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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan paparan hasil 

penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelum-

nya yang berkaitan dengan penelitian ini. Para peneliti 

tersebut memfokuskan kajian pustaka yang berbeda-

beda namun orientasi kajiannya tetap pada kontribusi 

kepemimpinan terhadap kinerja stafnya. 

Setiaji dan Ismaryati (2000:75) meneliti Kepe-

mimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai Dinas Kehewanan, Perikanan, Kelaut-

an di Kabupaten Wonogiri. Dari pengujian hipotesis 

tentang pengaruh kepemimpinan, motivasi dan ling-

kungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

pegawai menunjukkan bahwa ketiga variabel mempu-

nyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Determinasi berganda sebesar = 0,499230, 

secara statistik berarti sumbangan ketiga variabel 

bebas terhadap variabel terikat sebesar 49,92%. Sisa-

nya kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor lain di 

luar penelitian. 

Munandar dan Rachman (2003:100) meneliti 

peranan kepala sekolah dalam meningkatkan profesi-

onalisme guru. Dalam penelitian tersebut, diperoleh 

kesimpulan bahwa pendapat kepala sekolah dalam 
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meningkatkan profesionalisme guru dikategorikan 

dalam empat bagian: 

1. Kemampuan mendidik, yaitu seorang guru 

harus dapat meneruskan dan mengembangkan 
nilai-nilai hidup kepada murid-muridnya; 

2. Kemampuan mengajar yang baik yaitu kemam-

puan meneruskan dan mengembangkan ilmu 

dan teknologi; 

3. Melatih murid agar dapat menerapkan ilmu 

pengetahuan dan memiliki kompetensi yang 
sesuai dengan yang digariskan; 

4. Kemampuan berorganisasi yang baik. 

 

Subakin (2006: 37) meneliti hubungan iklim 

kerja dan motivasi kerja dengan etos kerja pegawai 

Dinas Pendidikan Kabupaten Boyolali. Kesimpulannya 

terda-pat hubungan positif dan signifikan antara iklim 

kerja dengan etos kerja. Disarankan Diknas Kabupa-

ten Boyolali selalu menjaga iklim kerja untuk mening-

katkan etos kerja pegawainya. 

Sardiyono (2005: 92) meneliti kontribusi kepe-

mimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja guru. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui:       

(1) Kualitas kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah terhadap guru; (2) Kualitas etos kerja guru;  

(3) Hubungan antara kepemimpinan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dengan etos kerja guru; (4) Kuan-

titas kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terha-

dap etos kerja guru. 

Hasil analisis penelitian yang dilakukan terha-

dap guru SMP di Kabupaten Sukoharjo, menunjuk-

kan bahwa: (1) Kualifikasi kepemimpinan yang dila-
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kukan kepala sekolah cukup baik; (2)  Kualifikasi etos 

kerja para guru tinggi; (3) Terdapat hubungan yang 

berarti antara kepemimpinan yang dilakukan kepala 

sekolah dengan etos kerja guru; (4) Kontribusi kepe-

mimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja para 

guru sebanyak 19,6%. 

Kajian kepustakaan di atas memaparkan kinerja 

kepala sekolah sebagai upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. Setiaji dan Ismaryati, meneliti kepemim-

pinan, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

pegawai. Subakin meneliti hubungan iklim kerja, 

motivasi kerja dengan etos kerja guru, sedangkan 

Munandar dan Rachman meneliti peranan kepala 

sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

dan Sardiyono meneliti etos kerja kepala sekolah mela-

lui kepemimpinan.  

Penelitian di atas belum ada yang meneliti 

secara khusus tentang kemampuan kepemimpinan 

kepala sekolah dan suasana kerja terhadap etos kerja 

guru. Dengan demikian peneliti masih mempunyai 

kesempatan untuk melakukan penelitian tentang etos 

kerja kepala sekolah pada kemampuan kepemimpin-

annya dan iklim kerja yang berpengaruh terhadap etos 

kerja guru. Peneliti berpendapat bahwa kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja berpe-

ngaruh signifikan terhadap etos kerja, artinya segala 

potensi yang ada pada pimpinan yang dituangkan 

dalam bentuk keputusan-keputusan dan kebijakan 
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serta adanya iklim kerja yang menyenangkan akan 

memberi pengaruh terhadap etos kerja guru. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kemampuan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan mempunyai definisi yang berbe-

da-beda tergantung pada sudut pandang atau pers-

pektif dari para ahli/peneliti. Dalam kepemimpinan 

terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan 

mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepa-

tuh-taatan para pengikut/bawahan karena dipenga-

ruhi oleh kewibawaan pemimpin. Para pengikut ter-

kena pengaruh kekuatan dari pemimpinnya, maka 

bangkitlah secara spontan rasa ketaatan pada pemim-

pin. Kepemimpinan kepala sekolah dapat diartikan 

sebagai cara atau usaha kepala sekolah dalam mem-

pengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan 

dan menggerakkan guru, staf, orang tua siswa, dan 

pihak lain yang terkait, untuk berperanserta guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Intinya bagai-

mana cara kepala sekolah “membuat” orang lain 

bekerja dalam rangka mencapai tujuan sekolah 

(Panduan Manajemen Sekolah, 2006:14). 

Beberapa ahli mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai berikut: 

Lam (Sergiovani, 1987:124), mendefinisikan ke-

pemimpinan sebagai sebuah sikap yang menggambar-
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kan perilaku, dan bukan sejumlah keahlian dan sikap 

yang merupakan bawaan sejak lahir maupun diper-

oleh kemudian. Baginya, yang lebih penting dalam 

kepemimpinan di sekolah adalah adanya hubungan 

antara anak-anak dengan orang dewasa belajar dan 

tetap belajar, serta membangun komunitas belajar. 

Menurut Stoner (Handoko,1995: 294), kepemim-

pinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses penga-

rahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiat-

an dari sekelompok anggota yang saling berhubungan 

tugasnya. Ada tiga implikasi dari definisi tersebut. 

Pertama, kepemimpinan menyangkut orang lain-

bawahan atau pengikut. Kesediaan mereka untuk me-

nerima pengarahan dari pemimpin membantu menen-

tukan kedudukan pemimpin dan membuat proses 

kepemimpinan dapat berjalan. Tanpa bawahan/guru, 

semua kualitas kepemimpinan seorang kepala sekolah 

menjadi tidak relevan. 

Kedua, kepemimpinan menyangkut suatu pem-

bagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara 

pemimpin dan anggota kelompok. Para pemimpin 

mempunyai wewenang untuk mengarahkan berbagai 

kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota 

kelompok tidak dapat mengarahkan kegiatan-kegiatan 

pemimpin secara langsung, meskipun dapat juga 

melalui sejumlah cara tidak langsung. 

Ketiga, pemimpin dapat menggunakan penga-

ruh, artinya pemimpin dapat memerintah bawahan 
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apa yang harus dilakukan dan juga dapat mempe-

ngaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintah-

nya. Kepemimpinan dapat dikatakan: (a) Seni untuk 

menciptakan kesesuaian paham; (b) Bentuk persuasi 

dan inspirasi; (c) Kepribadian yang mempunyai penga-

ruh; (d) Tindakan dan perilaku; (e) Titik sentral 

kegiatan kelompok; (f) Hubungan kekuatan/kekua-

saan; (g) Sarana pencapaian tujuan; (h) Hasil dari 

interaksi; (i) Peranan yang dipolakan. 

Pola kepemimpinan akan sangat berpengaruh 

bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan 

lembaga/organisasi termasuk lembaga pendidikan. 

Kepemimpinan dalam pendidikan adalah cara atau 

usaha pemimpin untuk menggerakkan dengan mem-

pengaruhi, membimbing, mengarahkan, dan mendo-

rong pendidik, staf, peserta didik, dan pihak lain yang 

terkait untuk bekerja/berperan serta guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Panduan Manajemen 

Sekolah, 2006: 70). 

Dalam pelaksanaannya keberhasilan kepemim-

pinan seorang pemimpin dalam pendidikan sangat 

dipengaruhi: (a) kepribadian yang kuat, (b) berpenge-

tahuan yang luas, dan (c) keterampilan profesional 

yang terkait dengan tugasnya sebagai pemimpin, 

yaitu: (1) memiliki keterampilan teknis, (2) memiliki 

keterampilan hubungan kemanusiaan, (3) memiliki 

keterampilan koseptual (Panduan Manajemen Sekolah, 

2006:62). 
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Drucker (dalam Kartini, 2006: 87) menyebutkan 

bahwa, kepemimpinan adalah hal yang teramat 

penting. Sebenarnya bahwa tidak ada pengganti bagi 

kepemimpinan ini. Kepemimpinan tidak bisa dicipta-

kan atau dipromosikan, tidak bisa diajarkan atau di-

pelajari. Manajemen tidak dapat menciptakan pemim-

pin-pemimpin. Manajemen hanya dapat menciptakan 

kondisi-kondisi dalam mana kualitas-kualitas kepe-

mimpinan yang potensial bisa menjadi efektif; atau 

justru dapat melumpuhkan kepemimpinan tersebut. 

Paradigma Baru Kepemimpinan (Syarifuddin, 

2010: 137) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah 

karakter. Kata karakter berasal dari bahasa Yunani 

yang berarti "diukir" dan dalam bahasa Prancis berarti 

"dipahat". Karakter bukanlah gaya buatan manusia, 

melainkan berkaitan dengan manusia, dan semua hal 

yang membentuk manusia. Karakter adalah hal yang 

terus-menerus berkembang, sama halnya dengan kita 

yang terus-menerus memperoleh sesuatu, tumbuh dan 

berkembang. Proses menjadi pemimpin memiliki 

persamaan dengan proses menjadi manusia se-

utuhnya. 

Hasil kepemimpinan menurut (Nurkolis, 2003: 

165) adalah integritas dan landasan kepercayaan. 

Integritas yang dimiliki kepala sekolah diberikan oleh 

guru atau rekan sekerjanya. Ini berarti jika kepemim-

pinan kepala sekolah memiliki integritas yang tinggi, 

maka kepala sekolah tersebut memiliki tiga hal:        

(a)  Pengenalan Diri. Kepala sekolah mengenali dirinya, 
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kekuatannya dan kelemahannya, mengetahui semua 

hal yang ingin dilakukan; (b) Ketulusan. Kunci 

pengenalan diri didasari oleh kejujuran dalam berpikir 

dan bertindak, pengabdian terus-menerus terhadap 

prinsip-prinsip yang dianut serta dasar suara hati dan 

kutukan. Siapapun yang melanggar prinsip-prinsipnya 

bahkan gagasan-gagasannya untuk menyenangkan 

orang lain, akan mengalami kekurangan integritas 

profesional; (c) Kedewasaan. Kurangnya kedewasaan, 

gagasan dan karakter dapat membawa pemimpin 

menyimpang dari posisinya. 

Kartini (2006: 30-31) menyebutkan delapan tipe 

kepemimpinan. 

1) Tipe deserter (pembelot) 

Sifatnya: bermoral rendah, tidak memiliki rasa 

keterlibatan, tanpa pengabdian, tanpa loyalitas 

dan ketaatan; sukar diramalkan; 

2) Tipe birokrat 
Sifatnya: correct, kaku, patuh pada peraturan 

dan norma-norma; ia adalah manusia organi-

sasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras; 

3) Tipe misionaris (missionary) 

Sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, 

ramah-tamah; 
4) Tipe developer (pembangun) 

Sifatnya: kreatif, dinamis, inovatif, memberi-

kan/melimpahkan wewenang dengan baik, 

menaruh kepercayaan pada bawahan; 

5) Tipe otokrat 
Sifatnya: keras, diktatoris, mau menang sendi-

ri, keras kepala, sombong, bandel; 

6) Benevolent autocrat (otokrat yang bijak) 

Sifatnya: lancar, tertib, ahli dalam mengorga-

nisasi, besar keterlibatan diri; 

7) Tipe compromiser (kompromis) 
Sifatnya: plintat-plintut, selalu mengikuti angin 

tanpa pendirian, tidak mempunyai keputusan, 
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berpandangan pendek dan sempit; 
8) Tipe eksekutif 

Sifatnya: bermutu tinggi, dapat memberikan 

iklim kerja yang baik, berpandangan jauh, 

tekun. 

 

Syarat-syarat Kepemimpinan 
 

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan 

itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, 

yaitu: (a) kekuasaan, (b) kewibawaan, dan (c) kemam-

puan. 
 
Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legali-

tas yang memberikan wewenang kepada pemimpin 

guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan 

untuk berbuat sesuatu. 
 
Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, 

keutamaan, sehingga orang mampu “mbawar” atau 

mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh 

pads pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-

perbuatan tertentu. 
 
Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, 

kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis mau-

pun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan 

anggota biasa. 
 
A. Lee (2004: 92) menyatakan, bahwa pemimpin 

itu harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 
 
a. Kapasitas: kecerdasan, kewaspadaan, kemam-

puan berbicara atau verbal facility, keaslian, 

kemampuan menilai; 
b. Prestasi/achievement: gelar kesarjanaan, ilmu 

pengetahuan, perolehan dalam olah raga dan 
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atletik dan lain-lain; 
c. Tanggung jawab: mandiri, berinisiatif, tekun, 

ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat 

untuk unggul; 

d. Partisipasi aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, 

mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja-
sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa 

humor; 

e. Status: meliputi kedudukan sosial-ekonomi 

yang cukup tinggi, populer, tenar. 

 

Terry (dalam Kartini, 1964:97) menuliskan sepu-

luh sifat pemimpin yang unggul, yaitu: 

a. Kekuatan 

Kekuatan badaniah dan rohaniah merupakan 
syarat pokok bagi pemimpin yang harus bekerja 

lama dan berat pada waktu-waktu yang lama 

serta tidak teratur, dan di tengah-tengah situ-

asi-situasi sering tidak menentu. Oleh karena 

itu, Ausdauer atau daya yang tahan untuk 
mengatasi berbagai rintangan adalah syarat 

yang harus ada pada pemimpin; 

b. Stabilitas emosi 

Pemimpin yang baik itu memiliki emosi yang 

stabil. Artinya dia tidak, mudah marah, tersing-

gung perasaan, dan tidak meledak-ledak secara 
emosional. Ia menghormati martabat orang lain, 

toleran terhadap kelemahan orang lain, dan 

bisa memaafkan kesalahan-kesalahan yang 

tidak terlalu prinsip. Semua itu diarahkan 

untuk mencapai lingkungan sosial yang rukun 
damai, harmonis, dan menyenangkan; 

c. Pengetahuan tentang relasi insani 

Salah satu tugas pokok pemimpin ialah: mema-

jukan dan mengembangkan semua bakat serta 

potensi anak buah, untuk bisa bersama-sama 

maju dan mengecap kesejahteraan. Karena itu 
pemimpin diharapkan memiliki pengetahuan 

tentang sifat, watak dan perilaku anggota ke-

lompoknya, agar ia bisa menilai kelebihan dan 

kelemahan/keterbatasan pengikutnya, yang 

disesuaikan dengan tugas-tugas atau pekerjaan 
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yang akan diberikan pada masing-masing 
individu; 

d. Kejujuran 

Pemimpin yang baik itu harus memiliki kejujur-

an yang tinggi; yaitu jujur pada diri sendiri dan 

pada orang lain (terutama bawahannya). Dia 
selalu menepati janji, tidak "selingkuh" atau 

munafik, dapat dipercaya. dan berlaku adil 

terhadap semua orang; 

e. Objektif 

Pertimbangan pemimpin itu harus berdasarkan 

hati nurani yang bersih, supaya objektif (tidak 
subjektif, berdasar prasangka sendiri). Dia akan 

mencari bukti-bukti nyata dan sebab-musabab 

setiap kejadian dan memberikan alasan yang 

rasional atas penolakannya; 

f. Dorongan pribadi 

Keinginan dan kesediaan untuk menjadi 
pemimpin itu harus muncul dari dalam hati 

sanubari sendiri. Dukungan dari luar akan 

memperkuat hasrat sendiri untuk membe-

rikan pelayanan dan pengabdian diri kepada 

kepentingan orang banyak; 

g. Keterampilan berkomunikasi 

Pemimpin diharapkan mahir menulis dan 

berbicara mudah menangkap maksud orang 

lain, cepat menangkap esensi pernyataan orang 

luar, mudah memahami maksud para 

anggotanya. Juga pandai mengkoordinasikan 
macam-macarn sumber tenaga manusia, dan 

mahir mengintegrasikan berbagai opini 

serta aliran yang berbeda-beda untuk men-

capai kekerukunan dan keseimbangan; 

h. Kemampuan mengajar 

Pemimpin yang baik itu diharapkan juga men-

jadi guru yang baik. Mengajar itu adalah 

membawa siswa (orang yang belajar) secara 

sistematis dan intensional pada sasaran-

sasaran tertentu, guna mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan/kemahiran 
teknis tertentu, dan menambah pengalaman 

mereka. Yang dituju ialah agar para pengi-

kutnya bisa mandiri, mau memberikan 
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loyalitas dan partisipasinya; 

i. Keterampilan sosial 

Pemimpin juga diharapkan memiliki kemam-

puan untuk “mengelola” manusia agar mereka 

dapat mengembangkan bakat dan potensinya. 

Pemimpin dapat mengenali segi-segi kelemah-
an dan kekuatan setiap anggotanya, agar bisa 

ditempatkan pada tugas-tugas yang cocok 

dengan pembawaan masing-masing. Pemimpin 

juga mampu mendorong setiap orang yang 

dibawahinya untuk berusaha dan mengem-

bangkan diri dengan cara-caranya sendiri yang 
dianggap paling cocok. Dia bersikap ramah, ter-

buka dan mudah menjalin persahabatan berda-

sarkan rasa saling percaya-mempercayai. Dia 

menghargai pendapat orang lain, untuk bisa 

memupuk kerja sama yang baik dalarn suasana 

rukun dan damai; 

j. Kecakapan teknis atau kecakapan kepemim-

pinan. Pemimpin harus superior dalam satu 

atau beberapa kemahiran teknis tertentu. Juga 

memiliki kemahiran kepemimpinan untuk 

membuat rencana, mengelola, menganalisa 
keadaan, membuat keputusan, mengarahkan, 

mengontrol, dan memperbaiki situasi yang 

tidak mapan. Tujuan semua ini ialah terca-

painya efektivitas kerja, keuntungan maksimal, 

dan kebahagiaan-kesejahteraan anggota seba-

nyak-banyaknya. 

 

Uraian di atas merupakan referensi tugas kepala 

sekolah memadukan unsur-unsur sekolah dengan 

memperhatikan situasi lingkungan dan budayanya 

untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Maka 

peranan kepala sekolah sangat penting untuk menen-

tukan maju mundurnya suatu lembaga pendidikan, 

karena pemikirannya merupakan sumber energi yang 

mampu mendorong suatu sekolah menjadi bermutu. 

Artinya bahwa output yang dihasilkan oleh sekolah itu 
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mempunyai kompetensi sesuai dengan tuntutan dan 

keinginan masyarakat dan mampu hidup bersaing 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi era globalisasi. Dengan demikian efektivitas 

kepeminpinan kepala sekolah sangat menentukan 

keberhasilan sekolah. 

Seorang pemimpin pendidikan idealnya mampu 

merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasi-

kan, mengawasi dan menyelesaikan seluruh kegiatan 

pendidikan di sekolah dalam pencapaian tujuan pen-

didikan dan pengajaran. Sebagai seorang pernimpin 

harus mengetahui dan mampu melaksanakan Tugas 

Pokok dan Fungsi sebagai kepala sekolah meliputi: 

(1) Kepala sekolah sebagai edukator. Sebagai se-

orang edukator kepala sekolah harus mampu membi-

na, mendidik dan melatih semua guru serta personil 

sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam 

usaha memberikan tambahan pengetahuan, keteram-

pilan dan pengalaman maupun perubahan sikap yang 

lebih positif terhadap pelaksanaan tugas. Ini berarti 

bahwa ia melaksanakan tanggung jawab sebagai 

seorang yang penuh kasih memperhatikan kebutuhan 

dan kepentingan anggota-anggota sekolahnya. Ia mem-

perhatikan kemajuan para guru dan muridnya. Ia ber-

usaha meningkatkan, pengetahuan, keterampilan, dan 

kecakapannya baik sebagai staf maupun sebagai 

pribadi. 
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Kegiatan sehari-hari kepala sekolah sebagai 

pendidik tidak lepas dari usaha membuat iklim kerja 

stafnya untuk lebih meningkatkan kerjanya. la juga 

memperhatikan kebutuhan tiap anggota staf sekolah 

dalam rangka pengembangan karirnya. Dengan penuh 

tanggung jawab memberikan kesempatan bagi setiap 

anggota untuk mengembangkan dirinya. 

(2) Kepala sekolah sebagai administrator, seba-

gai administrator kepala sekolah harus mampu men-

dayagunakan sumberdaya yang ada baik sumberdaya 

manusia maupun sumberdaya sarana dan prasarana. 

Administrator biasanya didefinisikan sebagai proses 

dengan dan mempergunakan orang lain untuk men-

capai tujuan organisasi dengan efisien. Kepala sekolah 

adalah sumber informasi utama bagi seluruh staf. Ia 

berfungsi memberikan informasi bagi pemegang orien-

tasi/kekuasaan di bidang pendidikan di wilayahnya, 

bila diperlukan dalam pengambilan kebijakan baru di 

bidang pendidikan. Ia bekerja bersama-sama dengan 

staf untuk mengerjakan dan melaksanakan kebijakan 

pendidikan. Ia harus menghadapi masalah-masalah 

yang datang dari staf dan mampu menterjemahkan 

keinginan-keinginan baik dari pemimpin maupun staf 

dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 

(3) Kepala sekolah sebagai manajer/pimpinan, 

yaitu serangkaian kegiatan merencanakan, mengorga-

nisasikan, menggerakkan dan mengevaluasi terhadap 

segala upaya di dalam mengatur dan menggunakan 

sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk 
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mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

secara efisien dan efektif. Dari definisi itu kita melihat 

adanya dua hal yang penting: (1) Pengaturan dan 

pendayagunaan unsur manusia dan perannya dalam 

organisasi; (2) Pengaturan, pengendahan dan pengem-

bangan organisasi dan kegiatannya ke arah yang telah 

ditetapkan. 

Erat kaitannya dengan hakikat manajemen 

tersebut di atas adalah hasil yang diharapkan oleh 

manajemen. Tujuan yang dihasilkan manajemen 

mencapai sasarannya, dalam arti bahwa biaya yang 

dipakai untuk mencapai tujuan itu paling tidak 

sebanding atau lebih kecil sehingga hasil yang dicapai 

tersebut memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang 

tinggi. 

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara 

orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang 

dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi 

berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber 

daya dalam rnemanfaatkan tujuan operasional. Ber-

dasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan 

bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya 

semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan 

waktu, dan adanya partisipasi aktif dari anggota. 

Dengan demikian efektivitas kepala sekolah berarti 

bagaimana kepala sekolah berhasil melaksanakan 

tugas pokoknya, menjalin partisipasi masyarakat, 

mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, 

sumber dana dan sumber belajar untuk mewujudkan 
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tujuan sekolah. 

Efisiensi merupakan aspek yang sangat penting 

dalam manajemen sekolah, karena sekolah umumnya 

dihadapkan pada kelangkaan sumber dana dan secara 

langsung berpengaruh pada kegiatan manajemen. 

Kalau efektivitas membandingkan antara rencana 

dengan tujuan yang dicapai, maka efisiensi lebih dite-

kankan pada perbandingan antara input, atau sumber 

daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien 

jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan peng-

gunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal.  

Bagi seorang pemimpin pendidikan ada empat 

hal yang perlu diperhatikan agar dalam melaksanakan 

tugasnya dapat mencapai hasil yang maksimal, dan 

dapat menyelaraskan antara tujuan yang mendasar 

dan tujuan jangka panjang yaitu: (1) Menentukan 

tujuan yang tepat dan dapat diukur; (2) Mengadakan 

evaluasi mengenai perkembangan terhadap tujuan 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu; (3)  Mengorgani-

sasikan; (4) Mengadakan iklim kerja dan komunikasi. 

Efektivitas seorang pemimpin akan tergantung 

pada kemampuannya untuk mendengar, berbicara 

dan menulis. Seorang pemimpin lebih banyak meng-

gunakan waktunya untuk berpikir menentukan tujuan 

tertentu yang akan dicapai. Dalam berkomunikasi 

seorang manajer lebih banyak menggunakan waktu-

nya untuk berdialog dengan bawahannya, mendengar-

kan mereka dan berbicara kepadanya. 
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Seorang manajer yang berhasil adalah mereka 

yang memenuhi tanggung jawab, menentukan dan 

memecahkan masalah-masalah yang penting serta 

memenuhi tanggung jawab untuk mencapai keber-

hasilan dalam tugas-tugasnya. Sebagai seorang mana-

jer kepala sekolah perlu dilengkapi dengan keteram-

pilan kepemimpinan. Keterampilan ini sangat dibu-

tuhkan sekali bahkan merupakan bagian yang terpen-

ting dalam usaha kepala sekolah mengelola sekolah-

nya lebih efektif dan efisien. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin, fungsi kepala 

sekolah memberikan bimbingan dan penyuluhan ter-

hadap guru dan stafnya agar tugas yang dibebankan 

dapat berhasil secara efektif. Bimbingan terhadap guru 

bahwa kepala sekolah melaksanakan kegiatan dan 

usaha agar tugas sebagai pendidik dan pengajar di 

kelas dapat mencapai hasil yang efektif dan efisien. 

Usaha dan kegiatan ini meliputi bimbingan di dalam 

kelas seperti metode penyampaian, cara mengajar, 

hubungan siswa dengan guru dan proses belajar 

mengajar. Bimbingan di luar kelas meliputi teknik 

membuat rencana pembelajaran, menulis dan me-

review satuan pelajaran pengembangan proses dan 

instrumen laporan (Prasetyo, 2007:12) 

Sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan 

pemimpin itu pada umumnya dilihat dari produk-

tivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang 

dibebankan pada dirinya. Bila produktivitasnya naik 

dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, maka 
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disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedang 

apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpin-

annya dinilai tidak efektif dalam jangka waktu terten-

tu, maka ia disebut sebagai peminpin yang gagal 

(Kartini, 2005: 197). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, 

kepemimpinan kepala sekolah diartikan sebagai 

kemampuan kepala sekolah dalam menggerakkan 

guru, siswa, staf dan pihak lain yang terkait melalui 

penggunaan tangga kepemimpinan yaitu: (1) Pemimpin 

yang dicintai, adalah pemimpin yang memiliki sikap 

pengasih, penyayang, adil, bijaksana, dan jujur;        

(2) Pemimpin yang dipercaya adalah pemimpin yang 

memiliki integritas yaitu kesesuaian kata dengan per-

buatan yang menghasilkan kepercayaan; (3) Pembim-

bing, adalah kemampuan pemimpin memberikan 

motivasi dan iklim kerja kondusif: (4) Pemimpin yang 

berkepribadian, adalah kemampuan pemimpin dalam 

me-ngendalikan diri dan disiplin; (5) Pemimpin yang 

abadi, adalah kemampuan pemimpin dalam menga-

rahkan orang sesuai dengan suara hati nurani yaitu 

pada kebenaran, kebaikan, kemajuan. dan keber-

hasilan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetap-

kan. 

Sejalan dengan pendapat Sunindhia (2005:14) 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kekuatan atau 

ketangguhan yang dimiliki oleh para pemimpin bangsa 

yang bersumber dari kemauan untuk mencapai cita-

cita bangsa dengan keberanian untuk memikul resiko 
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yang mungkin terjadi. 

Uraian di atas dari beberapa pendapat setelah 

dipelajari satu dengan yang lainnya tidak jauh 

berbeda, maka kami simpulkan bahwa kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dalam penelitian ini 

mempunyai makna sebagai berikut; (1) Pemahaman 

tugas pokok dan fungsi kepala sekolah; (2) Memiliki 

kepribadian yang baik; (3) Dapat dipercaya dan mem-

percayai orang lain; (4) Mampu berkomunikasi secara 

efektif; (5) Cakap dalam koordinasi; (6) Kecakapan 

pengambilan keputusan. 

 

2.2.2 Iklim Kerja 

Menurut Davis dan Newstorm (2006:24) dijelas-

kan bahwa iklim suatu organisasi menunjukkan cara 

hidup suatu organisasi. Iklim organisasi dapat menim-

bulkan pengaruh besar terhadap iklim kerja, prestasi, 

dan kepuasan kerja pegawai. Iklim timbul dari sistem 

perilaku organisasi yang mencakup filsafat dan tuju-

an, kepemimpinan, organisasi format dan informal, 

serta lingkungan sosial. 

Iklim kerja adalah suasana lingkungan manusia 

di mana para pegawai melakukan pekerjaan mereka. 

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di 

mana pegawai tersebut bekerja, lingkungan itu dapat 

berupa kondisi fisik dan sosial. Iklim dapat bergerak 

dari suasana yang menyenangkan, netral sampai ke 

yang tidak menyenangkan atau sebaliknya. Pengem-
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bangan instrumen unsur-unsur khas pembentuk iklim 

sebagai berikut: kualitas kepemimpinan, kadar keper-

cayaan, komunikasi ke atas dan ke bawah, perasaan 

melakukan pekerjaan yang bermanfaat, tanggung 

jawab, imbalan yang adil, tekanan pekerjaan yang 

nalar, kesempatan, pengendalian, struktur dan biro-

krasi nalar, keterlibatan pegawai dan keikutsertaan. 

Hal tersebut di atas akan dikaji satu persatu 

sebagai berikut. 

a. Kualitas Kepemimpinan 

Kualitas kepemimpinan adalah kemampuan 

seorang pemimpin yang diukur dari segi positifnya. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin di suatu 

sekolah terus-menerus dinilai kualitasnya. Penilaian 

kualitas kepala sekolah secara formal dilakukan oleh 

atasannya, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pendidikan. Namun Kepala sekolah juga dinilai oleh 

pihak-pihak lain meskipun hanya secara informal. 

Kualitas kepala sekolah berhubungan dengan 

iklim kerja di sekolah. Kepala sekolah yang cakap, 

disiplin dan konsisten akan mampu menciptakan iklim 

kerja yang nyaman. Kepala sekolah yang berkualitas 

berdiri sebagai seorang pemimpin yang terbuka untuk 

menerima dan melihat etos kerja guru. Kepala sekolah 

tersebut dengan bijaksana akan memberi bimbingan, 

pengarahan serta secara terus-menerus akan mem-

bantu guru hingga tercapai etos kerja yang optimal. 

Kepala sekolah sebagai seorang leader yang selalu 
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memberi teladan, dalam bekerja dan siap bekerja 

sama dengan siapa saja. Kelemahan dan kekurangan 

guru dengan bijaksana diberi bimbingan dan sentuh-

an-sentuhan yang bernuansa inovasi, sehingga dapat 

dirasakan dan diterima dengan lapang oleh guru. 

Kepala sekolah sebagai seorang yang memiliki karak-

ter yang mampu menata diri lebih dahulu, mengatur 

etos kerjanya dengan cermat sebelum ia mengatur 

orang lain. 

Antony de Saoza (2005: 92) menyatakan: 

"Leadership begins inwardly before it can work 

outwardly". Etos kerja Kepala sekolah yang tertata rapi 

akan menciptakan iklim kerja harmonis yang akhimya 

diteladani oleh guru . 

b. Kadar Kepercayaan 

Kadar kepercayaan adalah ukuran besar kecil-

nya publik atau pribadi mempercayai seseorang atau 

suatu kebijakan. Besar kecilnya kadar kebijakan ber-

pengaruh kuat terhadap iklim kerja. Kadar keper-

cayaan di sekolah terhadap kepemimpinan kepala 

sekolah, semua kebijakan sekolah dan sebagainya. 

Sergiovani (1987: 263) menyatakan: “One of the 

findings from halpin and croft's school clime research is 

the link between high trust ... .”. Pernyataan tersebut 

menyatakan bahwa kadar kepercayaan yang tinggi 

mempengaruhi iklim sekolah, guru, staf dan siswa. 

Rasa percaya mereka membangkitkan iklim kerja dan 

gairah kerja. Rasa percaya yang diberikan oleh kepala 
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sekolah terhadap guru dan staf mendorong timbulnya 

berbagai inisiatif dan inovasi yang memungkinkan 

meningkatnya berbagai kemajuan yang arahan terha-

dap pencapaian perencanaan. 

Kepala sekolah yang bijak membangun kiat-kiat 

khusus untuk lebih dipercaya oleh guru. Dengan cara 

memberi teladan dalam melaksanakan keputusannya 

sendiri maka hal tersebut akan mampu membang-

kitkan kepercayaan guru terhadapnya. Kepala sekolah 

membuat kebijakan, memantau hasilnya, mengeva-

luasi serta mengkaji feed back adalah sebuah peluang 

kepercayaan yang dapat dimanfaatkan oleh kepala 

sekolah untuk senantiasa dapat dipercaya oleh para 

guru. 

c. Komunikasi ke Atas dan ke Bawah 

Kepala sekolah dalam menciptakan iklim kerja 

yang kondusif harus mampu berkomunikasi ke atas 

dan ke bawah secara arif. Komunikasi ke atas yang 

dimaksud adalah komunikasi terhadap atasannya 

secara langsung maupun tidak langsung. Atasan 

kepala sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pendidikan, sedangkan atasan tidak langsung 

pejabat-pejabat atau kebijakan-kebijakan yang ada di 

atas kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah 

dalam berkomunikasi dengan atasan diperlukan 

untuk membuat kebijakan-kebijakan di sekolah yang 

dipimpinnya.  
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Komunikasi kepala sekolah dengan atasan meli-

puti: keterampilan untuk menempatkan diri, dipimpin, 

mendapat informasi, berdiskusi dalam memecahkan 

masalah, menyampaikan berbagai ide dan sebagainya. 

Sedangkan komunikasi ke bawah dilakukan oleh 

kepala sekolah terhadap para guru di sekolah. Kepala 

sekolah dalam berkomuunikasi ke bawah harus 

mampu memberi arahan etos kerja kepala sekolah 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. 

Kebijakan tersebut di atas harus dikomunikasikan 

dengan baik terhadap para guru sehingga tujuan 

sekolah dapat dicapai seefektif mungkin. Komunikasi 

kepala sekolah ke atas dan ke bawah berhubungan 

dengan iklim sekolah. 

Sergiovanni (2003: 262), menyatakan: “Climate 

conceived as potential energy to act-the capacity to 

change, improve and achive is a concept primarily 

related to the educational leadhership force.” Pernya-

taan tersebut memberikan penjelasan bahwa iklim 

kerja di suatu tempat, misalkan sekolah, mengandung 

potensi energi untuk berubah. Iklim sekolah yang 

dikondisikan oleh kepala sekolah dengan bagus akan 

membangkitkan etos kerja yang tinggi bagi para 

karyawannya, sehingga karyawan bekerja dengan rela, 

nyaman dan tenang. Iklim kerja juga memiliki kapa-

sitas untuk mengubah, memperbaiki dan mencapai 

hasil yang baik. 

 



 

32 
 

d. Tanggung jawab 

Wujud nyata dari berbagai pernyataan adalah 

tanggung jawab. Di sekolah tanggung jawab keselu-

ruhan berada pada pimpinan sekolah yaitu kepala 

sekolah. Etos kerja kepala sekolah dalam mewujudkan 

tanggung jawab mempengaruhi iklim kerja orang-

orang yang dipimpinnya. Tanggung jawab kepala 

sekolah meliputi tanggung jawab kepemimpinan, 

pengelolaan, finansial dan sebagainya. Kepala sekolah 

dalam mempertanggungjawabkan kepemimpinannya 

adalah dimulai dari membuat program, meneruskan 

program yang dibuat oleh atasannya, melaksanakan 

program tersebut serta mengevaluasinya. Iklim di 

sekolah yang nyaman, menjadikan sekolah sebagai 

“home” atau tidak tergantung dari kemampuan kepala 

sekolah dalam mempertanggung jawabkannya. Guru, 

tukang kebun, pustakawan, bahkan siswa akan ber-

gairah, apabila kepala sekolah menunjukkan tanggung 

jawabnya yang besar.  

Davis dan Newstrom dalam Agus Dharma (2006: 

49) menjelaskan tanggung jawab sosial sebagai “peng-

akuan bahwa organisasi menimbulkan pengaruh 

signifikan terhadap sistem sosial dan pengaruh ini 

harus dipertimbangkan dan diseimbangkan dengan 

tepat dalam semua tindakan organisasi.” Terhadap 

bukti yang kuat bahwa dalam dunia pendidikan 

tanggung jawab kepala sekolah menyangkut tanggung 

jawab sosial. Hubungan Kepala sekolah dengan guru 
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dan siswa adalah hubungan sosial antara kelompok 

atau pribadi. 

e. Imbalan yang Adil 

Permasalahan yang timbul dalam suatu organi-

sasi adalah imbalan. Imbalan ini dapat berupa gaji, 

upah, honor dan insentif. Terjadinya pemogokan, 

demonstrasi, protes dan pemutusan hubungan kerja 

biasanya juga dimulai dari etos kerja pemimpin dalam 

pemberian imbalan. Imbalan yang adil dapat diukur 

dari keseimbangan antara posisi dan jenis pekerjaan, 

lama bekerja dan kekuatan menggaji, dan sebagainya. 

Ukuran imbalan seringkali juga diukur dari harga 

barang dan kebutuhan di pasaran. Selain imbalan 

berupa, finansial, imbalan juga dapat berupa pembe-

rian kedudukan, harapan jenjang karier.  

Iklim sekolah terutama sekolah negeri, standar 

penggajian telah ditetapkan oleh pemerintah, sedang-

kan sekolah swasta dapat mengikuti sekolah negeri 

atau membuat ketetapan sendiri. Kepala sekolah me-

miliki wewenang untuk menetapkan keadilan imbalan. 

Ketetapan kepala sekolah untuk memberi keseimbang-

an yang seadil-adilnya mempengaruhi iklim kerja di 

sekolah. Davis dan Newstrom dalam Agus Dharma 

(2006: 44) memberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Para pegawai memandang pentingnya, kelayakan 

imbalan yang diperoleh dari organisasi mereka. Isyu 

kelayakan ini berlaku untuk, semua jenis imbalan 

psikologis, sosial dan ekonomi.” 
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Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka 

apabila pegawai memperoleh imbalan yang dipandang 

adil, ia akan terus memberi kontribusi pada tingkat 

yang baik atau kurang lebih sama. Apabila mereka 

tidak memperoleh imbalan yang layak, mereka 

mungkin akan mengundurkan diri, memperendah 

kualitas dan kuantitas pekerjaannya. 

f. Tekanan Pekerjaan yang Nalar 

Setiap awal program semester atau program 

tahunan, kepala sekolah memberikan pembagian kerja 

kepada guru. Pekerjaan untuk guru terdiri pekerjaan 

mengajar dan pekerjaan tambahan, seperti menjadi 

bendahara sekolah, petugas perpustakaan, dan seba-

gainya. Pembagian kerja yang diserahkan kepala 

sekolah kepada sub-ordinatifnya, tugas tersebut 

sebenarnya tugas kepala sekolah yang didelegasikan. 

Pemberian tugas yang nalar atau masuk akal akan 

dikerjakan dengan senang hati. Etos kerja guru men-

jadi bagus apabila ia bekerja secara bebas dan hatinya 

besar. Pikiran guru yang kacau karena tekanan 

pekerjaan hanya akan merusak etos kerja pendidikan 

saja. Sehubungan dengan perasaan, Abror menyata-

kan: “Orang mempunyai perasaan-perasaan itu mem-

pengaruhi pikiran dan tindakannya pada sebagian 

besar keadaan. Oleh karenanya usaha untuk menga-

dakan kepemimpinan tanpa mempehitungkan kenya-

taan ini berarti buta terhadap kenyataan." 
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Beban pekerjaan oleh kepala sekolah kepada 

para guru diukur dengan perasaan. Perasaan guru 

untuk bekerja salah satunya bergantung pada beban 

pekerjaan yang mereka tanggung. Seorang guru 

Sekolah Dasar diberi beban kerja 18 - 38 jam meng-

ajar setiap minggu, menurut ketetapan pemerintah. 

Meskipun jumlah 18 - 38 jam merupakan beban yang 

ringan buat guru namun dalam keadaan yang kurang 

nyaman jumlah tersebut menjadi berat juga. Sebalik-

nya guru dapat juga diberi beban tugas hingga 18-38 

jam dan tanpa keluhan, apabila perasaan nyaman 

dapat terwujud. 

g. Kesempatan 

Kesempatan adalah waktu yang ada dimana 

seseorang dapat memanfaatkan untuk sesuatu yang 

bermanfaat atau meningkat dari jenjangnya. Ada 

berbagai kesempatan di sekolah, baik itu diadakan 

oleh diri sendiri, organisasi, kepala sekolah, maupun 

dari pemerintah. Meningkatkan pendidikan, memper-

oleh jabatan, memperoleh honor tambahan dan seba-

gainya. Sebuah kesempatan seringkali dapat diambil 

dengan mudah dan sedikit respon sudah cukup, 

namun ada juga kesempatan kepala sekolah sebagai 

sebuah kesempatan yang paling kompetitif di sekolah. 

Secara umum kedudukan kepala sekolah dapat 

ditempati oleh semua guru, karena potensi yang 

dimilikinya sebagai pemimpin. Abror (2005:70) mem-

berikan dukungan atas hal ini, ia menyatakan: 
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Semua individu dan kelompok yang normal pada 
setiap tingkatan struktur hirarkis dari kelompok, 

lembaga, masyarakat pada tingkatan tertentu, 

memperlihatkan tingkah laku kepemimpinannya. 

Ini berarti bahwa tingkah laku itu menunjukkan 

kemampuan (potensi) untuk merangsang interaksi 
dalam situasi tertentu. 

 

Kepala sekolah selalu memiliki catatan prestasi 

guru, apabila ada kemungkinan promosi jabatan, 

kenaikan pangkat, peningkatan pendidikan dan seba-

gainya, kepala sekolah dengan cepat dapat menem-

patkannya. Kesempatan yang diberikan oleh kepala 

sekolah merupakan penghargaan. Hal ini berhubung-

an dengan iklim kerja di sekolah. Kebijakan kepala 

sekolah dalam membagi secara adil dan merata 

menimbulkan iklim yang kondusif, sehingga dapat 

mendorong terwujudnya etos kerja para guru. 

h. Pengendalian Struktur dan Birokrasi yang Nalar 

1) Pengendalian 

Pengendalian merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang harus dikuasai oleh kepala sekolah. 

Pengendalian ini juga dimaksudkan untuk memper-

oleh sekolah yang bermutu dan tetap eksis bagi 

masyarakat. J.L. Massie dan Soebagio Atmodiwirio 

(2006) memberikan penjelasan fungsi pengendalian 

sebagai proses mengukur pelaksanaan yang sedang 

berjalan dan merupakan petunjuk terhadap beberapa 

tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dari penje-

lasan tersebut didapat dua fungsi dari pengendalian, 
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yaitu fungsi pengukur dan sebagai petunjuk, yang 

diukur pelaksanaan dan yang ditunjuk tujuan yang 

ditetapkan. 

2) Struktur 

Struktur adalah penempatan personal-personal 

pada suatu susunan organisasi. Struktur dihubung-

kan dengan garis yang biasanya menunjukkan fungsi 

dari level. Kepala sekolah dalam menempatkan 

personal-personalnya ke dalam suatu struktur, juga 

merupakan usaha menyelaraskan irama kerja dan 

tanggung jawabnya. Di dalam keselarasan yang 

dibangun terwujud sebuah iklim kerja yang mantap di 

sekolah. 

3) Birokrasi yang Nalar 

Kepala sekolah yang “top birokrat” di sekolah 

menetapkan birokrat-birokrat di bawahnya hingga ke 

birokrat yang paling bawah. Agar tercipta iklim 

sekolah yang selaras, maka birokrasi ini harus ber-

fungsi secara nalar. Merupakan hal kurang terpuji jika 

sebuah birokrasi menjadi alat yang mempersulit 

sebuah mekanisme kerja, hal ini seperti pipa pengalir 

air yang sengaja disumbat di tengah jalan. Dinamisasi 

sebuah birokrasi akan menjadi lancar jika masing-

masing menjalankan fungsinya secara bertanggung 

jawab. 
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i. Keterlibatan, dan Keikutsertaan Pegawai  

Salah satu bagian dari manajemen adalah 

mengorganisasi. Pembangunan iklim sekolah yang 

mantap dibutuhkan keterampilan kepala sekolah 

untuk melibatkan seluruh pembantunya dalam mela-

kukan program-program kerja sekolah. Meskipun 

pembagian kerja ada namun selalu diperlukan keter-

libatan setiap individu di sekolah. Penyelenggaraan 

evaluasi belajar, penerimaan murid baru, kegiatan 

liburan siswa, kepanitiaan perpisahan, dan sebagai-

nya, selalu memerlukan keterlibatan seluruh jajaran 

sekolah. Dari masalah yang sederhana hingga masalah 

yang kompleks di sekolah, seringkali keterlibatan 

bersama jauh lebih baik. 

Keterlibatan bersama, maka guru di sekolah 

akan menjadi sebuah tim kerja yang harmonis. Kurang 

solid seandainya ada orang tua siswa yang datang 

menanyakan guru kelasnya untuk minta informasi 

tentang putranya, pada saat itu guru kelasnya tidak 

hadir dan tidak ada guru yang membantu memberikan 

jawaban. Sergiovanni (2007: 269) memberikan 

penjelasan tentang hal tersebut: “School improvement 

requires a shared commitment from both teachers and 

principal.” Pernyataan tersebut di atas menjelaskan 

bahwa perbaikan sekolah menuntut keterlibatan 

kepala sekolah, guru dan karyawan. 

Menurut Simamora (2005: 31), Iklim organisasi 

adalah penciptaan iklim hubungan karyawan dalam 
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hal keyakinan, kepercayaan dan keterbukaan merupa-

kan pertimbangan mendasar dan memberikan hasil. 

Lebih jauh Sumamora menjelaskan bahwa iklim 

organisasi seperti diungkapkan di atas dianggap seja-

lan dengan produktivitas yang tinggi dan implementasi 

strategi organisasi yang efektif. Jika iklim organisasi 

sebagai iklim terbuka dan memancing karyawan 

untuk mengutarakan ketidakpuasan dan kepentingan-

nya tanpa rasa takut akan adanya pembalasan, maka 

ketidakpuasan dan perhatian seperti itu dapat di-

tangani dengan cara yang positif. Iklim keterbukaan 

tercipta bilamana karyawan memiliki keyakinan yang 

tinggi dan percaya pada keadilan keputusan dan 

tindakan pimpinan. 

Uraian di atas, variabel iklim kerja dalam 

penelitian ini dimaknai tentang komunikasi, kerja-

sama, suasana kerja, sikap karyawan dan iklim kerja. 

 
2.2.3 Etos Kerja 

Kata etos kerja merupakan gabungan dari dua 

kata etos dan kerja, yang masing-masing memiliki 

pengertian yang cukup luas. Kata etos berasal dari 

kata ethos, yang dalam bahasa Yunani mengandung 

pengertian bagian dari filsafat yang menilai perilaku 

manusia menurut tolok ukur tertentu sehingga tidak 

mudah untuk dirumuskan dalam kalimat yang opera-

sional. Tetapi sebagai gambaran awal dapat diungkap-
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kan mengandung makna watak, semangat dan karak-

ter (Ananta, 1994: 13). 

Kata kerja mengandung makna melakukan 

sesuatu tugas yang diakhiri dengan buah yang dapat 

dinikmati oleh yang bersangkutan maupun orang lain. 

Untuk membuahkan karya yang dapat dinikmati di-

perlukan semangat watak, dan karakter. 

Lichert dan Willts dalam Vroom (2006: 45) mem-

berikan batasan pengertian tentang etos kerja sebagai 

sikap mental dalam mengerjakan atau menghadapi 

segala hal atau sesuatu yang berhubungan dengan 

kerja. 

Cherington (1980: 269) mengemukakan ciri-ciri 

orang yang yang memiliki etos kerja yaitu: 

a. ada usaha yang keras sebagai kewajiban moral 

dan religius bagi setiap orang untuk menguji-

nya, 

b. menghargai waktu kerja, 

c. bertanggung jawab dalam melakukan perkerja-
annya, 

d. menginginkan produktivitastinya yang tinggi, 

e. merasa bangga terhadap profesi dan lembaga-

nya, 

f. loyal terhadap profesi dan lembaganya, 

g. selalu ingin berprestasi, 

h. bersifat jujur 

 

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Cherington ini 

dapat dijelaskan bahwa etos kerja mencakup keselu-

ruhan proses kerja dari partisipasi kerja, hingga 

kualitas hasil kerja. Etos kerja adalah pandangan dan 

sikap orang bahwa bekerja adalah sesuatu yang 
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sangat penting dalam hidup, mereka cenderung me-

nyukai kerja dan memperoleh kepuasan dari pekerja-

annya. Mereka mempunyai komitmen terhadap orang 

dan tujuannya. 

Untuk mengembangkan etos kerja perlu ditekan-

kan pentingnya disiplin, kerja keras. Pandangan 

bekerja adalah sesuatu analisa, efisiensi, kejujuran, 

loyalitas, tanggung jawab, kerja sama, hidup hemat, 

integritas, mandiri, kreativitas inovasi dan menghargai 

waktu. 

Mengamati etos kerja dapat dilakukan kepada 

semua objek manusia, baik individual maupun kelom-

pok yang terlibat di dalam proses produksi, baik 

barang maupun jasa. Sejalan dengan pendapat di atas 

maka etos kerja siswa adalah identifikasi dari aktivitas 

siswa dalam memanfaatkan metode dan teknik sarana 

dan prasarana, alat bantu media belajar selama 

melaksanakan belajar hingga pencapaian hasil belajar-

nya di sekolah. Aktivitas dalam melaksanakan kegiat-

an belajar dapat memberikan makna positif jika di 

dalam aspek sikap dan tanggung jawab profesional 

mencakup disiplin kerja, semangat kerja, kerja sama, 

efektif dan efisien dalam kerja dan mandiri. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disim-

pulkan bahwa etos kerja pada guru adalah pandang-

an, sikap dan komitmen guru terhadap bidang peker-

jaan yang menjadi tanggung jawab, baik itu praktik di 

sekolah maupun teori, yang meliputi disiplin, kerja 
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sama, efektif dan efisien serta kemandirian siswa di 

dalam, melaksanakan pekerjaan. 

Dalam penelitian ini etos kerja dimaknai: disi-

plin kerja, kerja-sama kelompok, semangat kerja, 

efektivitas dan efisiensi kerja dan mampu mandiri. 

 
2.2.4 Persepsi 

Tidak sedikit keputusan-keputusan, dalam orga-

nisasi dibuat melalui proses perseptual dan memper-

lihatkan bagaimana proses-proses tersebut dihubung-

kan pada pengambilan keputusan secara individual. 

Membicarakan tentang individu tidak dapat dilepas-

kan dari persepsi. Persepsi acap kali dimaknakan 

dengan: “pendapat, sikap, penilaian, perasaan, dan 

lain-lain. Yang pasti, tindakan persepsi, penilaian, 

perasaan, bahkan sikap selalu berhadapan dengan 

suatu objek atau peristiwa tertentu.” 

Alo Liliweri (2007: 130) menjelaskan bahwa:     

"... Persepsi melibatkan aktivitas manusia tentang 

objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diper-

oleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsir-

kan pesan tentang objek itu." Semua proses belajar 

selalu dimulai dengan persepsi, yaitu setelah sese-

orang menerima stimulus dari lingkungannya. 

Menurut Fleming dan Levie dalam Toeti dan Udin 

(2006: 50), “Persepsi merupakan suatu proses yang 

bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat 

menerima atau meringkas informasi yang diperoleh 
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dari lingkungannya." Oleh sebab itu persepsi dianggap 

sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang. 

Persepsi dapat berfungsi secara efektif maka 

kemampuan untuk mengadakan persepsi tentang 

sesuatu harus dikembangkan sebagai suatu kebiasa-

an. Latihan-latihan perlu dirancang sebaik mungkin 

dan ulangan-ulangan tentang sesuatu yang sudah 

diketahui akan menyebabkan individu terhenti pada 

suatu tingkat tertentu. Robbins (1996: 88) menyata-

kan, “Persepsi dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

proses dengan mana individu-individu mengorgani-

sasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar 

memberi makna kepada lingkungan mereka.” Persepsi 

itu penting dalam studi perilaku organisasi karena 

perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi 

mereka mengenai realitas itu. 

 

Faktor-faktor yang Membentuk Persepsi 

a. Pelaku Persepsi 

Bila seorang individu memandang pada suatu 

objek dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, 

penafsiran itu dipengaruhi oleh karakteristik pribadi 

pelaku persepsi individu itu. Karakteristik pribadi yang 

relevan yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, 

motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, 

dan pengharapan. 
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b. Target/objek 

Karakteristik-karakteristik dari target yang akan 

diamati dapat mempengaruhi apa yang akan diper-

sepsikan. Target tidak akan dipandang dalam keadaan 

terisolasi, sehingga hubungan suatu target dengan 

latar belakang juga mempengaruhi persepsi. Sebagai 

contoh kecenderungan orang untuk mengelompokkan 

benda-benda yang berdekatan atau mirip. 

Objek-objek yang berdekatan satu sama lain 

akan cenderung dipersepsikan bersama-sama bukan-

nya terpisah. Sebagai akibat kedekatan fisik atau 

waktu, sering kita menggabungkan objek-objek atau 

peristiwa-peristiwa yang tidak berkaitan secara ber-

sama-sama. Orang, objek, atau peristiwa yang serupa 

satu sama lain cenderung dikelompokkan bersama-

sama. Oleh sebab itu makin besar kemiripan itu, 

makin besar kemungkinan kita cenderung memper-

sepsikan mereka sebagai suatu kelompok bersama. 

c. Situasi 

Melihat konteks, objek atau peristiwa itu adalah 

penting dan unsur-unsur lingkungan sekitar mempe-

ngaruhi persepsi kita. 
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   Faktor pada pemersepsi 

 Sikap 

 Motif 

 Kepentingan 

 Pengalaman 

 Pengharapan 

 

     

 Faktor dalam situasi 

 Waktu 

 Keadaan/tempat kerja 

 Keadaan sosial 

   

  Persepsi  

    

     

   Faktor pada target 

 Hal baru 

 Gerakan 

 Bunyi 

 Ukuran 

 Latar belakang 

 Kedekatan 

 

     

 

Gambar 1 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi  

(Robbins, 1996: 92) 

 

 
Teori Atribusi (Robbins, 1996: 920) dinyatakan: 

“untuk mengembangkan penjelasan cara-cara menilai 

orang secara berlainan, bergantung pada makna apa 

yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu.” Teori 

ini menyarankan bila mengamati perilaku seorang 

individu, maka berusaha menentukan apakah perilaku 

itu menyebabkan internal ataukah eksternal. Perilaku 

yang disebabkan faktor internal adalah perilaku yang 

diyakini berada di bawah kendali pribadi dari individu 

itu. Sedangkan perilaku yang disebabkan faktor 

eksternal dilihat sebagai dari sebab-sebab luar, yaitu 

terpaksa berperilaku demikian karena situasi. Lebih 
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jauh dalam teori Atribusi dinyatakan ada tiga faktor 

penentuan. 

1) Kekhususan (ketersendirian), merujuk kepada 

apakah seorang individu memperlihatkan peri-
laku-perilaku berlainan dalam situasi yang 

berlainan; 

2) Konsensus, merujuk kepada apakah jika semua 

orang yang mengahadapi suatu situasi yang 

serupa bereaksi dengan cara yang sama; 

3) Konsistensi (ketaat-asasan), merujuk kepada 
apakah orang itu memberi reaksi dengan cara 

yang sama dari waktu ke waktu. 

 

Teori persepsi antar pribadi oleh R.D. Laing 

dalam Alo Liliweri (1997: 179) menjelaskan bahwa: 

"sebagian besar perilaku komunikatif manusia diben-

tuk oleh persepsi (pengalaman) tatkala dia sebagai 

komunikator berhubungan dengan komunikan." 

Setiap orang yang berinteraksi dengan sesama mem-

punyai dua tingkat pengalaman (persepsi) atau pers-

pektif. Pada tingkat pertama adalah pengalaman indi-

vidu dengan individu lain melalui perspektif langsung. 

Sedang pada tingkat kedua adalah pengalaman 

individu terhadap pengalaman individu lain utuk 

menyimpulkan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dibuat individu lain. 

Setiap karakteristik yang membuat seseorang, 

suatu objek atau peristiwa menyolok akan mening-

katkan kemungkinan bahwa karakteiistik itu akan 

dipersepsi. Mengapa demikian, karena tidak mungkin 

bagi kita mengasimilasikan semua yang kita lihat, 

tetapi hanya rangsangan-rangsangan tertentu yang 
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dapat dicerna. Oleh karena itu, kita tidak dapat 

mengamati semua yang berlangsung di sekitar kita 

maka kita masukkan dalam persepsi selektif. 

Pengambilan keputusan individual merupakan 

suatu bagian yang penting dan perilaku organisasi. 

Dalam mengambil keputusan bukan hanya urusan 

pimpinan saja tetapi karyawan bukan pimpinan pun 

juga mengambil keputusan yang mempengaruhi 

pekerjaan dan organisasi dimana seorang individu 

bekerja. Bagaimana seorang individu dalam organisasi 

mengambil keputusan dan kualitasnya, sebagian besar 

dipengaruhi persepsi-persepsinya. 

Uraian di atas memberi kesimpulan bahwa peri-

laku manusia sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, 

kecakapan, dan nilai-nilai sikap yang dimiliki terhadap 

suatu objek tertentu. Dengan kata lain perilaku sese-

orang tergantung pada kemampuan mempersepsi 

suatu objek yang ada di lingkunganya melalui peng-

lihatan, pendengaran, penciuman dan perasaan. 

Muhibbin (2007: 353) menguraikan tentang 

posisi guru dalam PBM: 

 

 

Gambar 2 
Posisi Guru dalam PBM 
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Pada gambar di atas menunjukkan bahwa 

kegiatan belajar merupakan akibat atau hasil kegiatan 

guru mengajar dalam konteks PBM. Tetapi tidak 

tertutup kemungkinan adanya proses belajar siswa 

tanpa melibatkan guru. Artinya setiap guru mengajar 

selalu membutuhkan murid belajar, tetapi tidak setiap 

murid belajar memerlukan guru mengajar. 

Di samping itu tuntutan partisipasi guru dalam 

administrasi sekolah sangat penting dan menjadi satu 

keharusan. Partisipasi di sini ditafsirkan sebagai ke-

sempatan-kesempatan guru dan kepala sekolah untuk 

memberi contoh bagaimana demokrasi dapat diterap-

kan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan 

(Ngalim, 1987: 160). 

Nasution (2000:121) mengemukakan tiga hal 

tentang sikap guru, yaitu: 

1) Memberi perhatian utama pada perkembangan 

kognitif, termasuk perkembangan intelektual 

anak secara harmonis; 

2) Guru sedapat mungkin membiarkan anak 
berkembang menurut dorongan masing-masing 

tanpa banyak mencampurinya, agar anak 

memperoleh kebebasan berkembang, percaya 

akan diri sendiri dengan penuh inisiatif; 

3) Guru berusaha agar belajar ini menjadi kegi-

atan yang menggembirakan yang dilakukan 
tanpa jerih payah. 

 

Dengan demikian guru yang profesional diharap-

kan memahami (ciri khas) kepribadian dirinya, agar 

dapat menjadi contoh bagi siswanya. Guru hendaknya 

memiliki profesi sebagai pembimbing belajar seperti 
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yang diharapkan dalam Undang-Undang Guru dan 

Dosen. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digam-

barkan dalam bagan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3 
Kerangka Pikir Penelitian 

 

Penjelasan bagan di atas 

1. Jika guru dalam mempersepsi kemampuan kepemimpinan 
kepala sekolah positif maka akan mendukung etos kerja guru 

dan sebaliknya jika persepsi guru negatif maka akan meng-

hambat etos kerja guru. Dengan demikian ada pengaruh yang 

positif antara kemampuan kepeminpinan kepala sekolah 

terhadap etos kerja guru; 

2. Jika guru dalam mempersepsi iklim kerja di lingkungan 
sekolah positif maka akan mampu menciptakan etos kerja, 

sebaliknya jika persepsi guru terhadap iklim kerja negatif, 

maka akan mengahambat etos kerja. Dengan demikian ada 

pengaruh yang positif antara iklim kerja di lingkungan sekolah 

terhadap etos kerja guru; 
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3. Jika guru dalam mempersepsi kemampuan kepemimpinan 
kepala sekolah dan iklim kerja sekolah positif maka mampu 

menciptakan etos kerja, dan sebaliknya jika persepsinya 

negatif maka akan mengahambat etos kerja. Dengan demikian 

ada pengaruh yang positif antara kemampuan kepeminpinan 

kepala sekolah dan iklim kerja di sekolah secara bersama-
sama terhadap etos kerja guru. 

 

2.4 Hipotesis 

Ada tiga hipotesis yang perlu dibuktikan kebe-

narannya: 

1. Ada pengaruh yang siginifikan antara kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap etos kerja 

guru menurut persepsi para guru SD Negeri di 

Kecamatan Ambarawa; 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim kerja 

terhadap etos kerja guru menurut persepsi para 

guru SD Negeri di Kecamatan Ambarawa; 

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah dan iklim kerja se-

cara bersama-sama terhadap etos kerja guru menu-

rut persepsi para guru SD Negeri di Kecamatan 

Ambarawa. 

 


