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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

     Penelitian – penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk 

melakukan penelitian. Penelitian –  penelitian sebelumnya telah mengkaji masalah 

gaya kepemimpinan dan kinerja, dan beberapa penelitian lain yang masih 

memiliki kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini 

Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

Analisis 

Hasil 

 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja 

Kariawan PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk, 

Devisi Bisnis Wilayah 

Kerja Curup Bengkulu 

Zuliandri (2008) 

Variabel Bebas : 

- Gaya Kepemimpinan 

Berorientasikan 

Hubungan Tugas  

- Gaya Kepemimpinan 

Berorientasikan 

Hubungan 

 

Variabel Terikat: 

 Kinerja 

- Kesetiaan  

- Kejujuran 

- Kedisiplinan 

- Kreatifitas 

- Kerja Sama 

- Kepemimpinan 

- Kepribadian 

- Prakarsa 

- Kecakapan 

- Tanggung Jawab 

 

 

 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Rantang 

Skala 

 Uji F dan 

uji T 

 Koefisienre

gresi 

 

Kepemimpinan 

situasional yaitu gaya 

instruktif,  konsultatif, 

dan delegatif dalam 

kepemimpinan perpangur 

positif dan signifikan 

terhadap kenerja 

kariawan, sedangkan gaya 

kepemimpinan yang 

paling dominan adalah 

gaya kepemimpinan 

partisipasif 
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Judul Penelitian 

 

Variabel 

 

Metode 

Analisis 

Hasil 

 

Pengarug Gaya 

Kepemimpina 

Terhadap Kinerja 

Kariawan Pt Bank 

Pembangunan Jabang 

Jawa Timur Cabang 

Jember Ayuanda 

(2002) 

Variabel Bebas : 

- Gaya kepemimpinan 

beroriataskan tugas 

- Gaya Kepemimpinan 

Berorientasikan 

Hubungan 

Variabel Terikat: 

 Kinerja 

- Kesetiaan  

- Kejujuran 

- Kedisiplinan 

- Kreatifitas 

- Kerja Sama 

- Kepemimpinan 

- Kepribadian 

- Prakarsa 

- Kecakapan 

- Tanggung Jawab 

 

 

 

 Regresi 

linier 

berganda 

 Rantang 

Skala 

 Uji F dan 

uji T 

 Koefisiensi 

regresi 

Kepemimpinan 

situasional yaitu gaya 

instruktif,  konsultatif, 

dan delegatif dalam 

kepemimpinan perpangur 

positif dan signifikan 

terhadap kenerja 

kariawan, sedangkan gaya 

kepemimpinan yang 

paling dominan adalah 

gaya kepemimpinan 

partisipasif 

 

Penelitian terdahulu yang dilakukan  Zuliandri (2008) yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Kariawan PT Bank Rakyat 

Indonesia Tbk, Devisi Bisnis Wilayah Kerja Curup Bengkulu” dengan variabel 

bebas gaya kepemimpinan berorientasikan hubungan tugas & gaya kepemimpinan 

berorientasikan hubungan dan variabel terikat: kinerja kesetiaan kejujuran 

kedisiplinan kreatifitas kerja sama kepemimpinan kepribadian prakarsa kecakapan 

tanggung jawab, Metode Analisis Regresi linier berganda, Rantang Skala , Uji F 

dan uji T, Koefisien regresi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kepemimpinan 

situasional yaitu gaya instruktif,  konsultatif, dan delegatif dalam kepemimpinan 

perpangur positif dan signifikan terhadap kenerja kariawan, sedangkan gaya 

kepemimpinan yang paling dominan adalah gaya kepemimpinan. 
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 Ayuanda (2002) “Pengarug Gaya Kepemimpina Terhadap Kinerja 

Kariawan PT Bank Pembangunan Jabang Jawa Timur Cabang Jember”  dengan 

variabel bebas gaya kepemimpinan beroriataskan tugas dan gaya kepemimpinan 

berorientasikan hubungan sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja dengan 

indikator kesetiaan, kejujuran, kedisiplinan, kreatifitas, kerja sama, 

kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, tanggung jawab. Metode 

analisis yang digunakan regresi linier berganda, rantang skala, uji f dan uji , 

koefisiensi regresi. Hasil dari penelitian tersebut adalah Kepemimpinan 

situasional yaitu gaya instruktif,  konsultatif, dan delegatif dalam kepemimpinan 

perpangur positif dan signifikan terhadap kenerja kariawan, sedangkan gaya 

kepemimpinan yang paling dominan adalah gaya kepemimpinan partisipasif. 

 Pososisi peneliti yang sekarang adalah melanjutkan penetian dengan 

mengunakan varibel yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah 

pada varibel bebas, yaitu menggunakan teori kepemimipinan White dan Lippit 

yang dikutip  oleh Reksohadiprojo dan Handoko(2001:298) yaitu gaya 

kepemimpinan Laissez-faire, Otokratis dan Demokratis, sedangkan variabel 

terikatnya adalah kinerja dengan indikator kesetiaan, prestasi kerja, tanggung 

jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama dan prakarsa. Metode analisis data pada 

penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana, rentang skala dan uji F. 

B. Landasan Teori  

1.  Pemimpin 

Tiga teori menojol munculnya pemimpin menurut Kartono (1992: 33) 

adalah:  
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a. Teori genetis menyatakan sebagai berikut: 

1. Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh bakat-

bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 

2. Dia   ditakdirkan   lahir   untuk   menjadi   pemimpin   dalam   situasi   

dan   kondisi bagaimanapun juga, yang khusus. 

3. Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan deterministis. 

b. Teori social (lawan teori genetis) menyatakan sebagai berikut: 

1. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahirkan 

begitu saja. 

2. Setiap orang bisa menjadi pemimpin, melalui usaha penyiapan dan 

pendidikan, serta didorong oleh kemauan sendiri. 

c. Teori ekologis dan sintetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut 

lebih dahulu), menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi pemimpin, 

bila sejak lahirnya di memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-

bakat ini sempat dikembangkan melaui pengalaman dan usaha pendidikan; 

juga sesuai dengan tuntunan lingkungan/ ekologisnya. 

Kelompok-kelompok manusia itu dimana pun juga selalu hidup bersama 

dan bekerja secara koorperatif di berbagai bidang kehidupan untuk mencapai 

tujuan tertentu atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Anggota 

kelompok itu mungkin sedikit, mungkin pula banyak sekali jumlahnya, dan 

semuanya perlu diatur secara tertib demi efisiensi hidup dan demi 

memaksimalkan pencapaian tujuan, Sehubungan dengan itu, perlu adanya 

pemimpin yang bisa mengatur semua kegiatan kelompok. 
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Menurut Kartini Kartono (1985:191) pemimpin adalah seorang memiliki 

kelebihan sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk 

mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat pengakuan serat 

dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan bawahan kearah 

pencapaian tujuan tertentu. Fairchild dalam Kartini Kartono (1985:192) 

menyatakan sebagai berikut: pemimpin dalam pengertian yang luas adalah 

seseorang yang memimpin, dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial 

dengan mengatur. Menunjukkan, mengorganisasi atau mengkontrol usaha/upaya 

orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi, dalam pengertian terbatas, 

pemimpin adalah seseoarang yang membimbing-memimpin dengan bantuan 

kualitas-kualitas persuasifhya, dan penerimaan secara sukarela oleh pengikutnya. 

Alle dalam Kartini Kartono (1985:192) menyatakan pemimpin itu adalah 

pemandu, penunjuk, penuntun, komandan. Dari berbagai pengertian tersebut dapt 

ditarik kesimpulan bahwa pemimpin adalah pribadi yang memiliki kecakapan 

khusus, dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompak 

yang dipimpinnya untuk melakukan usaha bersama mengarah pada pencapaian 

sasaran-sasaran tertentu.  

2. Kepemimpinan 

Menurut Soetopo & Soemanto (1984: 1) Kepemimpinan adalah suatu 

kegiatan dalam membimbing suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai 

tujuan dari kelompok itu yaitu tujuan bersama. Kartini Kartono (1992: 49) dalam 

bukunya "Pemimpin dan Kepemimpinan" mengemukakan definisi kepemimpinan 

dari berbagai tokoh, antara lain : Handoko (1995: 294) mendefmisikan 
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kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain agar bekerja mencapai sasaran. Sedangkan menurut 

Stoner dalam Handoko (1995) Kepemimpinan adalah suatu proses pengarahan 

dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang 

saling berhubungan tugasnya. 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

atau seni mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi manusia 

baik perorangan maupun kelompok. Thoha (2004: 264), dari berbagai pengertian 

diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 

seorang pemimpian untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk 

bekerjasama mencapai suatu tujuan kelompok.  

3. Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan dalam Islam adalah seperti yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW. Dimana gaya kepemimpinan Nabi sesuai dengan ayat-ayat 

Allah SWT (Al Qur'an), seperti diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa akhlak 

Rasulullah SAW itu adalah Al Qur'an. Artinya setiap tindakan Nabi SAW adalah 

sesuai dengan petunjuk Al Qur'an atau tindakan Nabi itu adalah manifestasi dari 

Al Qur'an. 

Firman Allah SWT ; Artinya : "Dan Kami jadikan di antara mereka 

imam-imam (pemimpin) yang memberikan petunjuk dengan perintah Kami tatkala 

mereka sabar, dan adalah mereka yakin kepada ayat-ayat Kami". (As Sajdah : 

24) Dari ayat di atas kita lihat: 
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a. Pertama: Karunia Allah 

Pemimpin itu adalah karunia Allah. Bagi si pemimpin, jabatan itu 

sebagai karunia dari Allah. Baginya juga bakat atau kemampuan 

memimpin adalah karunia dari Allah semata. Bagi kelompok/ organisasi, 

pemimpin itu juga karunia Allah SWT. (Imraan : 26 di atas) Bila 

pemimpin menyadari keberadaannya sebagai karunia Allah dan dia 

termasuk orang yang beriman dan taqwa, maka setiap tindakannya akan 

berpedornan pada Al Qur'an. Bila pemimpin berbuat sesuai Al Qur'an 

maka kewajiban pengikutnya adalah patuh dan tetap dalam jama'ah, tetap 

dalam barisan, menjaga persatuan dan kesatuan kelompok sesuai dengan 

Firman Allah SWT ; Artinya : "Hai orang-orangyang beriman, ta'atlah 

kamu kepada Allah dan ta'atlah kamu kepada Rasul dan kepada 

pemangku kekuasaan di antaramu. Maka jika kamu berselisih dalam 

sesuatu (urusan), kembalikanlah ia kepada (Kitab) Allah dan (Sunnah) 

Rasul, jika hamu benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian. 

Itulah yang lebih baik dan lebih bogus kesudahannya" (AnNisaa': 59) 

b. Kedua: Pemimpin memberi petunjuk berdasar Al Qur'an. 

Al Qur'an banyak ayat yang mengharuskan seseorang itu untuk 

berlaku baik yang dapat dijadikan pedoman memimpin, yaitu adil, sabar, 

pema'af, shilaturahmi, amanah, musyawarah, tidak berbuat kerusakan, 

menjaga persatuan, meninggalkan khamer dan judi. 
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c. Ketiga : Sabar dalam memimpin. 

Yaitu sabar menjalankan tugas; sabar menghadapi situasi yang 

gawat sekalipun; sabar dalam mengambil keputusan (tidak buru buru). 

Sabar ini hanya terlihat pada diri orang beriman yang taqwa yaitu yang 

sabar dalam ta'at melaksanakan perintah-Nya dan sabar dalam ta'at 

menjauhi larangan-Nya. 

d. Keempat: Yakin pada ayat Allah. 

Pemimpin harus yakin kepada ayat-ayat Allah baik yang tertulis 

dalam Al Qur'an maupun yang tertulis di alam ini. Yakin akan 

kebenarannya dan yakin bahwa itu semua berasal dari sisi Allah. Firman 

Allah SWT ; Artinya : "Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al Qur 'an 

dan sesungguhnya Kami memeliharanya". (Al Hijr : 9). Itulah sebabnya 

kita dituntut untuk memilih pemimpin dari kaum Muslimin yang tinggi 

taqwanya (Yunus : 62 63) agar dia dapat melaksanakan keempat hal di 

atas. Firman Allah SWT ; Artinya : "Ketahuilah, Sesungguhnya wali-wali 

Allah itu tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak berduka cita, (yaitu) 

orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang 

bertaqwa". (Yuunus : 62-63) Firman Allah SWT dalam Al Qur'an 

menegaskan : Artinya : "Janganlah orang-orang mukmin mengambil 

orang kafir jadi pemimpin selain dari orang mukmin. Barangsiapa 

berbuat demikian maka tidak ada perhubungannya dengan Allah 

sedikitpun, kecuali memelihara dirimu dari sesuatu yang ditakuti dari 
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mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya, dan 

hanya kepada Allah tempat kembali". (Ali Imraan : 28) 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. 

Apabila seorang pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, 

maka orang tersebut perlu memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya 

kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi 

kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha 

dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar (Robert, 

1992) dalam Reksohadiprojo dan Handoko(2001). James et. al. (1996) 

Tampubolon (2007) mengatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah berbagai pola 

tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan 

mempengaruhi pekerja. Gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi, sebagai 

hasil kombinasi dari falsafah, ketrampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya 

Tampubolon (2007). Model Universitas Iowa Ronald Lippit dan Ralph K. White 

yang dikutip yang dikutip  oleh Reksohadiprojo dan Handoko(2001:298) 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan ada 3 (tiga) macam sebagai berikut: 

1) Otoriter,   Otokratis   dan   diktator.   Kepemimpinan   gaya   ini   adalah   

kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan cara segala kegiatan yang 

akan diputuskan oleh pimpinan semata-mata. 
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2) Demokratis, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara 

berbagai kegiatan yang akandilakukan ditentukan bersama antara 

pimpinan dan bawahan.  

3) Laissez-faire (kebebasan), liberal. Adalah kemampuan mempengaruhi 

orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan lebih banyak 

diserahkan ke bawahan. 

a. Gaya Kepemimpinan Autokratis 

 Robbins dan Coulter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan 

autokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung rnemusatkan 

kekuasaan kepada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas haras 

diselesaikan, membuat keputusan secara sepihak, dan meminimalisasi 

partisipasi karyawan. Menurut  White dan Lippit yang dikutip  oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001) ciri-ciri gaya kepemimpinan 

autokratis: 

1) Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin. 

2) Teknik dan langkah-langkah kegiatannya didikte oleh atasan setiap 

waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti 

untuk tingkatan yang luas. 

3) Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama 

setiap anggota. 

4) Komunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja. 
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5) Pemimpin cenderung menjadi "pribadi" dalam pujian dan 

kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari 

partisipasi kelompok aktif  kecuali bila menunjukkan  keahliannya. 

b. Gaya kepemimpinan Demokratis / Partisipatif 

 Menurut Robbins dan Coulter (2002), gaya kepemimpinan 

demokratis mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan 

karyawan dalam pengambilan keputusan, mendelegasikan kekuasaan, 

mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana metode 

kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan balik sebagai 

suatu kesempatan untuk melatih karyawan. Menurut  White dan Lippit 

yang dikutip  oleh Reksohadiprojo dan Handoko (2001) ciri-ciri gaya 

kepemimpinan demokratis: 

1) Semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan 

diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. 

2) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan 

kelompok dibuat, dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis 

pemimpin menyarankan dua atau lebih alternatif prosedur yang dapat 

dipilih. 

3) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan 

pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. 

4) Pemimpin adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan 

kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa 

dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. 
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c. Gaya Kepemimpinan Laissez-faire (Kendali Bebas) 

 Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin 

yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok 

kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan 

menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai Robbins dan 

Coulter(2002). . Menurut  White dan Lippit yang dikutip  oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001). 

ciri- ciri gaya kepemimpinan kendali bebas: 

1) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan 

partisipasi minimal dari pemimpin. 

2) Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang 

membuat orang selalu siap bila dia akan member informasi pada saat 

ditanya. 

3) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan 

tugas. 

4) Kadang-kadang member komentar spontan terhadap kegiatan anggota 

atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu 

kejadian. 

4.   Kinerja 

Suata organisasi didirikan karena ingin mempunyai tujuan yang ingin dan 

harus dicapai. Untuk meneapai tujuan setiap organisasi di pengaruhi suatu 

perilaku organisasi yang merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para 

pelaku yang terdapat dalam organisasi. Kegiatan paling lazim yang dinilai dalam 
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suatu organisasi adalah kinerja, yakni bagaimana dia melakukan segala sesuatu 

yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organisasi. 

Kinerja guru mengacu pada tingkah laku saat mengajar di kelas" Tingkah 

laku merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar 

mengajar yang kondusif Motivasi akan timbul dalam diri guru apabila ada 

perhatian, kesesuaian, kepercayaan dan kepuasan yang diberikan kepala sekolah, 

serta komunikasi yang lancar antara guru dan kepala sekolah dan guru dengan 

guru, akan dapat meningkatkan kinerja" 

Menurut Mangkunegara (2001: 67) istilah kinerja berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinierja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagainiana suatu 

pekerjaan itu berlangsung untuk niencapai hasil kerja. 

Joyce dan Russel (1993), bahwa kinerja sebagai catatan keberhasilan yang 

dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu/kegiatan selama periode tertentu. 

Menurutnya ada enam kategori untuk mengukur kinerja karyawan yaitu kualitas, 

kuantitas, ketepatan waktu, efektifitas, kemandirian dan komitmen kerja. 

Selanjutnya Kinerja merupakan hasil pelaksanaan suatu pekerjaan baik bersifat 

fisik/material maupun non fisik/non material Nawawi (2005). 

 Cokroaminoto (2007) pengertian kinerja karyawan menunjuk pada 

kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-rugas yang 
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menjadi tanggungjawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-

indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui 

bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu. Tingkatannya 

dapat bermacam istilah. Kinerja karyawan dapat dikelompokkan ke dalam: 

tingkatan kinerja tinggi, menengah atau rendah, dapat juga dikelompokkan 

melampaui target, sesuai target atau di bawah target. Berangkat dari hal-hal 

tersebut, kinerja dimaknai sebagai keseluruhan "unjuk kerja" dari seorang 

karyawan. 

Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan 

dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan 

kepadanya. Setiap harapan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam 

melaksanakan tugas, berarti menunjukkan suatu peran dalam organisasi. Bain 

(1982) dalam Smith (1996) yang menyatakan kinerja sebagai kontribusi terhadap 

hasil akhir organisasi dalam kaitannya dengan sumber yang dihabiskan, dan 

diukur dengan indikator kualitatif dan kuantitatif Belcher (1987), dalam 

Wibowo(2007). Penilaian instrumen dilakukan untuk menilai persepsi pekerja 

akan kinerja diri mereka sendiri dalam kaitanny^ dengan item-item seperti output, 

pencapaian tujuan, pemenuhan deadline, penggunaan supplay, jam kerja dan ijin 

sakit. 

Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada 

waktu yang tepat Robbins (2006) dalam Wibowo(2007:81), dari pengertian ini 

bagaimana anda bertindak (how you act) dan bukan tentang apa atau siapa anda 

(what you are who you are), sehingga anda dapat melakukan dan menentukan 
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kinerja anda. Efektifitas setiap tindakan tergantung pada situasi. Kinerja yang 

efektif dalam pekerjaan adalah hasil melakukan sesuatu hal yang benar pada 

waktu yang tepat (doing the right things at the right time), atau hal yang benar 

untuk pekerjaan spesifik pada Waktu yang spesifik, Wibowo (2007:81) 

5.   Tujuan Kinerja 

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara umum, sifatnya 

luas, tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan prestasi tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Apabila orang 

mengetahui dan meemahami apa yang diharapkan dari mereka dan mengambil 

bagian dalam membentuk harapan tersebut, mereka akan memberikan usaha 

terbaiknya untuk mendapatkanya. Kapasitan untuk mendapatkan harapan 

tergantung pada tingkat yang dicapai oleh individu dan tiru, tingkat dukungan 

yang diberikan manajemen, proses, system dan sumberdaya yang disediakan 

organisasi bagi mereka. 

Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap pekerjaan, 

membantu mendefinisiakan harapan kinerja, mengusahakan kerangka kerja bagi 

supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuan kkierja adalah 

menyesuaikan harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi Wibowo (2007 

: 48). Kesesuaian antara upaya pencapaian tujuan individu dengan tujuan 

organisasi akan mampu mewujudkan kinerja yang baik. 
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6.   Faktor - Faktor yang Mempergaruhi Kinerja 

Menurut Timple (l992:31) dalam Mangkunegara (2005:15), faktor-faktor 

kinerja terdiri faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor 

yang dihubungkan dengan sifat seseorang. Misalnya, kinerja seseorang baik 

disebabkan karena memopunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja 

yang keras, sedangkan seseorang menpunyai kinerja jelek karena mempunyai 

kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk 

memperbaiki kermampuan. Faktor ekternal yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, 

sikap dan tindakan tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja 

dan iklim organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru Kinerja Guru akan menjadi 

optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, 

fasilitas kerja, guru, karyawan, maupun anak didik. Pidarta (2007) 

mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru 

dalam melaksanakan tugasnya yairu : 

a. Kepemimpinan kepala sekolah, 

b. Fasilitas kerja, 

c. Harapan-harapan, dan 

d. Kepercayaan personalia sekolah. 

Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru sesuai 

dengan pengertian diatas, namun penulis ingin mengatuhi seberapa besar dan 

signifikan pengaruhnya terhadap kinerja guru. 
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Menurut Hendri Simamora (2001: 415), penilaian kinerja adalah suatu 

proses denganya suatu organisasi mengevaluasi pelaksanaan kerja individu. 

Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan- keputusan personalia dan 

memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja 

mereka serta memungkinkan perusahaan mengetahui seberapa baik seorang 

karyawan bekerja jika dibandingkan dengan standar-standar organisasi Terdapat 

beberapa indikator kinerja karyawan yaitu : (1) Loyalitas, Setiap karyawan yang 

memiliki tingkat loyal yang tinggi pada perusahaan, mereka akan diberikan posisi 

yang baik, hal ini dapat dilihat melalui tingkat absensi ataupun kinerja yang 

mereka miliki. (2) Semangat kerja, Perusahaan hams menciptakan suasana dan 

lingkungan kerja yang kondusifhal ini akan meningkatkan semangat kerja 

karyawan dalam menjalankan tugas di suatu organisasi. (3) Kepemimpinan, 

Pimpinan merupakan leader bagi setiap bawahannya, bertanggung jawab dan 

memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan. Pimpinan harus 

mengikut sertakan karyawan dalam mengambil keputusan sehingga karyawan 

memiliki peluang untuk mengeluarkan pendapat, ide dan gagasan demi 

keberhasilan perusahaan. (4) Kerjasama, Pihak perusahaan perlu membina dan 

menanamkan hubungan kekeluargaan antar karyawan sehingga memungkinkan 

karyawan untuk bekerjasama dalam lingkungan perusahaan. (5) Prakarsa, 

Prakarsa ini perlu dibina dan dimiliki baik itu dalam diri karyawan ataupun dalam 

lingkungan perusahaan. (6) Tanggung jawab, Tanggung jawab ini harus dimiliki 

oleh setiap karyawan baik ia berada pada level jabatan yang tinggi atau pada level 
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yang rendah. (7) Pencapaian target, dalam pencapaian target biasanya perusahaan 

mempunyai strategi-strategi. 

Gambar 1 

Faktor yang Memberikan Pengaruh Terhadap Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: dessler (2001 -.214) 

Soedjono (2005) menyebutkan 7 (tuju) kriteria yang dapat digunakan 

untuk mengukur kinerja pegawai secara individu yakni : (1) Kualitas. Hasil 

pekerjaan yang dilakukan mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang 

diharapkan dari pekerjaan tersebut. (2) Kuantitas. Jumlah yang dihasilkan atau 

jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan. (3) Ketepatan waktu, yaitu dapat 

menyelesaikan pada waktu yang telah ditetapkan serta memaksimalkan waktu 

yang tersedia untuk aktivitas yang lain. (4) Efektivitas. Pemanfaatan secara 

maksimal sumber daya yang ada pada organisasi untuk meningkatkan keuntungan 

dan mengurangi kerugian. (5) Kemandirian, yaitu dapat melaksanakan kerja tanpa 

bantuan guna menghindari hasil yang merugikan. (6) Komitmen kerja, yaitu 

komitmen kerja antara pegawai dengan organisasinya dan (7) tanggung jawab 

pegawai terhadap organisasinya.  

Kinerja 

(termasuk jumlah dan kuantitas) 

 

Usaha yang dilakukan: 

- Motivasi 

- Etika kerja 

- Kehadiran 

- Rancangan pekerjaan 

 

Kemampuan Bawahan: 

- Bakat 

- Keterikatan 

- Kepribadaian 

- kejiwaaan 

 

Dukunga: 

- Pelatihan 

- Peralatan 

- Pengharapan 

- Rekan kerja 

yang produktif 
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7. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan 

tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kinerja guru 

yang dicapai harus berdasarkan standar kemampuan professional selama 

melaksanakan kewajiban sebagai guru di sekolah. Berkaitan dengan kinerja guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, terdapat Tugas Keprofesionalan 

Guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 

20 (a) Tentang Guru dan Dosen yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran.  

Kinerja Guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik 

dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru 

artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar 

kelas dengan sebaik-baiknya. Unsur-unsur yang perlu diadakan penilaian dalam 

proses penilaian kinerja guru menurut Siswanto (2003: 234) adalah sebagai 

berikut: 

1. Kesetiaan 

Kesetiaan   adalah   tekad   dan   kesanggupan   untuk   menaati,   

melaksanakan   dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesabaran dan tanggung jawab. 
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2. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

3. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang tenaga kerja dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan 

sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani  membuat  risiko  atas  

keputusan  yang  diambilnya.   Tanggung jawab  dapat merupakan 

keharusan pada seorang karyawan untuk melakukan secara layak apa yang 

telah diwajibkan padanya. Westra (1997: 291), untuk mengukur adanya 

tanggung jawab dapat dilihat dari: 

a) Kesanggupan dalam melaksanakan perintah dan kesanggupan kerja. 

b) Kemampuan menyelesaikan tugas dengan tepat dan benar. 

c) Melaksanakan tugas dan perintah yang diberikan sebaik-baiknya. 

4. Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk menaati segala 

ketetapan, peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan 

atasan yang berwenang. 

5. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. 
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6. Kerja Sama 

Kerja sama adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja bersama-

sama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan 

yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang 

sebesar-besarnya. Kriteria adanya kerjasama dalam organisasi adalah: 

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

b) Adanya kemauan untuk membantu dalam melaksanakan tugas. 

c) Adanya kemauan untuk member! dan menerima kritik dan saran. 

d) Tindakan seseorang bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan 

tugas. 

7. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk 

mengambil keputusan langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan 

yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu 

perintah dan bimbingan dari atasan. 

8. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk meyakinkan 

orang lain sehingga dapat difcerahkan secara maksimal untuk 

melaksanakan tugas pokok. Kepemimpinan yang dimaksud adalah 

kemampuan kepala sekolah dalam membina dan membimbing guru untuk 

melaksanakan KBM terutama kegiatan merencanakan, melaksanakan 

proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran 

mengarah pada tercapainya kompetensi dasar yang haras dikuasai siswa 
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terkait dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran. 

8. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja 

Pidarta (2007) mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah,  

b. Fasilitas kerja,  

c. Harapan-harapan, dan 

d. Kepercayaan personalia sekolah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru Kinerja Guru akan menjadi 

optimal, bilamana diintegrasikan dengan komponen sekolah baik kepala sekolah, 

fasilitas kerja, guru, karyawan, maupun anak didik. Gaya kepemimpinan akan 

menghasilkan kinerja, kemungkinan besar kinerja dipengamhi secara positif bila 

pemimpin itu mengimbangi hal-hal yang kurang dalam diri karyawan atau dalam 

situasi kerja robbins (2002: 17). Thoha (2001:43) mengemukakakn bahwa 

perilaku pemimpin akan bias diterima bawahan melihat perilaku tersebut akan 

merupakan sumber yang memberikan bias menjadi factor motivasi terhadap 

bawahan jika: 

1. Perilaku tersebut dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan bawahan 

sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan kerja. 
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2. Perilaku tersebut merupakan komplemen dari lingkungan bawahan 

berupa member latihan, dukungan dan penghargaan yang diperlukan 

untuk mengefektifkan pelaksaan kerja. 

Menurut Simamora (1995:500) dalam Mangkunegara (2005:14), kinerja 

(performance) dipengaruhi oileh tiga factor, yaitu : 

a. Faktor individual yang terdiri dari: 

1) Kemampuan dan keahlia 

2) Latar belakang 

3) Demografi  

b. Faktor psikologis yang terdiri dari: 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi  

c. Faktor organisasi yang terdiri dari: 

1) Sumberdaya 

2) Kepemimpinan 

3) Penghargaan 

4) Struktur 

5) Job design 

 Penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang tepat akan 

mempunyai pengaruh yang berarti dalam pengambilan keputusan, maupun dalam 
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mempengaruhi guru untuk melakukan pekerjaan yang lebih efisien dan efektif 

untuk mencapai kinerja guru yang baik. Kepemimpinan yang handal sangat 

diperlukan untuk memotivasi guru agar bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan 

organisai tersebut karena kepemimpinan adalah sutau proseses mempengaruhi 

kegiatan seseoarng atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan organisai. 

C. Kerangka Pikir Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam penelitian dan dalam kerangka pikir memuat secara urut 

bahasan tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori-teori yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja adalah gaya kepemimpinan. 

Gambar 2 

Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoeri gaya kepemimpina yang digunakan adalah Model Universitas Iowa 

Ronald Lippit dan Ralph K. White yang dikutip yang dikutip  oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko(2001:298). menjelaskan bahwa gaya 

kepemimpinan ada 3 (tiga) macam yaitu Autokratis, Demokratis, Laissez-faire. 

Gaya Kepemimpinan (X) 

 Penentuan 

Kebijakan(X11) 

 Penentuan Tujuan 

Organisasi (X12) 

 Pembagian Tugas (X13)  

 Komunikasi satu 

arah(X14) 
 

Kinerja (Y) 

 Kesetiaan (Y11) 

 Prestasi Kerja (Y12) 

 Tanggung Jawab (Y13) 

 Ketaatan (Y14) 

 Kejujuran (Y15) 

 Kerja Sama (Y16) 

 Prakarsa (Y17) 
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Berdasarkan gambar diatas mengenai kerangka pikir penelitian dijelakan 

bahwa untuk mengetahui kecenderungan gaya kepemimpinan apa yang diterapkan 

oleh pemimpin dapat dilihat dari penentuan kebijakan, penentuan tujuan 

organisai, pembagian tugas dan komunikasi, apakah dari semua indikator Gaya 

Kepemimpinan (X) ditentukan oleh pemimpin (Autokratis), oleh pemimpin dan 

anggota (Demokratis) dan kebebasan penuh bagi anggota serta sedikit campur 

tangan pemimpin (Laissez-faire). kemudian dengan menggunakan indikator 

kesetian, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerja sama, prakarsa 

dapat diliha tingkat kinerja guru. 

D. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan 

perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Dengan 

demikian dapat dirumuska suatu hipotesis yaitu: 

1. Diduga gaya kepemimipinan berpengaruh signifikan terhapap kinerja guru 

pada Sekolah Dasar Negeri Junrejo 1 Batu. 

 

 

 


