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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai teori dan defenisi 

konsep mengenai motivasi berprestasi, kepemimpinan 

transformational, dan produktivitas kerja, dan juga menyajikan 

penelitian-penelitian sebelumnya, model penelitian dan hipotesis 

penelitian. 

 

A.     Teori dan Definisi Konsep 

2.1    Pengertian Produktivitas Kerja 
Produktivitas kerja merupakan suatu ukuran kinerja yang 

mencakup efektivitas dan efisiensi seorang tenaga kerja (Robbins, 

2003). Kinerja merupakan hubungan erat dengan masalah 

produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan 

usaha untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam 

suatu organisasi sehingga kinerja yang rendah juga akan 

mempengaruhi produktivitas kerja (Robbins dalam Hapsari, 

2005). 

Menurut Harsiwi (2004), produktivitas kerja adalah suatu 

konsep yang menunjukkan adanya kaitan antara hasil kerja 

dengan satuan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

produk. 

Sementara itu menurut Hasibuan (2001), menyebutkan 

bahwa produkitivitas kerja adalah perbandingan antara totalitas 

pengeluaran pada waktu tertentu dibagi kualitas masukan 
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selama periode tertentu. Dengan kata lain produktivitas adalah 

perbandingan antara keluaran dan masukan. Keluaran dapat 

meliputi volume dan kualitas, sedangkan masukan dapat 

meliputi bahan dan energi, tenaga kerja dan peralatan modal. 

Bernandin & Russell (dalam Gomes, 2000) memberi batasan 

mengenai produktivitas kerja sebagai “the record of outcomes 

produced on a specified job function or activity during a specified 

time periode” (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu 

pekerjaan tertentu atau kegiatan selama suatu periode waktu 

tertentu). 

Rusli Syarif (1991), mengatakan bahwa definisi 

produktivitas secara sederhana adalah hubungan antara kualitas 

yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk 

mencapai hasil itu. Selanjutnya secara umum adalah bahwa 

produktivitas merupakan rasio antara kepuasan atas kebutuhan 

dan pengorbanan yang dilakukan.  

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 

Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kegiatan pokok dan tugas 

tambahan seorang guru menjelaskan dengan jelas fungsi dan 

tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang guru. mencakup 

kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan 

tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. 

Yang dimaksud dengan “tugas tambahan”, misalnya menjadi 

pembina pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, 

dan guru piket. 
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Guru produktif adalah guru kreatif yang tidak pernah puas 

dengan pembelajaran yang dilaksanakannya. Dia selalu 

melakukan refleksi diri melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di 

kelasnya sendiri. Melalui kolaborasi teman sejawat, dia akan 

memperbaiki kekurangannya dalam pembelajaran, dan 

dituliskannya. Hal itulah yang membuatnya menjadi produktif. 

Apa yang dikerjakannya selalu dituliskan. Guru produktif akan 

menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang 

dituliskan. Konsisten dan komitmen dalam menjaga diri untuk 

menulis membuatnya menjadi guru yang produktif. Salah satu 

contoh yang paling mudah adalah buku pelajaran yang 

diampunya sudah dibuatnya sendiri dengan perbaikan terus 

menerus (Kusumah Wijaya, 2011).  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen secara tegas menyatakan bahwa kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional berfungsi meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 

2008 tentang Guru yang  menyebutkan bahwa guru memiliki 

beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka 

dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per 

minggu. 

Guru yang memahami tugasnya tidak hanya sebatas 

dinding sekolah saja, tetapi juga sebagai penghubung sekolah 

dengan masyarakat yang juga memiliki beberapa tugas menurut 

Rostiyah (Djamarah, 2000) mengemukakan bahwa tugas guru 

profesional adalah: 
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1. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa 

kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman 

2. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai 

cita-cita dan dasar negara kita Pancasila 

3. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik 

sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang 

merupakan keputusan MPR No. 2 Tahun 1983 

4. Sebagai prantara dalam belajar 

5. Guru adalah sebagai pembimbing untuk membawa 

anak didik ke arah kedewasaan. Pendidik tidak maha 

kuasa, tidak dapat membentuk anak menurut 

kehendak hatinya 

6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan 

masyarakat 

7. Sebagai penegak disiplin. Guru menjadi contoh dalam 

segala hal, tata tertib dapat berjalan apabila guru 

menjalaninya terlebih dahulu 

8. Sebagai adminstrator dan manajerGuru sebagai 

perencana kurikulum 

9. Guru sebagai pemimpin 

10. Guru sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak 

Secara Umum Guru dalam setiap sekolah mempunyai 

tugas kerja yang sama. Berdasarkan UU Pemerintah tahun 2010 

mengenai kenaikan pangkat, yang diberlakukan pada tahun 

2011 tugas-tugas guru adalah;  
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1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan 

pendidikan 

2. Menyusun silabus pembelajaran 

3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

5. Menyusun alat ukur atau soal sesuai mata pelajaran 

6. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil 

belajar pada mata pelajaran dikelasnya 

7. Menganalisis hasil penilaian pembelajaran 

8. Melaksanakan pembelajaran dan pengayaan dengan 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. 

9. Melaksanakan bimbingan dan konseling di kelas yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

10. Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap 

terhadap proses dan hasil belajarm induksi 

11. Membimbing guru pemula dalam progr 

12. Membimbing siswa dalam kegiatan extrakurikuler 

proses pembelajaran 

13. Melaksanakan pengembangan diri 

14. Melaksanakan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif 

15. Presentasi ilmiah 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan produktivitas 

kerja adalah produktivitas kerja guru. Dengan mengacu pada 

beberapa pengertian dan batasan yang dikemukakan, maka 

produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil kerja guru 

berdasarkan standar kemampuan profesionalnya selama 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai guru di sekolah. 

Tugas dan kewajiban guru sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 

 

2.2    Teori Produktivitas Kerja 
Konsep dasar dari produktivitas itu adalah rasio antara 

keluaran (output) dan masukan (input) yang bernilai, misalnya 

efisiensi & efektivitas sumber daya yang tersedia, yaitu 

kepegawaian, mesin, bahan, fasilitas, energi, dan waktu untuk 

mencapai keluaran yang sangat bernilai (Timple, 1999). 

Sementara itu Koster (2001), menjelaskan bahwa produktivitas 

adalah pengukuran seberapa baik sumber daya yang digunakan 

bersama dalam organisasi untuk menyelesaikan kemampuan 

hasil-hasil. 

Teori produktivitas kerja dilakukan Berry dan Houston 

(1993) dalam bukunya yang berjudul “Psychology at work”. 

Dinyatakan bahwa Produktivitas kerja merupakan kombinasi 

antara kemampuan dan usaha untuk menghasilkan apa yang 

dapat dikerjakannya. Supaya produktivitas kerja seseorang baik, 

maka harus memiliki kemampuan, kemamuan, usaha serta 

setiap kegitan yang dilaksanakan tidak mengalami hambatan 

yang berat dari lingkungannya, dengan demikian akan dapat 

dipenuhi kiat-kiat yang bermakna dalam menghasilkan 

produktivitas kerja yang baik.  

Kemauan dan usaha sebagai perwujudan motivasi, akan 

menyebabkan seseorang melakukan atau action. outcome 

produktivitas kerja akan memiliki potensi untuk memodifikasi 
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kemampuan dan motivasi untuk menghasilkan produktivitas 

kerja selanjutnya. Bila kita dapat memprediksi kemampuan 

seseorang mengenai suatu pekerjaan tertentu, dan responnya 

terhadap lingkungan pekerjaan, maka kita dapat menyeleksi dan 

melatih pekerja-pekerja yang bersangkutan dalam kepentingan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan kondisinya.  

Sementara itu teori produktivitas menurut piagam OSLA 

tahun 1984 (Ravianto, 1986) adalah: 

a. Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan 

untuk menyediakan semakin banyak barang dan jasa 

untuk semakin banyak orang dengan menggunakan 

sedikit sumber daya. 

b. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan 

multidisiplin yang secara efektif merumuskan tujuan 

rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara 

produktif dengan menggunakan sumber daya secara 

efektif dan efisien namun tetap menjaga kualitas. 

c.  Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan 

modal, teknologi manajemen, informasi, energi, dan 

sumber daya lainnya untuk mutu kehidupan yang 

mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas 

secara menyeluruh. 

d   Produktivitas berbeda di masing-masing negara denga 

kondisi, potensi, dan kekurangan serta harapan yang 

dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam jangka 

panjang dan pendek, namun masing-masing 24 negara 
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mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan 

dan komunikasi. 

e    Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan 

teknik manajemen akan tetapi juga mengandung 

filosofi dan sikap mendasar pada motivasi yang kuat 

untuk terus menerus berusaha mencapai mutu 

kehidupan yang baik.  

Selain itu menurut Handari Nawawi dan Kartini Handari, 

1990), menjelaskan bahwa secara konkrit teori produktivitas 

kerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.  Produktivitas kerja merupakan perbandingan terbaik 

antara hasil yang diperoleh dengan jumlah kerja yang 

dikeluarkan. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika 

hasil yang diperoleh lebih besar dari pada sumber 

tenaga kerja yang dipergunakan dan sebaliknya. 

b.  Produktivitas yang diukur dari daya guna (efisiensi 

penggunaan personal sebagai tenaga kerja). 

Produktivitas ini digambarkan dari ketepatan 

penggunaan metode atau cara kerja dan alat yang 

tersedia, sehingga volume dan beban kerja dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang tersedia. Hasil 

yng diperoleh bersifat non material yang tidak dapat 

dinilai dengan uang, sehingga produktivitas hanya 

digambarkan melalui efisiensi personal dalam 

pelaksanaan tugas-tugas pokoknya. 
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2.3    Aspek-aspek Produktivitas 

Sinungan (2000), mengungkapkan bahwa produktivitas 

mengandung 3 aspek, yaitu: 

a) Jumlah produksi yang dicapai menunjukkan 

kemampuan berproduksi setiap pekerja. Apabila 

jumlah produksi yang dihasilkan tinggi maka 

kemampuan tiap pekerja juga tinggi. 

b) Jenis pekerjaan atau posisi jabatan menunjukkan 

peran karyawan atau pegawai dalam hasil produksi. 

Hasil produksi dapat menunjukkan besar atau kecilnya 

peran tenaga kerja dari proses produksi tersebut. 

c) Jangka waktu menunjukkan waktu tertentu pekerja 

dapat menghasilkan dalam jumlah waktu tertentu. 

Jangka waktu tertentu yang digunakan dalam proses 

produksi akan menunjukkan tingkat produksi yang 

dihasilkan dilihat dari jasil produksi (Sabdastrinal, 

2006). 

Ghiselli dan Brown (2002), mengungkapkan bahwa 

produktivitas memiliki 2 aspek yang penting, yakni; 

a)  Aspek kualitas 

Tingkat produktivitas kerja masing-masing pegawai 

dapat dilihat dari rata-rata observasi yang merupakan 

standar penilaian untuk menentukan kriteria 

organisasi atau lembaga dimana pegawai tersebut 

bekerja. 

 



26 

 

b)   Aspek Kuantitas 

Seorang tenaga kerja dinilai produktif jika mampu 

menghasilkan produk yang lebih besar dari tenaga 

kerja lainnya dengan menggunakan waktu seefisien 

mungkin (sebagaimana dikutip dalam Suryaningrum, 

2005).  

As’ad (1998), merumuskan aspek-aspek produktivitas kerja 

secara garis besar dalam 4 aspek, yaitu; 

a) Kualitas dan Kuantitas Kerja 

Kualitas kerja yaitu suatu hasil kerja yang 

disesuaikan dengan target yang ditetapkan, sedang 

kuantitas kerja adalah kemampuan secara kuantitatif 

dalam melaksanakan pekerjaan. Terdapat 2 sub 

bagian dalam aspek ini. Antara lain: 

1) Ketelitian Kerja, yaitu seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan tentu akan 

melalu tata urutan tertentu yang mungkin 

dilaksanakan secara teliti dan ada pula yang 

secara serampangan. Ketelitian seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan akan sangat 

berpengaruh terhadap kualiatas kerja dan lebih 

jauh pada produktivitas kerja. 

2) Kecepatan, Kerapian dan Ketrampilan Kerja, yaitu 

kemampuan seseorang dalam menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan semata-mata tidak hanya 

dinilai dari baik dan buruknya hasil pekerjaan, 



27 

 

namun juga menyangkut waktu yang 

dipergunakan, sebab masalah ini menyangkut 

efisiensi. Waktu yang dipergunakan oleh seseorang 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya 

dalam organisasi sudah ditetapkan dengan alokasi 

tertentu. Hasil dari pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan seseorang tidak hanya dilihat dan 

dinilai dari terselesaikannya pekerjaan tersebut 

namun juga kerapian semakin tinggi produktivitas 

kerjanya. Ketrampilan kerja artinya apakah 

ketrampilan minimal yang harus dimiliki oleh 

guru dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya sudah dimiliki. Semakin tinggi dan 

beragam tingkat penguasaan ketrampilan yang 

dikuasai akan semakin tinggi pula produktivitas 

kerja yang dihasilkannya. 
 

b) Keandalan Melaksanakan Tugas 

Keadalan dalam melaksanakan tugas adalah suatu 

tingkat kepercayaan pimpinan dan rekan lain yaitu 

kepala sekolah dan guru lain karena kemampuannya 

dan kesungguhannya telah terbukti selalu berhasil 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Keandalan ini dapat dilihat 

ketika seseorang memiliki kemampuan melaksanakan 

tugas diluar tugas pekerjaannnya. Selepas dari 

pelaksanaan tugas rutin yang wajib dikerjakan 

seseorang tidak akan lepas dari pekerjaan-pekerjaan 
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yang lain diluar tugas. Terselesaikannya pekerjaan 

diluar tugas akan sangat membantu menigkatkan 

konsentrasi seseorang dalam pelaksanaan tugas 

rutinnya, sehingga produktivitas kerjanya tidak akan 

terganggu. 
 

c) Kehadiran, aspek ini terbagi atas 2 sub, yaitu: 

1) Kehadiran dalam Acara-acara Resmi,  

Jika seseorang jarang menghadiri acara-acara 

resmi, maka peluang untuk saling tukar pikiran 

dan menerima bimbingan serta arahan berkurang 

yang selanjutnya tentu akan berpengaruh 

terhadap produktivitas kerjanya. 

2)   Kehadiran dalam Acara-acara Mendadak  

Acara-acara mendadak yang diadakan suatu 

organisasi seperti mengunjungi rekan yang sakit, 

melayat, akan membantu meningkatkan 

keakraban dengan sesama rekan kerja, yang 

akhirnya akan menunjang kerjasama dalam 

pelaksanaan tugas dan pekerjaan sehingga 

produktivitas kerja akan meningkat. 
 

d) Kerjasama 

Kerjasama adalah hubungan seorang dengan pihak 

lain dalam konteks penyelesaian pekerjaan. Aspek ini 

terbagi atas 2 sub, yaitu: 
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1) Kerjasama dengan teman 

Kerjasama yang baik dengan teman, mutlak 

diperhatikan untuk peningkatan produktivitas 

kerja. Sebab sebagai suatu sistem pekerjaan itu 

tidak akan dapat diselesaikan sendiri tanpa 

bantuan dan pertolongan orang lain. 

2) Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat 

Adanya kerjasama yang baik dengan tokoh 

masyarakat sangat diperlukan oleh pekerja dalam 

kaitannya dengan bina lingkungan serta diperoleh 

bantuan serta umpan balik atas pekerjaannya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 

tentang Guru Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kegiatan pokok 

dan tugas tambahan seorang guru itulah yang digunakan penulis 

sebagai aspek-aspek dalam penelitian ini. Tugas-tugas tersebut 

adalah: 

1. Merencanakan pembelajaran. Guru wajib membuat 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada awal 

tahun atau awal semester, sesuai dengan rencana 

kerja sekolah/madrasah. Merencanakan pembelajaran 

meliputi kelengkapan materi. 
2. Melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan 

pembelajaran merupakan kegiatan interaksi edukatif 

antara peserta didik dengan guru. melaksanakan 

pembelajaran terdiri dari penguasaan kelas dan 

penggunaan media. 
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3. Menilai hasil pembelajaran. Menilai hasil pembelajaran 

merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses 

dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara 

sistematis dan berkesinambungan. Menilai hasil 

pembelajaran meliputi melakukan penilaian dengan 

tes, penilaian notes berupa pengamatan, dan 

pengukuran sikap.  
4. Membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing 

dan melatih peserta didik dibedakan menjadi tiga 

kategori yaitu membimbing atau melatih peserta didik 

dalam proses tatap muka, intrakurikuler, dan 

ekstrakurikuler. 
5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada 

pelaksanaan tugas pokok. Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 24 ayat (7) 

menyatakan bahwa guru dapat diberi tugas tambahan 

sebagai kepala satuan pendidikan, wakil kepala 

satuan pendidikan, ketua program keahlian satuan 

pendidikan, pengawas satuan pendidikan, kepala 

perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel, atau unit 

produksi. Selanjutnya, sesuai dengan isi Pasal 52 ayat 

(1) huruf e, guru dapat diberi tugas tambahan yang 

melekat pada tugas pokok misalnya menjadi pembina 

pramuka, pembimbing kegiatan karya ilmiah remaja, 

dan guru piket. 
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2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 
Kerja 
Kaimudin (1996), menjelaskan bahwa produktivitas kerja 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni; 

a) Faktor Manusia 

Produktivitas tergantung pada kemampuan dan 

kemauan tiap individu dalam berproduksi. Faktor 

kemampuan berhubungan dengan kemampuan fisik, 

tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Faktor 

kemauan berkaitan dengan etos kerja, mentalis dan 

motivasi. 

b) Faktor Sarana Pendukung 

Faktor ini meliputi sarana lingkungan kerja dan 

kesejahteraan tenaga kerja (upah/gaji). 

c) Faktor Supra Sarana 

Faktor supra sarana menyangkut kemampuan 

manajemen, hubungan industrial dan kebijakan-

kebijakan yang ada (Sebagaimana dikutip dalam 

Hapsari, 2005). 

Koster (2001), menjelaskan bahwa produktivitas pegawai 

ditentukan oleh 3 faktor, antara lain: 

a)  Faktor yang bersumber dari dalam diri pegawai 

 1). Motivasi untuk melakukan pekerjaan secara  

maksimal. Yang meliputi aspek kebutuhan 

fisiologis, keslamatan, dan keamanan kerja, 

sosial penghargaan serta aktualisasi diri. 
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 2). Kemampuan (Ability), yang meliputi berbagai 

aspek yaitu bakat/potensi alamiah, pendidikan, 

latihan, disiplin, kesehata, dan pengalaman 

kerja. 
 

b) Faktor yang berasal dari Perusahaan atau Lembaga 

Organsasi tersebut 

 Faktor ini menyangkut kebijakan perusahaan atau 

lembaga tersebut, yaitu kesempatan (Opportunity) 

yang memungkinkan sejauh mana tenaga kerja dapat 

mengembangkan karir, memperoleh promosi, adanya 

mutasi, dan adanya ancaman untuk didemobligasi. 
 

c) Faktor Lingkungan 

 Faktor ini biasanya berupa interaksi antara tenaga 

kerja dan perusahaan atau lembaga. 

Menurut Sukarna (1993), produktivitas kerja dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, yaitu:  

a) Kemampuan dan ketangkasan karyawan,  

b) Managerial skill atau kemampuan pimpinan 

perusahaan, 

c) Lingkungan kerja yang baik,  

d) Lingkungan masyarakat yang baik,  

e) Upah kerja,  

f) Motivasi pekerja untuk meraih prestasi kerja,  

g) Disiplin kerja karyawan,  

h) Kondisi politik atau keamanan dan ketertiban negara, 

i) Kesatuan dan persatuan antara kelompok pekerja,  
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j) Kebudayaan suatu negara,  

k) Pendidikan dan pengalaman kerja,  

l) Kesehatan dan keselamatan pekerja karyawan,  

m) Fasilitas kerja,  

n) Kebijakan dan sistem administrasi perusahaan. 

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi produktivitas kerja seorang guru. Namun 

penulis lebih memilih motivasi dan peranan pimpinan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja guru. Hal ini 

dikarenakan karena motivasi berprestasi merupakan faktor 

pendorong dari dalam diri yang dapat memicu usaha untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. Sedangkan kepemimpinan 

transformational dipilih penulis karena kemampuan pemimpin 

dapat mempengaruhi dan memicu para guru untuk bekerja keras 

dalam mencapai produktivitas kerja. 

 

2.5 Pengertian Motivasi Berprestasi  
Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak sadar 

untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau 

usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 

sekelompok orang tertentu bergerak melakukan sesuatu karena 

ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat 

kepuasan atas perbuatannya. 

Motivasi merupakan istilah umum yang berkenan dengan 

pengaturan tingkah laku individu oleh adanya stimulus dari 
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dorongan dalam maupun luar untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan (Crow dan Crow, 1995). Kata motivasi berasal dari 

bahasa latin “Movere” yang artinya dorongan atau daya 

penggerak (Yunus, 2005).  

Kajian tentang motivasi berprestasi menurut Santrock 

(2007), adalah proses yang memberi semangat arah dan 

kegigihan perilaku.artinya perilaku yang termotivasi adalah 

perilaku yang penuh energi, terarah dan bertahan lama. 

Selanjutnya Santrock (2007), juga menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi adalah dorongan untuk menyelesaikan sesuatu yang 

sulit, menguasai, memanipulasi atau mengatur benda-benda fisik 

manusia, atau ide-ide serta berusaha mengatasi rintangan dalam 

mencapai standar yang tinggi untuk mengungguli orang lain.  

Winkel (1992), motivasi berprestasi adalah daya penggerak 

dalam diri individu untuk memperoleh keberhasilan dan 

melibatkan diri dalam kegiatan, dimana keberhasilannya 

tergantung pada usaha pribadi dan kemampuan yang 

dimilikinya. Kemudian menurut Murray (dalam Salam, 2003) 

dalam motivasi berprestasi terdapat kemampuan yang 

terorganisir pada diri individu untuk mewujudkan suatu keadaan 

yang lebih tinggi, sehingga perasaan ingin suksesnya dapat 

tercapai. 

Selain itu didalam motivasi berprestasi juga mengandung 

kondisi psikologis yang mendorong atau menggerakan individu 

untuk mengetahui keinginan atau kebutuhannya (Salam dan 

Ada, 2003). Dengan kata lain karena adanya kemampuan 
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maupun kondisi psikolog, maka individu bertingkah laku untuk 

memenuhi kebutuhan (needs). 

McClelland (1985), mengungkapkan bahwa motivasi 

berprestasi adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, 

memimpin, memanipulasi, atau mengorganisir objek fisik. 

Selanjutnya, Menurut McClelland 1985, (Wijono, 2007) bahwa 

aplikasi dari motif berprestasi menjelaskan bahwa individu akan 

mengerjakan sesuatu dengan gigih dan resiko pekerjaannya 

adalah moderat, maka dia akan bekerja lebih bertanggungjawab 

dan memperoleh umpan balik atas hasil prestasinya. 

McClelland (1985) juga berpendapat bawha motivasi 

berprestasi sebagai usaha mencapai sukses, yang bertujuan 

berhasil dalam berkompetisi dengan suatu standar keberhasilan 

tertentu. Adapun standar keberhasilan ini dapat berdasarkan 

pada prestasi orang lain atau pada diri sendiri. Robbins (2003), 

mengatakan bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan untuk 

mengungguli dengan cara berprestasi sehubungan dengan 

seperangkat dasar, berusaha untuk sukses. 

Hasibuan (2001), menjelaskan bahwa motivasi berprestasi 

sebagai suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan 

suatu tantangan untuk kemajuan dan pertumbuhan. 

Selanjutnya Atkinson dan Raymor (1974), mengemukakan bahwa 

motivasi berprestasi adalah dorongan dari dalam diri individu 

untuk mencapai prestasi yang membanggakan dan lebih tinggi 

dari prestasi yang pernah diraih sebelumnya. 

Smith dan Cinny (dalam Yunus, 2005) mengemukakan 

motivasi berprestsi merupakan hasil interaksi usaha, kepuasan, 
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dan ganjaran untuk mencapai tujuan. Selanjutnya Glasgow 

(dalam Yunus, 2005), menyatakan bahwa orang yang memiliki 

motivasi berprestasi memiliki dorongan untuk berkembang dan 

tumbuh, serta ingin berhasil.  

Dengan mengacu pada beberapa pengertian diatas, maka 

motivasi berprestasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang 

berasal dari dalam diri seorang guru untuk berprestasi dalam 

upaya mencapai suatu kesuksesan. 

 

2.6 Teori Motivasi 
Sebagaimana kita ketahui ada banyak teori motivasi yang 

dikemukakan oleh para ahli. Diantaranya adalah teori motivasi 

yang dikembangkan oleh Maslow 1970 (dalam, Wijono 2010), 

maslow menyusun kebutuhan-kebutuhan manusia dalam lima 

tingkatan sesuai dengan tingkat kepentingannya masing-masing. 

yakni; Kebutuhan Fisiologis (Pysiological Needs), Kebutuhan 

Keamanan (Savet Needs), Kebutuhan Sosial (Social Needs), 

Kebutuhan Harga Diri (Self Esteem Needs), dan Kebutuhan 

Aktualisasi Diri (Self Actuakization Needs). 

Selain itu teori motivasi lain juga dikembangkan oleh 

Aldefer (dalam Wijono, 2010) dimana dia juga menjelaskan tetang 

teori kebutuhan eksistensi dalam teori ERG, yang meliputi; 

kebutuhan keberadaan (Existence), kebutuhan relasi (Relatedness), 

dan kebutuhan pertumbuhan (Growth). 

Teori kebutuhan juga dijelaskan oleh Herzberg (dalam 

Wijono 2010), dia mengolongkan kebutuhan-kebutuhan dalam 

dua faktor yaitu faktor Motivator dan Kesehatan. Oleh karena itu 
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teori motivasi menurut Herzberg dikenal juga sebagai Teori Dua 

Faktor. 

Untuk menunjang penelitian ini maka penulis 

menggunakan teori motivasi yang dikemukakan oleh McClelland 

(1985). Teori ini didasarkan pada teori kebutuhan Maslow. 

Menurut Maslow 1970 (Wijono, 2010), kebutuhan-kebutuhan 

tersebutlah yang membangkitkan dan mengarahkan tingkah laku 

individu. Maslow membagi kebutuhan dalam 5 kategori, yaitu:  

1. Kebutuhan fisiologi (physiological needs), seperti rasa 

lapar, rasa haus, kebutuhan akan perumahan dan 

sebagainya. 

2. Kebutuhan rasa aman (safety needs), yaitu kebutuhan 

bebas dari bahaya, merasa aman, dan terlindung. 

3. Kebutuhan rasa cinta dan sayang (needs for love and 

belongingness), yaitu kebutuhan yang mendorong 

individu untuk menjalin hubungan afektif atau 

emosional dengan orang lain serta merasa diterima oleh 

kelompoknya dan terlibat di dalamnya. 

4. Kebutuhan akan penghargaan (needs for self esteem), 

yaitu kebutuhan memperoleh penghargaan/ 

berprestasi, berkompetensi dan juga mendapatkan 

dukungan serta pengakuan baik yang diberikan oleh 

orang lain maupun yang dapat dirasakan sendiri. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri (needs for self actualization), 

kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk 

menunjukan kemampuan dirinya.   
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  Namun McClelland (1985), memiliki konsep tersendiri 

yang dirangkumnya menjadi tiga kebutuhan dan salah satunya 

adalah kebutuhan untuk berprestasi, yaitu need for achievement 

(nAch). McClelland (1985) berpendapat bahwa motivasi 

berprestasi sebagai kecenderungan berupaya untuk 

mengarahkan tingkah laku  dalam pencapaian prestasi.  

 Penelitian McClelland (1985) menunjukkan bahwa motif 

yang kuat untuk berprestasi – keinginan untuk berhasil atau 

unggul dalam situasi persaingan – berhubungan dengan sejauh 

mana individu dimotivasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. 

Menurutnya orang dengan kebutuhan akan prestasi tinggi suka 

memikul tanggungjawab untuk pemecahan masalah, mereka 

cenderung menetapkan masalah-masalah yang agak sulit untuk 

diri mereka sendiri dan memperhitungkan resiko untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut serta mereka sangat menghargai umpan 

balik untuk melihat sejauh mana mereka telah bertindak tepat.  

Dengan demikian, guru yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi cenderung dimotivasi oleh situasi yang penuh dengan 

persaingan dan tantangan. Sebaliknya guru yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah cenderung berprestasi jelek dalam 

situasi belajar yang penuh persaingan dan tantangan.   
 

2.7 Aspek-aspek Motivasi Berprestasi 
McClelland (1985) mengemukakan bahwa ada 6 aspek 

motivasi berprestasi pada seseorang berdasarkan karakteristik 

orang yang mempunyai motivasi berprestasi, yaitu: 
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1. Menyenangi tugas atau tanggungjawab pribadi, yaitu 

individu mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi 

akan selalu bertanggungjawab atas pekerjannya, dan 

selalu menerima tugas dengan senang hati. 

2. Menyenangi umpan balik atas perbuatan (tugas) yang 

dilakukannya, yaitu individu akan selalu 

mengharapkan hasil atau Feedback  dari setiap 

pekerjaan yang dilakukannya. 

3. Menyenangi tugas yang bersifat moderat yang tingkat 

kesulitannya tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu 

mudah, yang penting adanya tantangan dalam tugas, 

serta memungkinkan diraih dengan hasil yang 

memuaskan. Yaitu individu akan tertarik dengan tugas 

yang menantang serta memberikan hasil yang 

maksimal. 

4. Tekun dan ulet dalam berkerja. Individu yang 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi akan 

selalu berusaha melakukan tugas pekerjaannya sebaik 

mungkin dan pantang menyerah. 

5. Dalam melakukan tugas penuh pertimbangan dan 

perhitungan (tidak spekulasi atau untung-untungan). 

Individu yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi 

akan menghindari pekerjaan yang asal-asalan atau 

berspekulasi karena setiap tugas dikerjakannya dengan 

penuh pertimbangan. 

6. Keberhasilan tugas merupakan faktor yang penting bagi 

dirinya yang akan meningkatkan aspirasinya dan tetap 
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bersifat realistis. Individu yang mempunyai motivasi 

berprestasi akan selalu bersikap realistis dan 

mengutamakan keberhasilan dalam tugas. 

Nindiyanti (2004), juga mengatakan bahwa individu yang 

motivasi  berprestasinya tinggi memiliki karakterisitik sebagai 

berikut:  

1. Pantang menyerah,  

2. Memiliki rasa tanggungjawab,  

3. Menyenangi tugas-tugas yang menantang,  

4. Membutuhkan umpan balik atas segala hasil kerjanya,  

5. Memiliki daya inovatif yang tinggi.  

Luthan (1992) juga mengemukakan bahwa individu dengan 

motivasi berprestasi yang tinggi memiliki ciri: 

1. Melakukan pekerjaan dengan resiko sedang, Individu 

dengan motivasi berprestasi yang tinggi hampir selalu 

memperhitungkan resiko dari pekerjaan yang dapat 

menantang kemampuannya. 

2. Menginginkan umpan balik (Feedback); 

Orang yang memiliki motivasi berprestasi menginginkan 

umpan balik terhadap usaha yang telah dilakukannya. 

3. Melakukan pekerjaan secara tuntas; Individu yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi secara intrinsik 

merasa puas apabila mengetahui bahwa dirinya telah 

menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tidak 

menginginkan imbalan dari apa yang telah dikerjakan. 
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4. Merasa puas jika telah menyelesaikan tugas; 

Orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan 

merasa puas apabila telah menyelesaikan tugas yang 

dibebankan padanya dan tidak mengharapkan imbalan 

material. 

Keenam aspek motivasi berprestasi menurut McClelland 

(1985) tersebut dianggap sangat relevan dengan karakteristik 

guru dalam pencapaian produktivitas kerja. Artinya kondisi riil 

yang ada pada diri seorang guru sangat relevan dengan keenam 

aspek tersebut. 

 

2.8 Pengertian Kepemimpinan Transformational 
Dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya maka 

perilaku seorang pemimpin tercermin dari gaya kepemimpinan 

yang diterapkannya.  

Teori Kepemimpinan transformational, pertama kali 

dikembangkan oleh Benard M. Bass yang dibangun atas gagasan 

awal Burns 1978 (dalam Yulk, 1994; Pawar dan Eastman, 1997). 

Burns (1978) mendefinisikan kepemimpinan transformational 

sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan bersama dimana 

pemimpin dan bawahan saling mengangkat satu sama lain ke 

tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. 

Leithwood dan Jantzi (1997) yang mengemukakan 

hadirnya gaya kepemimpinan transformational sangat potensial 

dalam membangun komitmen tingkat tinggi (high levels of 

commitment) pada diri guru untuk merespon kompleksitas dan 
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ketidakpastian yang bersifat alami atau warisan tradisi dari 

agenda reformasi sekolah.  

Grenberg dan Baron (1995), mendefinisikan kepemimpinan 

tranformational sebagai suatu perilaku kepemimpinan yang 

dengannya seorang pemimpin menggunakan kharismanya untuk 

mentransformasi dan merevitalisasi organisasi. Sementara itu 

kepemimpinan transformational juga dapat diartikan sebagai 

kepemimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi dan 

memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran 

“tingkat tinggi’ yang dianggap melampaui kepentingan pribadinya 

saat itu (Bass, 1985; Burns, 1987; Tichy dan DeVana, 1986). 

Northouse (2001) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformational adalah suatu proses yang merubah dan 

mentransformasikan individu. Dengan kata lain kepemimpinan 

transformational adalah kemampuan untuk membuat orang lain 

mau berubah, dan menjadikan orang lain merasa berharga dalam 

organisasi itu.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformational adalah kemampuan seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi dan merubah orang lain mencapai suatu sasaran 

atau tujuan tertentu. Dalam hal ini kemampuan pemimpin dapat 

mempengaruhi, mendorong guru-guru agar bekerja sungguh-

sungguh untuk mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan.  
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2.9 Teori Kepemimpinan Transformational 
Setiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri 

dalam memimpin atau mendorong bawahannya untuk mau 

bekerja, yang biasanya disebut gaya kepemimpinan.  

Likert (dalam Luthan, 1995), mengatakan bahwa terdapat 

pola kepemimpinan yang cenderung digunakan oleh atasan. 

Otoririter Keras (pemeras), adalah pola kepemimpinan yang segala 

hal yang berhubungan dengan pekerjaan dan bawahan selalu 

berorientasi pada pimpinan. Pimpinan adalah pengambil 

keputusan dan bawahan tidak diberi kesempatan untuk 

berpartisipasi. Otoriter Bijaksana, adalah pola kepemimpinan 

yang cenderung mengabaikan ide dan pendapat bawahan, 

walaupun bawahan diberi kesempatan untuk menyampaikan 

pendapat. Parsipatif, adalah pola kepemimpinan yang cenderung 

mengajak bawahan berdiskusi sebelum mengambil keputusan. 

Konsultatif, adalah pola kepemimpinan yang berorientasi pada 

kelompok, atau dengan kata lain kelompok sebagai pengambil 

keputusan. 

Sementara itu menurut Fiedler ada juga beberapa gaya 

kepemimpinan yang lain, yaitu: 

a) Model Kepemimpinan Fiedler, dimana Fiedler membuat 

suatu alat ukur yaitu LPC (Least Co-Woker), LPC ini 

berupa daftar kuesioner yang terdiri dari 18 pertanyaan 

di mana masing-masing pertanyaan memiliki skala 

nilai dari 1-8. Fiedler juga mengacukan 3 macam faktor 

situasi yang berpengaruh terhadap keefektifan 

kepemimpinan yaitu;  
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1)  Situasi/kondisi hubungan pimpinan bawahan: 

apakah situasinya baik atau buruk. 

2)  Situasi/kondisi struktur tugas: apakah tugas 

bawahan relatif terstruktur ataukah tik terstruktur. 

3)  Situasi/kondisi posisi kekuasaan pemimpin: apakah 

posisi kekuasaan pemimpin tersebut kuat atau 

lemah. 

b) Gaya Kepemimpinan Hasey dan Blanchard, dimana 

teori situasi menurut Hasey dan Blanchard 

memperhatikan dua hal yang dilakukan pemimpin 

terhadap bawahannya, yaitu; perilaku mengarahkan 

dan perilaku mendukung. Apabila kedua norma 

perilaku tersebut ditempatkan pada dua proses yang 

berpisah, maka akan diketahui empat gaya dasar 

kepemimpinan: 

1)  Seorang pemimpin menunjukkan perilaku yang 

banyak memberikan pengarahan dan sedikit 

mendukung dukungan. Gaya pemimpin seperti ini 

memberikan instruksi yang spesifik mengenai 

peranan dan tujuan bagi pengikutnya, dan secara 

ketat mengawasi pelaksanaan tugas pengikutnya. 

2)  Perilaku pemimpin yang banyak mengarahkan dan 

banyak memberi dukungan. Gaya kepemimpinan 

seperti ini mau menjelaskan keputusan dan 

kebijaksanaan yang diambilnya serta mau 

menerima pendapat pengikutnya. 
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3)  Perilaku pemimpin yang banyak memberikan 

dukungan dan sedikit dalam mengarahkan. Dalam 

gaya pemimpin yang seperti ini , pemimpin 

menyusun keputusan bersama-sama dengan 

pengikutnya serta mendukung usaha-usaha 

mereka dan menyelesaikan tugas. 

4)  Perilaku pemimpin yang sedikit memberi baik 

dukungan maupun pangarahan. Pemimpin dengan 

gaya seperti ini mengdelegasikan keputusan-

keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas 

kepada pengikutnya. (cari  

Sementara itu Leithwood dan Jantzi (1997) mengemukakan 

gaya kepemimpinan transformational sangat potensial dalam 

membangun komitmen tingkat tinggi (high levels of commitment) 

pada diri guru untuk merespon kompleksitas dan ketidakpastian 

yang bersifat alami atau warisan tradisi dari agenda reformasi 

sekolah.  

Kemudian Grenberg dan Baron (1995), menjelaskan gaya 

kepemimpinan tranformational sebagai suatu perilaku 

kepemimpinan yang menggunakan kharismanya untuk 

mentransformasi dan merevitalisasi organisasi.  

Diantara beberapa gaya kepemimpinan diatas, penulis 

lebih memilih gaya kepemimpinan tranformational sebagai 

variabel pendukung dalam penelitiannya. 

Menurut teorinya suatu gaya kepemimpinan 

Transformasional dibangun atas gagasan-gagasan awal dari 
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Burns (1978). Tingkat Sejauh mana seorang pemimpin disebut 

transformasional dapat diukur dalam hubungannya dengan efek 

pemimpin tersebut terhadap para bawahan. Bawahan seorang 

pemimpin transformasional merasa adanya kepercayaan, 

kekaguman, kesetiaan dan hormat terhadap pemimpin tersebut 

dan mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih dari 

pada yang awalnya diharapkan pemimpin. Pemimpin tersebut 

memotivasi para bawahan dengan : 1) membuat mereka lebih 

sadar mengenai pentingnya hasil-hasil suatu pekerjaan, 2) 

mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi dari 

pada diri sendiri, dan 3) mengaktifkan kebutuhan-kebutuhan 

pada tingkat yang lebih tinggi.  

Avolio dan Bass (1987) mengatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berbeda dengan kepemimpinan transaksional 

dalam dua hal. Pertama, meskipun pemimpin transformasional 

yang efektif juga mengenali kebutuhan bawahan, mereka berbeda 

dari pemimpin transaksional aktif. Pemimpin transformasional 

yang efektif berusaha menaikkan kebutuhan bawahan. Motivasi 

yang meningkat dapat dicapai dengan menaikkan harapan akan 

kebutuhan dan kinerjanya. Misalnya, bawahan di dorong 

mengambil tanggungjawab lebih besar dan memiliki otonomi 

dalam bekerja. Kedua, pemimpin transformasional berusaha 

mengembangkan bawahan agar mereka juga menjadi pemimpin. 

Northouse (2001) mengemukakan beberapa karakteristik 

perilaku seorang pemimpin transformational. yaitu; 
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1) Memberdayakan pengikutnya atau bawahannya untuk 

melakukan apa yang terbaik bagi kepentingan 

organisasi.  

2) Memberikan keteladanan yang kuat dengan nilai-nilai 

luhur. 

3) Mendengarkan dari semua sudut atau pandangan 

untuk mengembangkan spirit kerja sama. 

4) Membuat visi dengan melibatkan orang lain dalam 

organisasi. 

5) Bertindak sebagai agen pembaruan didalam organisasi 

dengan menjadi contoh bagaimana memprakarsai dan 

mengimplementasikan suatu perubahan. 

6) Membantu organisasi dengan membantu orang lain 

berkontribusi terhadap organisasi. 

Sementara itu Luthans (dalam Suyanto 2001), 

mengemukakan seorang yang telah berhasil menerapkan gaya 

kepemimpinan transformational adalah sebagai berikut: (1) 

mendefenisikan dirinya sebagai agen perubahan (pembaruan); (2) 

memiliki sifat pemberani; (3) mempercayai orang lain: (4) 

bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas dasar kepentingan 

individu, atas dasar kepentingan dan desakan kroninya); (5) 

meningkatkan kemampuannya secara terus menerus; (6) 

memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, 

tidak jelas, dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi masa 

depan. 
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Selanjutnya Burn 1978 (dalam Bass, 1985), menjelaskan 

bahwa Kepemimpinan transformasional merupakan perluasan 

dari kepemimpinan karismatik menciptakan visi, dan lingkungan 

yang memotivasi para peserta untuk berprestasi melampaui 

harapan. 

Cepi Triatna (2006) menjelaskan bahwa kepemimpinan 

transformasional sebagai suatu proses yang pada dasarnya “para 

pemimpin dan pengikut saling menaikkan diri ke tingkat 

moralitas dan motivasi yang lebih tinggi”. Para pemimpin adalah 

yang sadar akan prinsip perkembangan organisasi dan kinerja 

manusia sehingga ia berupaya mengembangkan segi 

kepemimpinannya secara utuh melalui pemotivasian terhadap 

staf dan meyerukan cita-citanya yang lebih tinggi dan nilai-nilai 

moral seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan 

didasarkan atas emosi, seperti misalnya keserakahan, 

kecemburuan, atau kebencian. 

Selain itu Gaya kepemimpinan transformasional juga 

mempunyai karakteristik transparansi dan kerjasama. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Tree Nur Yuliawani, dkk (2008), ciri dari 

gaya kepemimpinan transformasional, yaitu: (1) adanya 

kesamaan yang paling utama, yaitu jalannya organisasi tidak 

digerakkan oleh birokrasi, tetapi oleh kesadaran bersama; (2) 

para pelaku lebih mementingkan kepentingan organisasi 

daripada kepentingan pribadi; dan (3) adanya partisipasi aktif 

dari para pengikut atau orang yang dipimpinnya. 
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Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori 

Northouse (2001), sebagai acuan dalam pembuatan kuesioner 

untuk mendukung hasil penelitian ini. 

 

2.10 Aspek-aspek Kepemimpinan Transformational 
Northouse (2001), menjelaskan beberapa aspek-aspek 

kepemimpinan transformational. diantranya;  

a) Pengaruh ideal atau kharisma; pemimpin menjadi figur 

yang diidealkan, yang mampu berdiri tegar diatas 

terpaan badai kesulitan yang besar, ia menyampaikan 

keinginannya atas nilai-nilai luhur yang menjadi 

pegangannya, menekankan pentingnya suatu tujuan, 

komitmen dan konsekuensi etis dari satu keputusan. 

Pemimpin seperti ini disanjung, diagungan sebagai 

yang pantas diteladani, mampu membangkitkan rasa 

bangga dalam diri, dan terpaut pada upaya pencapaian 

tujuan bersama yang disepakati.  

b) Motivasi inspirational; ia mengartikulasi visi masa 

depan oraganisasi, menantang pengikutnya dengan 

standar yang tinggi, berbicara secara optimistik, dan 

penuh antusiasme, memberikan ddorongan akan apa 

yang mesti dikerjakan.  

c) Stimulasi Intelektual; pemimpin mempertanyakan 

asusmsi-asumsi, tradisi-tradisi, dan kepercayaan-

kepercayaan lama, menstimulasi hadirnya perspektif 

dan cara-cara baru menyelesaikan suatu pekerjaan, 
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dan mendorong pengikutnya menyampaikan ide-ide 

dan gagasan –gagasan baru.  

d) Kepekaan Individu; pemimpin berhubungan dengan 

pengikut atau bawahannya sebagai makhluk pribadi 

yang memiliki kebutuhan, kemampuan dan 

keinginannya, mendengarkannya dengan penuh 

perhatian, mengembangkan potensi dirinya, 

menasehati dan membimbingnya. 

Menurut Bass dan Aviola (1994) dalam Aan Komariah dan 

Cepi Triatna (2006) terdapat empat aspek dalam penerapan kadar 

kepemimpinan transformasional dengan konsep “4I”, yaitu:  

1.  Idialized influence, yang dijelaskan sebagai perilaku 

yang menghasilkan rasa hormat (respect) dan rasa 

percaya diri (trust) dari orang yang dipimpinnya. Hal ini 

mengandung makna bahwa kepala sekolah dan para 

staf saling berbagi resiko melalui pertimbangan 

kebutuhan para staf di atas kebutuhan pribadi dan 

perilaku moral secara etis.  

2.   Inspirational motivation, tercermin dalam perilaku yang 

senantiasa menyediakan tantanngan bagi pekerjaan 

yang dilakukan staf dan memperhatikan makna 

pekerjaan tersebut bagi para staf. Hal ini mengandung 

makna bahwa kepala sekolah menunjukkan atau 

mendemonstrasikan komitmen terhadap sasaran 

organisasi sekolah melalui perilaku yang dapat 

diobservasi para staf (guru dan karyawan). Kepala 

sekolah berperan sebagai motivator yang bersemangat 
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untuk terus membangkitkan antusiasme dan 

optimisme guru dan karyawan.  

3. Intellectual stimulation, yaitu pemimpin yang 

mempraktikkan inovasi-inovasi. Sikap dan perilaku 

kepemimpinannya didasarkan pada ilmu pengetahuan 

yang berkembang dan secara intelektual ia mampu 

menterjemahkannya dalam bentuk kinerja yang 

produktif. Hal ini mengandung makna bahwa kepala 

sekolah sebagai intelektual, senantiasa menggali ide-ide 

baru dan solusi yang kreatif dari para stafnya dan  

tidak lupa selalu mendorong staf mempelajari dan 

mempraktikkan pendekatan baru dalam melakukan 

pekerjaan.  

4. Individualized consideration, yaitu pemimpin 

merefleksikan dirinya sebagai seorang yang penuh 

perhatian dalam mendengarkan dan menindaklanjuti 

keluhan, ide, harapan-harapan, dan segala masukan 

yang diberikan staf. Dalam hal ini kepala sekolah 

senantiasa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari 

para stafnya, serta melibatkan mereka dalam suatu 

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi.  

 Keempat aspek kepemimpinan transformational menurut  

Northouse (2001) diangkat penulis sebagai aspek-aspek dalam 

penelitian ini. yaitu Pengaruh ideal atau kharisma,  Motivasi 

inspirational, Stimulasi Intelektual, dan Kepekaan Individu, yang 
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dijelaskan merupakan aspek-aspek yang harus dimiliki oleh 

seorang pemimpin. 

 

B.    Penelitian Sebelumnya 
Suatu penelitian yang mengkaji hubungan antara motivasi 

berprestasi dengan produktivitas kerja perngawas dilakukan oleh 

Hj. Hindun Anwar (2008) dalam jurnalnya yang berjudul Motivasi 

Berprestasi dan Produktivitas Kerja Pengawas, ditemukan bahwa 

ada hubungan yang posotif, artinya seoran pengawas yang 

memiliki dorongan atau keinginan yang kuat untuk berprestasi 

dan sukses dalam dirinya memilki kemampuan dalam 

mengerjakan tugas-tugasnya secaraefektif, efisien, sistemati, 

produktif, dan berkualitas.  Penelitian yang serupa juga 

dilakukan oleh Prasetyo dan Wahyudi (2004), yang meneliti 

tentang Pengaruh Kepuasan dan motivasi berprestasi terhadap 

produktivitas kerja karyawan Riyadi Place Hotel di Surakarta. 

Dari hasil penelitian ini diperolah hasil, bahwa motivasi 

berprestasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap 

produktivitas kerja seorang karyawan. 

Ravianto (1986) menjelaskan bahwa Produktivitas yang 

tinggi dapat dicapai jika didukung para tenaga kerja yang 

mempunyai motivasi berprestasi dan lingkungan kerja dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Motivasi dapat 

menimbulkan kemampuan bekerja serta bekerja sama, maka 

secara tidak langsung akan meningkatkan produktivitas, dengan 

kata lain motivasi berprestasi dapat mempengaruhi produktivitas 

kerja. 
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Namun ada hasil penelitian yang bertentangan, diantranya 

yang dilakukan oleh Mittchel dan Larson (1987) mengatakan 

bahwa motivasi berprestasi tidak menjamin produktivitas atau 

kinerja. Kemudian Handoko (1999) mengatakan bahwa motivasi 

berprestasi bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi 

tingkat produktivitas seseorang.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka penulis 

berhipotesis bahwa ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

produktivitas kerja dengan kata lain motivasi berprestasi dapat 

dijadikan sebagai prediktor terhadap produktivitas kerja guru. 

Selain motivasi berprestasi, peran kepemimpinan seorang 

kepala sekolah juga cukup penting dalam upaya 

mempertahankan produktivitas kerja seorang guru. Gaya 

kepemimpinan yang dimaksudkan disini adalah kepemiminan 

transformational kepala sekolah sebagai prediktor terhadap 

produktivitas kerja guru.  

Leithwood dan Jantzi (1997) yang mengemukakan 

hadirnya gaya kepemimpinan transformational sangat potensial 

dalam membangun komitmen tingkat tinggi (high levels of 

commitment) pada diri guru untuk merespon kompleksitas dan 

ketidakpastian yang bersifat alami atau warisan tradisi dari 

agenda reformasi sekolah. Kemudian Grenberg dan Baron (1995), 

mendefinisikan kepemimpinan tranformational sebagai suatu 

perilaku kepemimpinan yang dengannya seorang pemimpin 

menggunakan kharismanya untuk mentransformasi dan 

merevitalisasi organisasi. 
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Gibson (1996) dalam penelitiannya, dia menjelaskan bahwa 

keberhasilan pada dasarnya ditopang oleh kemampuan yang 

efektif, dimana dengan kepemimpinannya itu dapat 

mempengaruhi bawahan untuk membangkitkan motivasi 

berprestasi mereka agar berprestasi terhadap tujuan bersama. 

Dengan demikian menurutnya, bahwa Kepemimpinan 

transformational cukup berpengaruh bagi produktivitas kerja 

guru. Tidak jauh berbeda dengan itu, Dale  Timple (1999) juga 

mengatakan bahwa pemimpin yang memimpin dengan gaya 

kepemimpinan tranformational dianggap dapat menerapakan 

teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas 

untuk mencapai tujuan pada organisasi. Dengan kata lain 

menurutnya, kepemimpinan transformational secara otomatis 

juga berpegaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

Bengtsson (1997), dalam penelitiannya juga membuktikan 

bahwa; Tidak ada Korelasi signifikan, yang ditemukan antara 

Kepemimpinan dan pencapain guru. 

Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ishak (2003), dan Suyanto (2004), 

dalam penelitiannya terhadap guru sekolah dasar bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan 

transformational kepala sekolah dengan produktivitas kerja guru. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas maka penulis 

berhipotesis bahwa ada pengaruh kepemimpinan transformational 

terhadap produktivitas kerja dengan kata lain kepemimpinan 

transformational dapat dijadikan sebagai prediktor terhadap 

produktivitas kerja guru. 
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C.     Dinamika Sub Konsep Variabel 
Setiap sekolah tentu memiliki kewajiban untuk tetap 

mempertahankan eksistensinya. Salah satu kewajibannya adalah 

mempertahankan produktivitas kerja, baik tingkat individu 

maupun tingkat organisasi (Diahsari, 2001). Kualiatas yang 

dipakai untuk menentukan kinerja sekolah adalah produktivitas 

sekolah yang pada dasarnya mencerminkan produktivitas pekerja 

sekolah tersebut. 

Guru sebagai bagian dari organisasi sekolah memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan serangkaian tugas sesuai dengan 

fungsi yang harus dijalankannya. Sebagai seorang manajer PBM, 

guru berkewajiban memberi pelayanan kepada siswanya 

terutama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Tanpa 

menguasai materi pelajaran, strategi pembelajaran dan 

pembimbingan kepada siswa untuk mencapai prestasi yang 

tinggi, maka guru tidak mungkin dapat mencapai kualitas 

pendidikan yang maksimal (Suhardan, 2007). 

Upaya Peningkatan Produktivitas Guru yang Berkualitas 

Perlu diketahui, secara umum, tujuan utama desentralisasi 

pendidikan di Indonesia adalah: 1)  untuk mengurangi beban 

pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah 

kecil di tingkat lokal, 2) meningkatkan pengertian rakyat dan 

dukungan mereka dalam pengembangan sosial ekonomi, 3) 

menyusun program perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal 

secara realistis, 4) melatih rakyat untuk dapat mengatur 

usahanya sendiri, dan 5) membina kesatuan nasional. Ukuran 

produktivitas yang berkualitas dalam bidang pendidikan adalah 
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lulusannya tidak cukup jika hanya diukur dengan standar lokal 

atau nasional saja. Hal ini disebabkan era global telah membuka 

sekat-sekat lokal maupun nasional sebagai standar kualitas 

dalam bidang apapun.  

Guru produktif adalah guru kreatif yang tidak pernah puas 

dengan pembelajaran yang dilaksanakannya. Dia selalu melakukan 

refleksi diri melalui penelitian Tindakan Kelas (PTK) di kelasnya 

sendiri. Melalui kolaborasi teman sejawat, dia akan memperbaiki 

kekurangannya dalam pembelajaran, dan dituliskannya. Hal 

itulah yang membuatnya menjadi produktif. Apa yang 

dikerjakannya selalu dituliskan. Guru produktif akan 

menuliskan apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang 

dituliskan. Konsisten dan komitmen dalam menjaga diri untuk 

menulis membuatnya menjadi guru yang produktif. Salah satu 

contoh yang paling mudah adalah buku pelajaran yang 

diampunya sudah dibuatnya sendiri dengan perbaikan terus 

menerus. (Kusumah Wijaya, 2011).  

Produktivitas merupakan salah satu tantangan disamping 

tantangan akan kualitas, teknologi, dan informasi (Moorhead & 

Griffin, sebagaimana dikutip dalam Diahsari, 2001). Dalam 

UU.No.13 Tahun 2003 Pasal 29, menyebutkan bahwa 

peningkatan produktivitas dilakukan melalui pengembangan 

budaya produktif, etos kerja, pengembangan teknologi dan 

efisiensi kegiatan ekonomi. (Parama, 2005). 

Salah satu faktor penting yang cukup berpengaruh dalam 

peningkatan produktivitas kerja guru adalah motivasi berprestasi. 

Motivasi berprestasi yang dimaksudkan disini adalah bentuk 
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motivasi primer yang bersifat internal untuk mendorong 

munculnya produktivitas kerja yang baik. 

Kajian tentang motivasi berprestasi menurut Santrock 

(2003), merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu, 

dalam mencapai suatu standar kesuksesan, dan melakukan 

suatu usaha demi mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut 

Winkel (1992), motivasi berprestasi adalah daya penggerak dalam 

diri individu untuk memperoleh keberhasilan dan melibatkan diri 

dalam kegiatan, dimana keberhasilannya tergantung pada usaha 

pribadi dan kemampuan yang dimilikinya.  

Motivasi sebagaimana diungkapkan Wursanto (1988) 

adalah alasan, dorongan yang ada di dalam diri manusia yang 

menyebabkan manusia melakukan sesuatu atau berbuat 

sesuatu. Dengan adanya motivasi dapat merangsang karyawan 

untuk lebih menggerakan tenaga dan pikiran dalam 

merealisasikan tujuan perusahaan. Apabila kebutuhan akan hal 

ini terpenuhi maka akan timbul kepuasan dan kelancaran 

terhadap peningkatan produktivitas kerja karyawan. Produktivitas 

kerja akan terwujud jika para karyawan mempunyai kemampuan 

dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang menjadi 

tanggungjawabnya masing-masing. Oleh karena itu pimpinan 

harus dapat memberikan suatu dorongan atau motivasi pada 

para karyawan. 

Selain motivasi berprestasi, peran kepemimpinan seorang 

kepala sekolah juga cukup penting dalam upaya mempertahankan 

produktivitas kerja seorang guru. Gaya kepemimpinan yang 
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dimaksudkan disini adalah kepemiminan transformational kepala 

sekolah sebagai prediktor terhadap produktivitas kerja guru.  

Menurut teorinya suatu gaya kepemimpinan 

Transformasional dibangun atas gagasan-gagasan awal dari 

Burns (1978). Tingkat sejauh mana seorang pemimpin disebut 

transformasional dapat diukur dalam hubungannya dengan efek 

pemimpin tersebut terhadap para bawahan.  

Teori Kepemimpinan transformational, pertama kali 

dikembangkan oleh Benard M. Bass yang dibagun atas gagasan 

awal Burns (Yulk, 1994; Pawar dan Eastman, 1997). Burns 

(1978) mendefinisikan kepemimpinan transformational sebagai 

suatu proses untuk mencapai tujuan bersama dimana pemimpin 

dan bawahan saling mengangkat satu sama lain ke tingkat 

motivasi dan moralitas yang lebih tinggi. 

Gibson (1996) dalam penelitiannya, dia menjelaskan bahwa 

keberhasilan pada dasarnya ditopang oleh kemampuan yang 

efektif, dimana dengan kepemimpinannya itu dapat 

mempengaruhi bawahan untuk membangkitkan motivasi 

berprestasi mereka agar berprestasi terhadap tujuan bersama. 

Dengan demikian menurutnya, bahwa Kepemimpinan 

transformational cukup berpengaruh bagi produktivitas kerja 

guru. Tidak jauh berbeda dengan itu, Dale  Timple (1999) juga 

mengatakan bahwa pemimpin yang memimpin dengan gaya 

kepemimpinan tranformational dianggap dapat menerapakan 

teknik yang memastikan motivasi, disiplin, dan produktivitas 

untuk mencapai tujuan pada organisasi. Dengan kata lain 
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menurutnya, kepemimpinan transformational secara otomatis 

juga berpegaruh positif terhadap produktivitas kerja. 

Dengan demikian, berdasarkan teori dan hasil penelitian 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan transformational memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas kerja. 

 

D.     Model Penelitian 
Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, hasil-hasil penelitian 

sebelumnya, dan model penelitian yang ada, maka dapat dibuat 

suatu model sebagai kerangka pemikiran teoritis untuk 

menjawab masalah penelitian. Hipotesisnya adalah motivasi 

berprestasi dan kepemimpinan transformational sebagai prediktor 

terhadap produktivitas kerja guru. 

Gambar 2.1 

 
 

 

 

 
Motivasi  Berprestasi (X1) 

 
Kepemimpinan Transformational (X2) 
 

 
Produktivitas Kerja (Y) 

 


