sekolah maka keberhasilan lembaga dan karateristik 

individu guru, staf maupun kepala sekolah  dalam mencapai  prestasi  

berdasarkan  dorongan  motivasi berprestasinya. Pada akhirnya motivasi 

berprestasi para guru sekolah sangat menentukan terhadap kaberhasilan 

kinerja individu maupun keberhasilan kinerja lembaga sekolah.  

Tujuan motivasi kekuasaan digambarkan sebagai kekuasaan 

perasaan. Seseorang mengerjakan atau mencoba untuk mengerjakan hal ini 
                                                 

101 David R. Hampton, Management, (New York, McGraw-Hill Book Co, 2006), p, 421 
102 Terence R. Mictchell, People in Organizations: An Introduction to Organizational 

Behavior, (New York, McGraw-Hill Book Company, 2002), p, 164 
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dengan berbagai cara, misalnya mereka memiliki dampak terhadap yang 

lain, secara aktual mempengaruhi pihak lain, memiliki wibawa, mempunyai 

kekuatan, mereka sangat menarik dan lain sebagainya. Mereka juga kadang-

kadang membutuhkan kekuasaan dengan memposisikan diri agar 

berpengaruh pada pihak lain dan mencoba untuk mempengaruhi orang 

lain.103  

Hampton mengutarakan bahwa kebutuhan kekuasaan dapat 

dimanifestasikan dalam perbedaan dua tipe gaya manajemen, tipe yang 

pertama menekankan kekuasaan personal, dalam hal ini manajer termasuk 

kepala sekolah  secara dominan sebagai personal yang membangkitkan 

inspirasi yang memiliki loyalitas tinggi, tipe yang kedua untuk 

meningkatkan kebutuhan kekuasaan yang menekankan pada sosial atau 

kekuasaan lembaga. Implementasi  tipe  kedua  tersebut  pada  manajer  

ataupun  kepala sekolah merupakan saluruh usaha untuk mempengaruhi 

para  guru sekolah dan staf bawahannya sesuai dengan kebutuhan tugas 

kerjanya. Sebagai kesimpulan umum bahwa kekuasaan sosial kepala 

sekolah diperlukan disiplin dan langsung untuk memperoleh keuntungan 

lembaga   yang lebih efektif. 104  

Kebutuhan kekuasaan dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) mencoba 

untuk mempengaruhi orang lain, (2) menempatkan posisi yang 

berpengaruh.105 Dalam mencoba mempengaruhi orang lain, kepala sekolah 

sebagai pemimpin lembaga dituntut untuk mampu mempengaruhi guru 
                                                 

103 Hampton, Loc. Cit 
104 Ibid 
105 Ibid 
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sekolah dan staf bawahannya karena profesi dan kewenangannya, hal 

tersebut sangat koheren terhadap bagaimana dalam menempatkan posisi 

yang dapat mempengaruhi  guru sekolah  dan staf bawahannya.  

Kesimpulan dari kebutuhan kekuasaan adalah bagaimana kepala 

sekolah memberikan kekuasaan kepada guru sekolah dan staf atas 

kekuasaanya, sekalipun secara individu  guru sekolah membutuhkan 

kekuasaan namum kebutuhan kekuasaan tersebut secara strukturalnya 

berada dalam kebutuhan diri sendiri. Dan aktualnya potensi kebutuhan 

kekuasaan guru sekolah dalam mencapai keberhasilan tergantung dari 

motivasi berprestasinya yang didukung peluang yang muncul dari 

kesempatan yang diberikan kepala sekolah  kepada  guru sekolah  dan staf 

bawahannya.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi kebutuhan kekuasan 

setiap individu orang, termasuk kepala sekolah  dan  guru sekolah  mencapai 

73% dari 100% motivasi untuk berprestasi.106 Hal ini membuktikan bahwa 

kebutuhan kekuasaan bagi individu seseorang termasuk kepala sekolah dan 

guru sekolah menempati posisi tertinggi dari kebutuhan afiliasi maupun 

kebutuhan berprestasi. 

  
 
 

2) Need of an Affiliation (n/AFF) atau Kebutuhan Afiliasi 

McClelland mengidentifikasi adanya selain kebutuhan kekuasaan 

ada kebutuhan lain, yaitu kebutuhan akan afiliasi, menurut Hicks dan 

                                                 
106 Ibid, h, 422 
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Gullett, kebutuhan afiliasi setara dan setingkat dengan kebutuhan sosial 

pada hirarki kebutuhan Maslow, kebutuhan afiliasi pada dasarnya adalah 

suatu kebutuhan untuk di senangi,107 menurut Koonzt dan O’Donnell, 

bahwa kebutuhan afiliasi, merupakan kebutuhan tinggi untuk dicintai dan 

kecenderungannya menghindari pembuangan dari kelompok sosial.108 

Kebutuhan afisilasi juga dapat diartikan sebagai perilaku mencoba 

kekhususan untuk memperoleh keberadaan dengan pihak lain dan 

mendapatkan kenikmatan pihak lembaga.109 Dengan demikian kebutuhan 

afiliasi bila dalam konteks individu adalah kebutuhan untuk disenangi, 

dicintai, sedangkan lembaga menghindari diisolasinya seseorang dan 

pengakuan dari pihak lain dan memperoleh kenikmatan dalam lembaga 

tersebut dalam hal ini guru sekolah  dalam lembaga sekolah.  

Seorang manajer dalam hal ini kepala sekolah, yang dalam 

kegiatannya melakukan proses manajerial dan kepe-mimpinan sehingga 

memiliki bawahan dalam bentuk kelompok-kelompok kerja  guru sekolah  

dan staf bawahan yang produktif, bila kepala sekolah  memiliki kelompok 

kerja  guru sekolah terbuka dan banyak memperhatikan masalah-masalah 

kelompok kerja guru sekolah maka, diharapkan kepala sekolah akan 

berhasil dan akan dapat mempertahankan diri dalam posisinya dan 

kelompok kerja  guru sekolah dapat memenuhi standar kerja yang 

diharapkan, dalam situasi seperti ini kepala sekolah  harus memperhatikan 

                                                 
107 Herbert G.Hicks dan C.Ray Gullett, Management, (New York, McGrawhill 

Internasional, 2001), p, 439 
108 Hompton, Op. Cit, p, 422 
109 Koonzt and O’Donnel, Op. Cit, p, 425 
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pada dua hal, yaitu menjaga efektifitas hubungan antar individu  guru 

sekolah  dan hasil kerja proses pembelajaran guru.  

Seorang  guru sekolah  yang memiliki motivasi afiliasi tinggi, dia 

sangat menaruh perhatian terhadap lingkungan kerjanya, dan dalam 

kenyataannya tanggung jawab khusus seorang guru sekolah dapat 

melakukan kewajibannya untuk menjaga hubungan sesama teman guru 

sekolah  dan lingkungan lembaga sekolah. Tentunya untuk merealisasi hal 

tersebut tidak terlepas dari peran kepala sekolah yang mana kepala sekolah 

harus memiliki keterampilan untuk mengadakan kontak dengan berbagai 

pribadi dalam hal ini  guru sekolah untuk memperoleh output lembaga 

sekolah. Seorang guru sekolah dengan motivasi afiliasi tinggi terlihat dari 

perilakunya yang mempunyai perhatian besar terhadap guru sekolah  

lainnya dan kepala sekolahnya sebagai wakil lembaga. Guru sekolah  harus 

dapat bersahabat dan menyenangkan di dalam interaksinya, menjaga 

hubungan dengan sesama teman sekerja guru sekolah dan sedapat mungkin 

mampu menghindari konflik dalam kelompok guru sekolah dan sesama 

anggota lembaga sekolah  secara adil, dengan kata lain tidak condong ke 

salah satu guru sekolah karena kedekatannya.  

Semua perilaku ini akan lebih membangkitkan kebutuhan afiliasinya 

dan dapat membantu keefektifan dalam memenuhi kebutuhan sosialisasi 

kerjanya. Dengan demikian motivasi kebutuhan afiliasi  guru sekolah  

adalah suatu kebutuhan untuk mengadakan kontak atau berhubungan 

dengan guru, staf dan kepala sekolah sehubungan dengan tujuan untuk 
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memperoleh efektivitas lembaga sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran 

Mitchell bahwa pada dasarnya orang tidak mau kehilangan kontak atau 

komunikasi dengan orang lain, pembatasan komunikasi antar individu akan 

mengurangi produktivitas kerjanya. Seseorang akan mencari kesenangan 

dengan orang lain berupa status, rangsangan, cinta atau sekedar 

berhubungan dengan orang lain.110 Bila hal ini diimplementasikan dalam 

motivasi kebutuhan afiliasi guru sekolah maka guru sekolah tidak ingin 

untuk kehilangan hubungan komunikasi sesama guru, staf dan kepala 

sekolah  baik yang berhubungan dengan status. Stimuli ataupun kecintaan 

terhadap teman anggota dalam lembaga sekolah. 

 

3) Need of an Achievement (n/ACH) atau Kebutuhan Berprestasi 

Motivasi berprestasi  cukup penting relevansinya dengan kegiatan 

para guru. Seseorang yang kebutuhan berprestasi tinggi mempunyai maksud 

keinginan untuk berhasil dan sama halnya dengan takut gagal.111 Mereka 

menghendaki tantangan tetapi dalam tingkat kesulitan pencapaian tujuan 

yang menengah saja dan mengambil resiko yang realistis, mereka tidak 

ingin gambling sedikit menggunakan analisis penilaian terhadap masalah 

yang dihadapi, asumsinya pertangungjawaban seseorang dalam melakukan 

pekerjaan, khususnya memerlukan umpan balik apa yang sudah dilakukan. 

Kecenderungannya, seseorang yang berkeinginan untuk mencapai prestasi 

tinggi kurang istirahat, bekerja dengan waktu panjang, tidak kawatir resiko 

                                                 
110 Mitchell, Op. Cit, p, 164-165 
111 Koonzt dan O’Donnell, Op. Cit, p, 425 
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gagal, karena mereka akan melakukan sesuatu dengan tepat dan 

kecenderungannya melakukan sesuatu pekerjaan dengan cepat.112 Hal ini 

sepaham dengan pemikiran Hampton bahwa perilaku mencapai keberhasilan 

adalah: (1) menentukan tantangan tujuan yang diinginkan, (2) mencoba 

keras untuk mencapai tujuan, (3) nilai dan feedback yang digunakan sebagai 

kinerjanya.113 Kedua pemikiran tersebut konstelasinya sangat erat dengan 

motivasi berprestasi para  guru sekolah dalam kegiatan kerja di ruang  

lingkup  lembaga  sekolah  di  mana  tantangan  untuk berprestasi dalam 

menciptakan hasil belajar siswa yang tinggi, mencoba keras dalam 

menanggulangi kesulitan dan masalah yang dihadapi dalam lembaga 

sekolah  dan memperoleh umpan balik sampai seberapa tinggi tingkat 

usahanya mencapai hasil, sehingga dapat memperbaiki kekurangan yang ada 

padanya dengan cara belajar, bekerja dan berusaha.  

Menurut Djaali, bahwa seseorang yang memiliki motivasi kerja 

tinggi ditandai  dengan: 

(1)Menyukai tugasnya yang menuntut tangungjawab pribadi, (2) 
mencari situasi dimana pekerja memperoleh umpan balik dengan 
segera baik dari pimpinan maupun teman sejawat, (3) senang bekerja 
sendiri sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan, (4) senang 
bersaing mengungguli prestasi kerja orang lain, (5) memiliki 
kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi pekerjaan, 
dan (6) tidak tergugah sekedar mendapatkan uang, status atau 
keuntungan lainnya.114 

 

                                                 
112 Ibid, p, 426 
113 Hampton, Op. Cit, p, 422 
114 Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta, Program  Pascasarjana  Universitas  Negeri 

Jakarta, 2000), h, 146 
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Motivasi kerja adalah segala macam dorongan dari seseorang  yang 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk melaksanakan proses pendidikan 

pada satuan pendidikan yang berfungsi sebagai tenaga profesional yang 

tugas pokoknya merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guru 

menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, 

dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, memberi teladan dan menjaga nama baik 

lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang 

diberikan. Guru harus memiliki kualifikasi minimum dan proses sertifikasi 

sebagai syarat mempunyai kewenangan mengajar,  sehat jasmani dan 

rokhani,  serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, serta berhak mendapat penghasilan dan jaminan kesejahteraan 

sosial yang pantas dan memadai,  mendapat penghargaan sesuai dengan 

tugas dan prestasi kerja, mendapat pembinaan karir sesuai dengan 

perkembangan kualitas, dan mendapat perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugasnya.  

Motivasi kerja guru adalah suatu proses yang dilakukan untuk 

menggerakkan guru agar prilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya 
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yang nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 115 Motivasi kerja 

dalam diri guru perlu dibangkitkan dan dikembangkan sehingga bisa meraih 

kriteria guru profesional.  

Berdasarkan uraian tersebut ciri-ciri motivasi kerja dapat diuraikan 

sebagai berikut: (1) berusaha lebih keras dalam melaksanakan pekerjaanya 

dan berusaha mencapai hasil yang terbaik; (2) mempunyai prakarsa dalam 

tugas dalam melaksanakan tugas yang diembannya, berusaha mengatasi 

tantangan dan sangat senang kalau berhasil dalam memenangkan suatu 

persaingan; (3) ingin segera mengetahui hasil  dari usahanya, agar dapat 

memberikan umpan balik yang cepat dan tepat, tentang apa yang betul dan 

yang salah dengan cara kerjanya.  

Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri 

seseorang yang menimbulkan, menjamin kelangsungan dan memberikan 

arah  pada suatu kegiatan sehingga diharapkan tujuan dapat tercapai.  

Hasibuan dalam Riduan menyatakan bahwa motivasi memiliki 

dimensi motif (dorongan), expectancy (harapan), dan incentive (imbalan).116 

Motif adalah suatu perangsang keinginan (want) dan daya penggerak 

kemauan bekerja dan setiap motif memiliki tujuan tertentu yang ingin 

dicapainya. Motif memiliki indikator: alasan bekerja menyenangkan, alasan 

bekerja sama dalam bekerja, alasan ekonomi, kesempatan berkembang dan 

                                                 
115 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya Analisis di Bidang Pendidikan, 

(Jakarta, Bumi Aksara, 2007), h, 73 
116 Riduan, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, (Bandung,  Alfabeta, 2002), 

h, 34 
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memperoleh keinginan, peningkatan kapasitas kerja, dan peningkatan hasil 

kerja.  

Harapan adalah suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena 

perilaku untuk tercapainya tujuan tersebut. Harapan memiliki indikator: 

kenyakinan akan dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan, kenyakinan  

memperoleh hasil yang terbaik, keyakinan akan menjadi guru yang baik, 

perlakuan adil dan perasaan tenang dalam bekerja. Sedangkan imbalan 

adalah memotivasi atau merangsang  guru dengan memberikan hadiah atau 

imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas standar. Imbalan memiliki 

indikator: memperoleh imbalan yang sesuai dengan kemampuan kerja, 

memperoleh imbalan  bagi guru yang berprestasi, dan memperoleh 

penghargaan/pujian bagi yang berhasil baik.  

Malone  dalam Uno membedakan dua bentuk motivasi yang meliputi 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik.117 Motivasi instrinsik timbul tidak perlu 

rangsangan dari luar, karena sudah ada dalam diri individu tersebut sejalan 

dengan kebutuhannya. Dimensi motivasi instrinsik memiliki indikator:  

tanggung jawab guru, melaksanakan tugas, memiliki tujuan, ada 

umpanbalik, senang dalam bekerja, bekerja lebih unggul, dan 

mengutamakan prestasi kerja.  

Motivasi ekstrinsik, timbul karena adanya rangsangan dari luar 

individu, oleh karena itu dalam proses kerja guru dituntut untuk dapat 

memberikan stimulus kepada siswa, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai 

                                                 
117 Hamzah B. Uno, 2006, Op. Cit, h, 66 
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secara optimal. Dimensi motivasi eksternal memiliki indikator: memenuhi 

kebutuhan hidup dan kerja, senang memperoleh pujian dari apa yang telah 

dikerjakan, bekerja karena ada insentif, bekerja karena ingin perhatian 

teman dan atasan.  

 

3. Sintesis Teori Motivasi Kerja 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud 

motivasi kerja guru adalah dorongan dari dalam diri dan rangsangan dari luar 

diri seorang guru melakukan sesuatu pekerjaan untuk mencapai tujuan sesuai 

sasaran. Ditunjukan dari dimensi internal dengan indikator: 1). tanggung 

jawab guru, 2). melaksanakan tugas, 3). memiliki tujuan, 4). ada umpanbalik, 

5). senang dalam bekerja, 6). bekerja lebih unggul, dan 7). mengutamakan 

prestasi kerja, dan dari dimensi eksternal dengan indikator: 1). memenuhi 

kebutuhan hidup dan kerja, 2). senang memperoleh pujian dari apa yang telah 

dikerjakan, 3). bekerja karena ada insentif, 4). bekerja karena ingin perhatian 

dari teman dan atasan.   

 
E. Kompetensi Pedagogik Guru 

1. Pengertian Kompetensi 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan dan guru adalah sebagai pemegang peranan yang utama 

dalam kegiatan pendidikan. Guru harus berperan menciptakan serangkaian 

tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku 

perkembangan siswa. Guru merupakan jabatan atau profesi yang 
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memerlukan keahlian khusus. Eksistensi guru dalam kegiatan pendidikan 

sangat penting, karena guru sebagai penentu keberhasilan pendidikan.  

Guru adalah insan pilihan. la mendapatkan amanat yang luar biasa 

penting dan strategisnya, yaitu mengembangkan potensi putra-putri 

bangsa. Dengan demikian, wajarlah apabila guru dalam menjalankan tugas 

bersikap dan bertindak profesional sebagaimana di bawah ini.  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.118  

Kompetensi guru lebih menitikberatkan kepada kemampuan guru 

untuk mengajarkan murid-murid materi pelajaran yang sesuai dengan 

metodologi dan sesuai dengan karkateristiknya. Arikunto menjelaskan 

bahwa "Kompetensi artinya harus memiliki pengetahuan yang luas dan 

dalam tentang subject metter (bidang studi) yang akan diajarkan serta 

penguasaan metodologi yaitu menguasai konsep teoritik, mampu memilih 

metode yang tepat dan mampu menggunakannya dalam proses belajar 

mengajar."119  

Tentang komptensi guru bahwa seorang guru harus menyampaikan 

pembelajaran atau mengajarkan ilmu pengetahuan, dalam konsep ini Alloh 

                                                 
118  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia 

No.14 tentang Guru dan Dosen, 2005 
119 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, (Jakarta, Rineka 

Cipta, 1998), h, 239 
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telah memberikan dasar atas konsep tersebut didalam Al-Qur’an yaitu surat 

Al-maidah ayat 67 yang berbunyi: 

* $ pκš‰r' ¯≈ tƒ ãΑθß™§�9$# õ:Ïk=t/ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& š�ø‹ s9Î) ÏΒ y7Îi/¢‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅ yèø's? $ yϑsù |Møó¯=t/ 

…çµ tGs9$ y™Í‘ 4 ª!$#uρ š�ßϑÅÁ ÷ètƒ zÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9$# 3 ¨βÎ) ©!$# Ÿω “Ï‰öκu‰ tΠöθ s)ø9$# tÍ� Ï'≈ s3ø9$# ∩∉∠∪    

 
Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, 

berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara 

kamu dari (gangguan) manusia Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir “.120  

Berdasarkan pada ayat tersebut jelas bahwa Rosul diperintahkan 

untuk menyampaikan kepada manusia dari apa yang diterimanya dari Alloh 

SWT, secara luas pelajaran yang dapat diambil bahwa seseorang yang 

berilmu pengetahuan memilki tugas untuk menyampaikan atau mengajrakan 

ilmu pengetahuan yang dimilkinya sebagai tugas mensyiarkan agama dan 

pengetahuan kepada sesama manusia. Dalam kontek ini berarti sebagai 

seorang guru jelas memilki tanggungjawab menyampaiakan, membina dan 

mendidik siswa untuk menjadi dewasa, hal ini adalah suatu kompetensi 

yang harus dimilki oleh seorang guru. 

Kompetensi guru lebih mengarah kepada aktivitas guru yang 

berkaitan dengan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. Kompetensi guru 

yang harus dimiliki antara lain, guru harus menguasai landasan 

kependidikan, guru harus menguasai bahan pengajaran, guru harus mampu 

                                                 
120 Departemen Agama. RI, Op. Cit, h, 172 
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menyusun program pengajaran, guru harus mampu melaksanakan program 

pengajaran, guru harus mampu menilai hasil dan proses pembelajaran yang 

telah dilaksanakan.  

Usman menyatakan bahwa pengertian dasar kompetensi (competency) 

yakni kemampuan atau kecakapan. Kompetensi merupakan perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 

yang diharapkan. Pengertian kompetensi guru adalah suatu hal yang 

menggambarkan kemampuan seorang guru baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif.121 Guru yang profesional dalam melaksanakan tugasnya pasti 

harus menguasai, menghayati, dan menerapkan secara tepat azas. Azas 

didaktik diterapkan dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik kompetensi-kompetensi yang akan diajarkan/dilatihkan kepada 

siswa. Oleh karena itu uraian ini perlu dimiliki dan dikembangkan oleh para 

guru secara proporsional.  

Menurut Sanjaya, bahwa kompetensi adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang refleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak.122 Seorang guru yang telah memiliki kompetensi, 

bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati 

bidang tersebut yang tercermin dalam pola prilaku sehari-hari.  

Menurut Sagala, bahwa kompetensi adalah performansi yang 

mengarah pada pencapaian tujuan secara tuntas menuju kondisi yang 

                                                 
 121Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung , Remaja Rosda Karya, 2002), h, 4 
122 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 

2008), h, 70 
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diinginkan mencakup proses berpikir, nilai, dan mengambil keputusan.123 

Guru dikatakan kompeten jika ia menguasai dan memiliki kecakapan 

keguruan, ditandai dengan keahliannya selaras dengan tuntutan bidang ilmu 

yang menjadi tangungjawabnya. Kemampuan guru dalam penguasaan materi 

pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, dan kepribadiannya 

diharapkan semakin meningkat, sehingga mampu membangun suasana 

pembelajaran yang produktif, kreatif, dan inovatif. Suatu pembelajaran yang 

mampu meningkatkan mutu lulusan. Karenanya, kemampuan didaktis 

menjadi titik sentral pembelajaran dan perlu terus dikembangkan secara 

profesional.  

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana di atas, guru 

dipersyaratkan memiliki kompetensi yang memadai yang mendukung 

amanat yang diembannya. Dalam rangka mencapai tujuan itu, setiap guru 

yang mendapat kepercayaan itu diharapkan memiliki kompetensi tenaga 

kependidikan, yakni: 

(1) kompetensi pribadi, berkenaan dengan hakikat manusia sebagai 
makhluk Tuhan, individu, dan warga masyarakat, (2) kompetensi 
profesional berkenaan dengan hakikat pendidikan sebagai proses 
penyesuaian diri dan pemecahan masalah yang berlangsung 
sepanjang hayat, dan (3) kompetensi sosial/kemasyarakatan, 
berkenaan dengan hakikat proses belajar (sebagai proses 
pemahaman, pembiasaan, dan penghayatan keteladanan), dan 
hakikat proses mengajar (sebagai penyediaan kondisi-kondisi 
optimal bagi terjadinya proses belajar).124 

 

                                                 
123 Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung, Alfabeta, 2005), h, 149 
 124 Soetinah Soewondo, Upaya Meningkatkan Pendidikan di Indonesia, (Makasar, 

Universitas Satria, 1998), h, 17 
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Terdapat tiga kompetensi yang harus dimiliki guru, yakni 

kompetensi pribadi atau personal, kompetensi profesional dan kompetensi 

sosial. Sedangkan apabila merukuk pada Peraturan Pemerintah No.19 

tahun 2005 dan Undang-undang No. 14 tahun 2006 maka dikemukakan 

empat kompetensi guru, yakni kompetensi profesional, kompetensi 

pedagogis, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.125  

Menurut Saudagar, bahwa terdapat empat kompetensi guru, yaitu 

kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan kompetensi sosial.126 

Jabatan guru merupakan suatu jabatan profesi, karena guru yang melakukan 

fungsinya di sekolah. Guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi 

dan tujuan sekolah harus memiliki kompetensi pedagogik yang dituntut, agar 

guru mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tanpa 

mengabaikan kemungkinan adanya perbedaan tuntutan kompetensi 

profesional yang disebabkan oleh adanya perbedaan lingkungan sosial 

kultural dari setiap institusi sekolah sebagai indikator, maka guru yang dinilai 

kompetensi pedagogik adalah guru yang memiliki kemampuan untuk 

mengelola siswa dalam pengajaran.  

Pedagogi berarti ilmu dan seni mengajar anak-anak. Pengertian 

pedagogik berarti ilmu mendidik anak. Dengan demikian kompetensi 

pedagogik ilmu mengajar yang memberikan prinsip-prinsip tentang cara-cara 

menyampaikan bahan pelajaran, sehingga dikuasai dan dimiliki oleh siswa.127 

                                                 
125 Peratur Pemerintah. No. 19/2005 dan Undang-undang.  No. 14 Tahun 2006 
126 Fachruddin Saudagar, 2009, Op. Cit, h, 31 
127 Herry Sukarman, Dasar-dasar Didaktik dan Penerapannya dalam Pembelajaran, 

(Jakarta, Direktorat Jendral  Pendasmen Direktorat Tenaga Kependidikan, 2003), h, 9 
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Penguasaan materi pembelajaran merupakan kemampuan strategis yang harus 

dimiliki oleh seorang guru dalam rangka mendukung ketercapaian 

kompetensi/subkompetensi  siswa secara efektif dan efisien.  

Menurut Hoogeveld dalam Saudagar menyatakan, bahwa pedagogik 

adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing siswa ke arah tujuan 

tertentu, yaitu supaya kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas 

hidupnya. 128 Pedagogik merupakan ilmu tentang pendidikan siswa yang 

ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara pendidik dengan 

siswa.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti 

moral, emosional, dan intelektual.129 Menurut Degei, bahwa kompetensi 

pedagogik memiliki standar kompetensi guru meliputi tiga komponen, yakni 

(1) kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan kependidikan; (2) 

kompetensi akademik sesuai materi pembelajaran; dan (3) pengembangan 

profesi.130 Kompetensi pedagogik pertama menyangkut: penyusunan rencana 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi pembelajar, 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajar. Kompetensi 

pedagogik kedua menyangkut menguasaan keilmuan dan keterampilan sesuai 

materi pembelajaran (bidang ilmu). Sedangkan yang kompetensi pedagogik 

                                                 
 128  Fachruddin Saudagar, 2009, Op. Cit, h, 32 
129 Departemen Pendidikan Nasional, Penilaian Kinerja Guru, (Jakarta, Direktorat 

Tenaga Kependidikan Direktorat Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h, 4. 

130 Yermias Ignatius Degei, Komponen Kompetensi Pedagogik, (www.wikimu.com. 
Diakses pada tanggal   18 Januari 2011) 
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ketiga menyangkut pengembangan profesi tenaga pengajar dengan terus 

belajar dan menulis baik karya ilmiah maupun karya popular untuk seminar 

maupun publikasi di media massa. Seorang pengajar diharapkan 

mengembangkan profesionalitasnya dengan membaca dan menulis 

(pengembangan profesi).  

National Board for Profesional Teaching Skill (2002) telah 

merumuskan standar kompetensi pedagogik bagi guru, yang menjadi dasar 

bagi guru untuk mendapatkan sertifikasi guru, dengan rumusan What 

Teachers Should Know and Be Able to Do, di mana di dalamnya terdiri atas 

lima proposisi utama, yaitu: 

a. Teachers are Committed to Students and Their Learning yang mencakup: 

(1) penghargaan guru terhadap perbedaan individual siswa, (2) 

pemahaman guru tentang perkembangan belajar siswa, (3) perlakuan guru 

terhadap seluruh siswa secara adil, dan (4) misi guru dalam memperluas 

cakrawala berfikir siswa.  

b. Teachers Know the Subjects They Teach and How to Teach Those Subjects 

to Students mencakup: (1) apresiasi guru tentang pemahaman materi mata 

pelajaran untuk dikreasikan, disusun dan dihubungkan dengan mata 

pelajaran lain, (2) kemampuan guru untuk menyampaikan materi pelajaran 

(3) mengembangkan usaha untuk memperoleh pengetahuan dengan 

berbagai cara [multiple path].  

c. Teachers are Responsible for Managing and Monitoring Student Learning 

yang mencakup: (1) penggunaan berbagai metode dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran, (2) menyusun proses pembelajaran dalam berbagai 

setting kelompok [group setting], kemampuan untuk memberikan ganjaran 

[reward] atas keberhasilan siswa, (3) menilai kemajuan siswa secara 

teratur, dan (4) kesadaran akan tujuan utama pembelajaran. 



116 
 

d. Teachers Think Systematically about Their Practice and Learn from 

Experience yang mencakup: (1) Guru secara terus menerus menguji diri 

untuk memilih keputusan-keputusan terbaik, dan (2) guru meminta saran 

dari pihak lain dan melakukan berbagai riset tentang pendidikan untuk 

meningkatkan praktek pembelajaran.  

e. Teachers are Members of Learning Communities yang mencakup: (1) guru 

memberikan kontribusi terhadap efektivitas sekolah melalui kolaborasi 

dengan kalangan profesional lainnya, (2) guru bekerja sama dengan tua 

orang siswa, (3) guru dapat menarik keuntungan dari berbagai sumber 

daya masyarakat.131  

 

Haberman dalam Hamalik, menyatakan bahwa salah satu komponen 

pengetahuan guru yang menggambarkan seorang guru yang baik, adalah 

pedagogik atau metodologi pengajaran. Setiap program pendidikan guru 

berisikan studi tentang metode pengajaran. Metode pengajaran terdiri dari 

metode-metode umum atau mata pelajaran-mata pelajaran, di mana 

metodologi pengajaran harus dipelajari dalam bentuk teori dan praktek.132 

Mengajar memerlukan suatu ilmu. Oleh karena itu bagi seorang guru yang 

mendidik dan mengajar  di depan kelas diperlukan ilmu metodologi 

pengajaran/kompetensi pedagogik untuk dapat mengelola siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Menurut Roestiyah, bahwa mengajar yang efektif meliputi: (1) guru 

mampu merumuskan tujuan dari setiap pelajaran yang diberikan; (2) guru 

menguasai bahan pelajaran; (3) mencintai pada apa yang diajarkan dan 

                                                 
131Akhmad Sudrajat, http://akhmadsudrajat. wordpress. com/2011/03/20/5-proposisi-inti 

kompetensi- guru/, (Diakses pada tangal 10 April, 2011).  
132 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta, 

Bumi  Aksara, 2004),  h, 106 
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berpendirian bahwa mengajar adalah suatu profesi yang diharapkan dan 

mantap; (4) guru mengerti pada siswa tentang pengalaman-pengalaman 

pribadinya; (5) guru menggunakan variasi metode dalam mengajar memilih 

metode yang tepat untuk setiap bahan pelajaran, agar siswa tidak mudah 

bosan; (6) guru dapat membimbing kepada apa yang aktual dan disiapkan 

sebaik-baiknya; (7) murah dengan pujian, hal ini akan membawa hasil; dan 

(8) mampu menimbulkan semangat belajar secara individual dan 

menggunakan pengalaman anak untuk mengembangkan daya kreasi 

bekerja.133  

Salah satu orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan 

siswa adalah guru. Pribadi susila yang cakap ini diharapkan ada pada diri 

setiap siswa. Tidak ada seorang guru pun yang mengharapkan siswanya 

menjadi sampah masyarakat. Untuk itulah guru dengan penuh dedikasi dan 

liyalitas berusaha membimbing dan membina siswa, agar di masa mendatang 

menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Setiap hari guru 

meluangkan waktu demi kepentingan siswa. Karenanya profesi sebagai guru 

itulah diharapkan untuk mengabdi diri di lembaga pendidikan. Bukan hanya 

guru yang hanya menuangkan ilmu pengetahuan ke dalam otak siswa saja, 

sementara jiwa dan wataknya tidak dibina. Memberikan ilmu pengetahuan 

kepada siswa adalah perbuatan yang mudah, tetapi untuk membentuk jiwa 

dan watak siswa itulah sukar, sebab siswa yang dihadapi adalah mahkluk 

                                                 
 133 Roestiyah, N. K, Didaktik Metodik, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000),  h, 4-5 
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hidup yang memiliki otak dan potensi yang perlu dipengaruhi dengan 

sejumlah norma hidup sesuai ideologi falsafah dan Agama.  

Sejalan dengan tugas yang diemban oleh seorang guru dalam 

mengembangkan jiwa dan pengetahuan siswa Alloh SWT juga telah 

memberikan pelajaran berharga didalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 159 

tentang bagaimana diantara masyarakat atau manusia harus ada yang mampu 

memberikan pengajaran dan pendidikan kepada manusia yaitu yang berbunyi 

ÏΒ uρ ÏΘ öθ s% # y›θ ãΒ ×π ¨Βé& šχρß‰öκu‰ Èd, ptø: $$ Î/ ÏµÎ/uρ tβθ ä9Ï‰÷ètƒ ∩⊇∈∪    

Artinya: “ Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi 

petunjuk (kepada manusia) dengan hak dan dengan yang hak itulah 

mereka menjalankan keadilan “.134  

Dari ayat tersebut mengandung suatu makna bahwa harus adanya 

suatu kaum atau umat yang mampu memberikan pelajaran atau pendidikan 

agar manusia mengeri akan hak dan kewajibannya, bila hal ini kita kaitkan 

dengan keberadaan seorang guru berarti guru memiliki tugas untuk 

memberikan petunjuk yang berarti pendidikan kepada siswa dan sebagai 

seorang gru harus bisa menjadi tauladan bagi sisw, dan untuk bisa menjadi 

tauladan seorang guru harus memiliki kompetensi-kompetensi sebagai 

seorang guru. 

Menurut Miller, bahwa pengalaman guru dalam mengelola pengajaran 

dan profesionalismenya dalam bidang pedagogik dapat mempengaruhi 

                                                 
134 Departemen Agama. RI, Op. Cit, h, 247 
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terhadap kompetensi pedagogiknya, semakin berpengalaman guru dalam 

melaksanakan pengelolaan tugas pengajarannya, maka makin  profesional di 

bidang pedagogik yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan keguruan.135 

Guru di kelas sebagai pengelola kelas, sehingga dituntut dapat mengelola 

kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua siswa dan 

guru dalam rangka menerima materi pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola 

dengan baik dapat menunjang jalannya interaksi edukatif sebaliknya, kelas 

yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran.  

 

2. Pentingnya Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik sering tidak dipahami dan dimengerti oleh 

beberapa guru, tidak sedikit guru yang hanya mengajar saja tanpa mau tahu 

apa itu  Kemampuan paedagogik adalah kemampuan dalam pembelajaran 

atau pendidikan yang memuat pemahaman  terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan sifat peserta didik, ciri pesrta didik, perkembangannya peserta didik, 

konsep pendidikan yang berguna untuk membantu siswa,metodologi 

mengajar yang sesuai dengan bahan dan perkembangan siswa dan lain-lain. 

Guru diharapkan dapat memahami sifat-sifat, karakter, tingkat pemikiran, 

perkembangan fisik dan psikis anak didik. Dengan mengerti hal-hal itu guru 

akan mudah mengerti kesulitan dan kemudahan anak didik dalam belajar dan 

mengembangkan diri sehingga guru akan lebih mudah membantu siswa 

berkembang. Untuk itu diperlukan pendekatan yang baik, tahu ilmu psikologi 

                                                 
135D. Cindy Hartzler Miller, Learning to teach teachers in astandars-based 

program:when experiences is’n enou, (Action in teacher education v 21 no.3 fall, 2002), h, 88-
101 
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anak dan perkembangannya dan tahu bagaimana perkembangan pengetahuan 

anak.  

Pentingnya seorang guru memiliki kompetensi paedagogik adalah 

guru dapat mengembangkan kemampuan anak didiknya dengan maksimal 

karena guru yang menguasai beberapa teori tentang pendidikan dengan 

mengerti bermacam-macam teori pendidikan dapat memilih mana yang 

paling baik untuk membantu perkembangan anak didik. Selain itu Guru juga 

diharapkan memahami bermacam-macam model pembelajaran. Dengan 

semakin mengerti banyak model pembelajaran, maka dia akan lebih mudah 

mengajar pada anak sesuai dengan situasi anak didiknya. Pada dasarnya 

peningkatan kompetensi pedagogik  guru akan menghindarkan kegiatan 

pembelajaran bersifat monoton, tidak disukai siswa dan membuat siswa 

kehilangan minat serta daya serap dan konsentrasi belajarnya. Berikut 

beberapa manfaat kompetensi paedagogik guru bagi siswa yaitu : 

1.   Jika guru dapat memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip 

prinsip perkembangan kognitif siswa maka:  

a. Siswa dapat terpenuhi rasa ingin tahunya. Karena itu guru harus dapat 

membangkitkan dan mengelola rasa ingin tahu anak dalam setiap 

kegiatan pembelajaran. Guru tidak hanya bercerita atau menerangkan 

mata pelajaran tapi juga merangsang daya berpikir kritis siswa memlaui 

ketrampilan bertanya dan uji coba. Dengan indikator kinerjanya bahwa 

seorang guru harus dapat menentukan posisi kemampuan peserta didik 
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dilihat dari sudut ketutantasan belajar yang ditetapkan, merancang 

program remedi bagi siswa yang dibawah KKM dan merancang program 

pengayaan bagi siswa yang mencapai KKM.  

b.  Siswa memiliki keberanian berpendapat dan kemampuan menyelesaikan 

masalah. Maka guru harus mampu mendesaian metode pengajarannya 

yang membuat siswa aktif berpendapat atau menjawab ragam 

soal/permasalahan pengetahuan lengkap dengan alasannya. Sehingga 

siswa berani berpendapat dari berbagai macam sudut pandang ,mampu 

menyatakan pendapat tanpa  rasa takut salah ,cemas atau ditertawakan 

guru dan temannya.Sekaligus siswa dapat dihargai pendapat 

orisinalitasnya dalam mengajukan pemikiran dan pemecahan masalah 

yang berbeda dari teman temannya. Dengan indikator kinerjanya bahwa 

seorang guru semestinya dapat refeleksi diri dengan  menganalisa potensi 

kekuatan dankelemahan pembelajaran yang telah dilaksanakan, 

menentukan bagian pembelajaran  yang harus diperbaiki serta terus 

mengemabngkan diri dalam peningkatan profesi sebagai pendidik.  

c.   Siswa merasa gembira dalam kegiatan belajarnya. Guru  harus 

menghargai imajinasi siswa ,rasa humor serta keberbakatan yang dimiliki 

siswa ,walaupun siswa memiliki kelemahan pada satu atau berbagai mata 

pelajaran. Sehingga siswa memiliki rasa percaya diri dan  perasaan 

berharga dari bakat atau kemampuan yang menonjol pada satu  atau 

beberapa bidang study akademik maupun non akademik yang dikuasinya. 
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Dengan indikator kinerjanya bahwa seorang guru dituntut dapat 

memotivasi dan memfasilitasi  peserta didik untuk melakukan berbagai 

kegiatan pembelajaran yang bersifat kreatif dan interaktif ,memberi 

penguatan (reinforcement) dalam pembelajaran serta memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan pengalaman 

belajar yang telah dialaminya. 

2.  Jika guru dapat memahami prinsip prinsip perkembangan kepribadian 

siswa dan memanfaatkannya maka: 

a. Siswa memiliki kepribadian mantap dan memiliki rasa percaya diri. 

Seorang guru harus dapat mengakui dan menerima setiap keunikan dan 

perbedaan setiap siswanya  tanpa dibeda bedakan baik lantaran prestasi 

atau latar belakang lainnya. Selanjutnya diarahkan menuju etika universal 

yang disepakati bersama, sehingga siswa merasa diperlakukan secara adil 

dan bijak sana. Dengan indikator kinerjanya bahwa seorang guru dapat 

menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang telah 

dipilih seperti memilih dan merancang media dan sumber belajar 

,merancang pengalaman belajar (tatap muka, terstruktur dan mandiri) 

untuk kompetensi optimal siswa.  

b.   Siswa memiliki sopan santun dan taat pada peraturan. Guru harus dapat 

menjadai teladan dalam berperilaku baik dalam ucapan dan tindakan. 

Kemampuan guru untuk menciptakan iklim “fair” dan disiplin dalam 

kegiatan belajarnya akan menciptakan rasa hormat siswa. Dengan 
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indikator kinerjanya bahwa seorang guru semestinya dapat menerapkan 

dan memanfatkan berbagai teori pembelajaran seperti behavioristik, 

kognitif sosial atau lainnya sesuai kondisi siswanya.  

c.    Siswa tumbuh jiwa kepemimpinannya dan mudah beradaptasi. Guru 

dituntut dapat menciptakan suasana kondusif dalam kegiatan 

pembelajaran guna membangun keberanian dan kemampuan nyata siswa 

dalam mengkespresikan prestasi yang dimiliki setiap siswa. Dengan 

indikator kinerjanya bahwa seorang guru dapat  memilih strategi 

pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik ,kompetensi yang 

ingin dicapai dan materi ajar. 

Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi pedagogik guru adalah 

akan mengarah pada kemampuan guru bagaimana menyusun rancangan dan 

melaksanakan strategi pembalajaran yang sesuai dengan kompetensi, 

karakteristik dan kebutuhan siswa dalam belajarnya. Sehingga siswa dapat 

tercapai ketutantasan belajar secara optimal dan dapat meraih prestasi yang 

membanggakan. Seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik berarti 

guru tersebut mampu mengelola metodologi pengajaran dengan baik dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebagaimana hal ini juga disebutkan menurut 

Conners dalam Djamarah mengidentifikasikan tugas mengajar guru yang 
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bersifat suksesif menjadi tiga tahap, meliputi: (1) tahap sebelum pengajaran; 

(2) tahap pengajaran; dan (3) tahap sesudah pengajaran.136  

Tahap sebelum pengajaran; pada tahap ini guru mulai menyusun 

program tahuan pelaksanaan kurikulum, program semester, program Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) perlu dipertimbangkan aspek-aspek yang 

berkaitan dengan: (a) bekal bawaan siswa; (b) perumusan tujuan 

pembelajaran; (c) pemilihan metode; (d) pemilihan pengalaman-pengalaman 

belajar; (e) pemilihan bahan dan peralatan belajar; dan (f) mempertimbangkan 

jumlah dan karakteristik siswa.  

Tahap pengajaran; pada tahap ini berlangsung interaksi antara guru 

dengan siswa, antara siswa dengan siswa baik secara individual maupun 

kelompok. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang direncanakan. 

Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu: (a) pengelolaan dan 

pengendalian kelas; (b) penyampaian informasi; (c) penggunaan tingkah laku 

verbal dan non-verbal; (d) merangsang tanggapan balik dari siswa; (e) 

mempertimbangkan prinsip-prinsip belajar; (f) mendiagnosis kesulitan 

belajar; (g) mempertimbangkan perbedaan individual; dan (h) mengevaluasi 

kegiatan interaksi.137  

Tahap sesudah pengajaran; tahap ini merupakan kegiatan  setelah 

pertemuan tatap muka dengan siswa. Ada  beberapa perbuatan guru yang 

tampak pada tahap sesudah mengajar, antara lain: (a) menilai hasil pekerjaan 

                                                 
136 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, (Jakarta, 

Rineka Cipta, 2005), h, 69 
137 B. Suryo Subroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 

h, 38 
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siswa; (b) menilai pengajaran guru; (c) membuat perencanaan untuk 

pertemuan berikutnya.138  

Menurut Surya bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan 

pengelolaan siswa dalam pengajaran yang meliputi: (1) pemahaman tentang 

siswa; (2) pemahaman landasan kependidikan; (3) pengembangan kurikulum; 

(4) perancang pembelajaran; (5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik 

dan dialogis; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) pengembangan siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya.139  

Menurut Kember menyatakan bahwa unsur yang mempengaruhi 

kompetensi pedagogik dalam melaksanakan tugas pengelolaan pengajarannya 

antara lain pengelolaan; kurikulum, sarana dan prasarana yang memadai.140 

Kurikulum merupakan acuan kegiatan pengelolaan pembelajaran yang paling 

penting, yang didukung oleh sarana dan prasarana pembelajaran. Jika 

pengelolaan kurikulum pembelajarannya tidak kompeten dan sarana 

prasarananya tidak memadai, maka proses kegiatan pengelolaan pembelajaran 

menjadi tidak kompeten.  

Menurut Saudagar,bahwa kompetensi pedagogik guru meliputi 

kemampuan-kemampuan menguasai:(1) landasan mengajar, (2) ilmu 

mengajar/didaktik metodik, (3) mengenal siswa, (4) teori motivasi, (5) 

                                                 
138 Ibid 
139 Mohammad Surya, Percikan Perjuangan Guru, (Bandung, Bani Quraisy, 2006), h, 

175 
140 David Kember and Jan Mc Kay, Action research in to the quality of student learning: 

aparadigma for faculity development, The jurnal of higher education, (Colombus Ohio, v.67 
Sept/oct, 2001), h, 528-54 
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mengenal lingkungan masyarakat, (6)  penyusunan kurikulum, (7) teknik 

penyusunan RPP, dan (8) pengetahuna evaluasi pembelajaran.141 
 

3. Sintesis Teori Kompetensi Pedagogik Guru 

Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas dapat 

disimpulkan bahwa: Kompetensi pedagogik adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak yang tercermin dalam pola prilaku sehari-

hari dalam kontek pembelajaran. Adapun dimensi dan indikatornya yaitu: 

Dimensi penguasaan karakteristik peserta didik dan wawasan kependidikan 

dengan indikator; 1).pemahaman tentang siswa, 2). pemahaman landasan 

kependidikan, 3). pengembangan kurikulum, dan selanjutnya dimensi 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dan mengembangkan 

potensi peserta didik dengan indikator; 1). perancang pembelajaran, 2). 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, 3). evaluasi hasil 

belajar, dan 4). pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya. 

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Setiap peneliti dalam melaksanakan penelitiannya selalu mengacu 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, 

kecuali bila penelitian tersebut bersifat pioner yakni penelitian awal sebagai 

pelopor dan perintis awal karena permasalahan tersebut belum pernah 

ditemukan atau belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau belum 

ada grand theory yang mendasarinya. “Penemuan teorinya benar-benar 

                                                 
141 Fachruddin Saudagar,  Op. Cit, h, 34 
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invensi (invention) yakni penemuan yang benar-benar baru misal penemuan 

teori belajar, teori pendidikan dan sebagainya”.142 Penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat menyempurnakan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Adapun penelitian terkait yang 

terdahulu berkenaan dengan peningkatan kinerja guru adalah sebagai 

berikut: 

1. Komara143, menyimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

a. Motivasi kerja yang terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai. 

b. Motivasi ekstrinsik yang bersumber dari luar diri pegawai sifatnya 

tidak memotivasi tetapi keberadaannya perlu dipelihara dan hanya 

menciptakan ketenangan dan kesetabilan organisasi.  

c. Faktor yang dapat menjadikan pegawai termotivasi adalah faktor yang 

bersumber dari dalam diri pegawai itu sendiri.  

2. Gunawan144, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara motivasi 

kerja terhadap kinerja organisasi. 

a. Motivasi proses intrinsik pada pemimpin yang memperoleh pekerjaan 

yang disukai, kesempatan meningkatkan keterampilan, kesempatan 

untuk dapat menunjukan prestasi.   

b. Motivasi proses ekstrinsik pada pemimpin yang memperoleh imbalan 

sesuai harapan, lingkungan kerja yang baik dan kebijakan perusahaan 

                                                 
142 Ibrahim,  Inovasi Pendidikan, (Jakarta, Depdikbud Dikti, 1988), h, 40  
143 Komara, Pengaruh Kepemimpinan, (UB. Malang, Disertasi, 2007), h, 170 
144 Gunawan,  Pengaruh Budaya Organisasi, (UB.Malang, Disertasi, 2009),  h,  228  
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yang memotivasi kearah perilaku seorang pimpinan yang baik akan 

dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

3. Rusminingsih145, dalam penelitiannya dengan empat hipotesa 

menyimpulkan. Hipotesa yang berhubungan dengan masalah motivasi 

dan kinerja adalah ada pengaruh secara langsung motivasi terhadap 

kinerja dosen. Setelah diadakan penelitian dengan populasi 2.800 dosen, 

melalui teknik proporsional stratified random sampling diperoleh sampel 

penelitian berjumlah 160 dosen, dan melalui teknik analisis SEM 

(Struktural Equation Modeling) disimpulkan bahwa motivasi 

berpengaruh secara langsung terhadap kinerja dosen. 

4. Khoirudin146, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ragam 

Kecerdasan dan Motivasi terhadap Kinerja Guru”. Dirumuskan tujuan 

penelitian untuk menguji secara empirik tentang pengaruh kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, motivasi 

ekstrinsik dan motivasi instrinsik terhadap kinerja guru, dari 225 orang 

guru SMA.N kota Jayapura diambil sampel 114 orang guru. Melalui 

teknik analisis regresi berganda diperoleh temuan bahwa kecerdasan 

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, motivasi 

ekstrinsik dan motivasi instrinsik masing-masing berpengaruh secara 

positif dan berarti terhadap kinerja guru. Artinya bahwa semakin tinggi 

tingkat kecerdasa intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, 

                                                 
145 Rusminingsih, Pengaruh Variabel Kepemimpinan, (UM. Malang , Disertasi, 2007), h, 

207 
146 Khoirudin, Pengaruh Ragam Kecerdasan, (UB. Malang , Disertasi, 2010),  
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motivasi ekstrinsik dan motivasi instrinsik maka akan semakin tinggi 

pula kinerja seseorang.  

5. Suraji147, dengan penelitiannya “ Kompetensi Guru Madrasah” Analisis 

terhadap kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

sosial pada guru madrasah Ibtidaiyah di kota Pekalongan. Merumuskan 

tujuan penelitian untuk menguji secara empirik tentang bagaimana 

kompetensi guru madrasah Ibtidaiyah serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, pada kesimpulannya diperoleh suatu teori yang diberi 

“ teori berkat dan berkah”. Alur dari teori tersebut adalah sebagai berikut: 

Kemampuan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sangat 

ditentukan oleh berpadunya keyakinan untuk memperoleh berkah dan 

harapan memperoleh berkat dari pekerjaan yang ditekuninya. Perpaduan 

tersebut akan melahirkan ikatan yang kuat (komitmen) dengan pekerjaan 

yang ditekuninya. Komitmen akan melahirkan suatu etos kerja yang 

tinggi. Etos kerja yang tinggi akan mendorong seseorang (guru) untuk 

berusaha dengan keras (sepenuh hati) meningkatkan kemampuan yang 

dimilkinya. Dengan kemampuan tersebut seorang guru dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik atau memiliki kinerja yang tinggi, 

sehingga berkah dan berkat yang diharpakan dapat tercapai.    

6. Fakih148, melalui penelitiannya yang berjudul “ Hubungan Motivasi 

Fisiologi, Motivasi Psikologi, Motivasi Sosial, Motivasi Spiritual dan 

                                                 
147 Suraji, 2010,  Kompetensi Guru Madrasah, (UIN. Yogyakarta, Disertasi,  2010), h, 

347 
148 Fakih, Hubungan dari beberapa Motivasi dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru, 

(UIN Malang, Disertasi, 2012), h, 193. 
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Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru PAI di kota Malang” menyimpulkan 

bahwa secara keseluruhan Motivasi fisiologi, psikologi, sosial dan 

motivasi spiritual berpengaruh terhadap kinerja guru. Selanjutnya bahwa 

motivasi spiritual merupakan motivasi yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja guru dibanding dengan motivasi yang lain. Secara berurutan yang 

paling berpengaruh sampai yang paling lemah terhadap kinerja guru 

adalah motivasi spiritual, motivasi psikologi, motivasi sosial dan yang 

terakhir adalah motivasi fisiologi. 

 




