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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian yang dilakukan Arifin (2013) dengan judul pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja guru pada SDN 01 junrejo Batu.Pada hasil 

penelitian yang diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja guru di SDN 01 Junrejo Batu. Hubungan tersebut 

diperkuat dengan pengujian pada uji F hitung sebesar 29,510 dan F tabel dimana F 

hitung sebesar 2,27 demikian dapat dikatakan bahwa secara simultan gaya 

kepemimpinan berpengaruh pada terhadap kinerja guru. Hasil analisis rentang 

skala gaya kepemimpinan skor rata-rata 73 selalu (Autokratis) kinerja 92,41 

(tinggi) koefisien determinasi 0,797, analisis menunjukkan gaya kepemimpinan 

berpengaruh besar 79,7% 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurul (2010) dengan judul Pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru di SMA Negeri 2 Argamakmur 

Bengkulu Utara. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh yang signifikan kompensasi dan motivasi terhadap 

kinerja guru di SMAN 2 Argamakmur Bengkulu Utara.  Secara parsial terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan kompensasi terhadap kinerja guru di SMAN 

2 Argamakmur Bengkulu Utara.  Secara parsial tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan motivasi terhadap kinerja guru di SMAN 2 Argamakmur Bengkulu 

Utara. Alat analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. 
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Tabel 2.1 Ringkasan Kajian Empirik Berdasarkan Judul, Variabel, Metode 

Analisis Dari Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Variabel Metode 
Analisis 

Hasil Penelitian 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan 
terhadap kinerja 
guru pada SDN 01 
Junrejo Batu 
 
 

X: Gaya Kepemimpinan 
Y: Kinerja Guru 

 

Regresi 
Linier 

Sederhana 

Gaya 
kepemimpinan 
Berpengaruh 
Terhadap Kinerja 
Kerja Guru 
 
 

Pengaruh 
Kompensasi dan 

Motivasi Terhadap 
Kinerja Guru di 
SMA Negeri 2 
Argamakmur 

Bengkulu Utara 

X1: Kompensasi 
X2: Motivasi 

Y: Kinerja  

Regresi 
Linier 

Berganda 

Terdapat 
pengaruh yang 
signifikan 
kompensasi dan 
motivasi terhadap 
kinerja guru di 
SMAN 2 
Argamakmur 
Bengkulu Utara. 

Pengaruh gaya 
kepemimpinan 

terhadap kinerja 
guru (Studi kasus 

pada SDN 
1Sumber Tengah 

Bungatan 
Situbondo) 

X1: Gaya Kepemimpinan 
X2: Kompensasi  
Y: Kinerja Guru 

Regresi 
Linier 

Berganda 

 

 

Berdasarkan perbandingan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian 

sekarang dapat dilihat dari: pertama, judul yang digunakan mempunyai perbedaan 

pada variabel Y, dimana pada penelitian terdahulu memakai kepuasan kerja guru 

sedangkan penelitian sekarang pada kinerja guru. Selain itu, pada variabel X yang 

digunakan penelitian terdahulu menggunakan teori Hersey Balanchard sedangkan 

penelitian sekarang memakai teori kepemimpina yang mengambil teorinya  Lippit 

(dalam Handoko, 2001:298). Metode analisis yang digunakan, penelitian 

terdahuludan sekarang sama-sama menggunakan regresi berganda.  
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B. Landasan Teori 

 

1. Pengertian kepemimpinan 

Rivai (2003: 2) menyatakan kepmimpinan adalah meliputi proses 

mempengaruhi dalam menetukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki 

kelompok dan budayanya. Menurut Robbins (2002: 17) bahwa gaya 

kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi 

kinerja anggota organisasi. 

Kepemimpina menurut Kreitner (2005: 299) merupakan suatu proses 

pengaruh sosial dimana pemimpin mengusahakan partisipasi sukarela 

bawahan dalam suatu untuk mencapai tujuan organisasi. 

a. Pendekatan Teori Kepemimpinan 

1) Pendekatan Sifat 

Teori yang paling tua adalah the trait theory atau yang biasa 

disebut teori pembawaan. Teori ini berkembang pada tahun 1940-an 

dengan memusatkan pada karakteristik pribadi seorang pemimpin, 

meliputi: bakat-bakat pembawaan, ciri-ciri pemimpin, factor fisik, 

kepribadian, kecerdasan, dan keterampilan berkomunikasi, tetapi pada 

akhirnya teori ini ditinggalkan, karena tidak banyak ciri konklusif yang 

dapat membedakan antara pemimpin dak bukan pemimpin. 

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan 

seorang pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri 
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yang dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul 

anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, 

sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin, dan 

kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seorang dengan 

berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. 

2) Pendekatan Perilaku 

Surutnya minat pada teori pembawaan, muncul lagi teori 

perilaku, yang lebih dikenal dengan behaviorist theories. Teori ini 

lebih berfokus kepada tindakan-tindakan yang dilakukan pemimpin 

dari pada memperhatikan atribut yang melekat pada diri seorang 

pemimpin, namun ada beberapa teori perilaku antara lain: 

a) Studi-study Ohio State. 

b) Study of Michigan. 

c) Managemen grid. 

3) Pendekatan Kontinjensi (situsional) 

Pada masa berikutnya teori di atas dianggap lagi relevan 

dengan perkembangan zaman. Timbullah pendekatan situtional theory  

yang dikemukakan oleh Hersey Dan Blanchard. Mereka mengatakan 

bahwa pembawaan yang harus dimilki seorang pemimpin adalah 

berbeda-beda, tergantung dari situasi yang sedang dihadapi. 

Pendekatan ini menjadi trend pada tahun 1950-an. Teori yang paling 

kontemporer adalah teori jalan tujuan, part-goal theory, didasarkan 
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pada kemampuannya dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para 

anggota dengan penerapan reward and punishment. 

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional 

ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang 

disesuaikan dengan tuntutan situsi kepemimpinan dan situasi 

organisasional yang dihadapi dengan menghitungkan faktor waktu dan 

ruang. Faktor situasional yang berpengaruh terhadap gaya 

kepemimpinan tertentu kepemimpinan seorang ditentukan oleh 

kemampuan membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikan gaya 

kepemipinannya agar cocok dan mampu memenuhi tuntutan situasi 

tersebut. Ada 3 (tiga) gaya kepemipinan pendekatan perilaku sebagai 

berikut: 

a) Teori Kontinjesi Fiedler. 

b) Teori Situasional Hersey dan Blanchard 

c) Teori Jalur Tujuan. 

b.Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan yang paling tepat pada dasarnya gaya 

kepemimpinan yang dapat memenuhi kebetuhan pada situasi tertentu. 

Gaya kepemimpinan merupakan dasar klasifikasi tipe kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan itu pola dasar yaitu mementingkan pelaksanaan 

tugas, mementingkan hubungan kerjasama, dan mementingkan tujuan 

yang ingin dicapai. 
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Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seorang pemimpin 

melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh 

mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang sedang mengamati 

dari luar (Robert, 1992) Handoko (2001). lippit yang dikutip oleh 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. 

2) Demokratis, adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia 

bekerjasama utuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara 

berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara 

pimpinan dan bawahan 

3) Laissez-faire (kebebasan), liberal, adalah kemampuan mempengaruhi 

orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan  dengan cara berbagai kegiatan yang telah dilakukan lebih 

banyak diserahkan ke bawahan. 

1) Gaya kepemimpinan Autokratis 

Robbin (2002) menyatakan gaya kepemimpinan autokratis 

mendiskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan 

pada dirinya sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, 
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membuat keputusan secara berpihak, dan meminimalisasi partisipasi 

karyawan, menurut lippit yang dikutip oleh handoko (2001) ciri-ciri 

gaya kepemimpinan autokratis: 

a) Semua pengambilan keputusan ditentukan oleh pemimpin 

b) Teknik dan langkah-langkah dalam penentuan kebijakan organisasi 

didikte oleh atasan setiap waku, sehingga langkah-langkah yang akan 

datang selalu tidak pasti untuk tingkatan yang luas. 

c) Pemimpin biasanya membagi tugas  kerja bagian dan kerjasama 

setiap anggota 

d)  Komunikasi satu arah yaitu kebawah saja. 

e) Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian dan 

kecamannya terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari 

partisipasi kelompok aktif kecuali bila menunjukkan  keahliannya. 

Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Otokratik dalam 

gaya kepemimpinan ini pemimpin mempunyai kekuasaan mutlak 

sedangkan para pengikut tidak mempunyai kebebasan untuk 

menggunakan kekuasaannya. Indikator dari gaya kepemimpinan ini 

adalah: 

a) Pemimpin mempunyai kekuasaan mutlak dan kebebasan untuk 

menggunakan kekuasaannya 

b) Pengikut tidak mempunyai kebebasan untuk menggunakan 

kekuasaannya 
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c) Semua pembuatan keputusan kebijakan dan pelaksanaan aktivitas 

operasional sepenuhnya dilakukan oleh pemimpin 

d) Visi dan misi organisasi ditentukan oleh pemimpin 

e) Para pengikut hanya pelaksana keputusan 

f) Pemimpin mempunyai hak prerogratif dan hak untuk memberi 

perintah dan para pengikut wajib melaksanakan perintah 

g) Pemimpin mempunyai wewenang untuk menghukum bawahan yang 

tidak mematuhi perintah 

h) Pemimpin tidak mendelegasikan wewenangnya, penyusunan 

rencana, pengorganisasian aktivitas, pengalokasian sumber-sumber dan 

pengontrolan disentralisasi 

i) Komunikasi dilakukan secara formal melalui jalur birokrasi dan 

hierarki dari atas ke bawah 

j) Komunikasi dari bawah ke atas hanya dalam bentuk laporan 

pertanggungjawaban pelaksanaan aktivitas 

k) Kreativitas dan inovasi para pengikut rendah 

l) Tidak ada upaya pemberdayaan para pengikut 

m) Pemimpin can do no wrong atau selalu benar 



17 
 

Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan kelemahan 

dari gaya kepemimpinan otokratik yaitu: 

Keunggulan: 

a) Cocok digunakan untuk para pengikut berkualitas rendah, malas, 

biang kerok, tak mau melaksanakan perintah 

b) Untuk situasi darurat, situasi tidak stabil, konflik destruktif, dan 

memerlukan pembuatan keputusan cepat 

c) Jika dipergunakan dengan kompensasi dan lingkungan kerja baik 

dapat meningkatkan kinerja para pengikut 

Kelemahan: 

a) Jika pemimpin tidak bijak, dapat melanggar hak asasi para pengikut 

b) Berakibat kepuasan kerja pengikut rendah 

c) Menimbulkan stres kerja para pengikut  

d) Pengikut dapat menjadi pasif, masa bodoh dan yes man 

e) Tidak ada upaya pemimpin untuk memberdayakan para pengikut 

f) Jika dipergunakan secara tidak terukur dapat menurunkan kinerja 

para pengikut 

2) Gaya kepemimpinan demokratis/ Partisipatif 

Robbin (2002), gaya kepemimpinan demokratis 

mendiskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan 

karyawan dalam mengambil keputusan, mendelegasikan kekuasaan, 

mendorong partisipasi karyawan dalam menentukan bagaimana 
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metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, dan memandang umpan 

balik sebagai suatu kesempatan untuk meltih karywan. Menurut lippit 

yang dikutip oleh Handoko (2001) ciri-ciri gaya kepemipinan 

demokratis: 

a) Semua pengambilan keputusan terjadi pada kelompok diskusi 

dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari 

pemimpin 

b) Kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk 

penetuan tujuan organisasi dibuat/ diputuskan bersama  

c) Para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih 

dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok 

d) 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 

Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Demokratik 

dalam Gaya kepemimpinan demokratik, jumlah kekuasaan dan 

kebebasan untuk menggunakannya para pengikut lebih besar 

daripada pemimpin mereka. Pemimpin tidak dapat melakukan 

sesuatu tanpa bantuan para pengikutnya. Indikator kepemimpinan 

demokratik adalah sebagai berikut: 

a) Para pengikut mempunyai kekuasaan lebih besar daripada 

pemimpinnya 
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b) Pembuatan keputusan mengenai visi, misi, strategi, tujuan, dan 

aktivitas organisasi dilakukan oleh para pengikut dibantu 

pemimpin 

c) Proses pembuatan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan 

voting 

d) Pemimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan para 

pengikutnya demikian juga sebaliknya 

e) Visi, misi organisasi ditentukan bersama-sama oleh pemimpin dan 

pengikut 

f) Pemimpin dan pengikut menyusun rencana kegiatan dan 

dilaksanakan para pengikut di bawah koordinasi pemimpin 

g) Komunikasi berlangsung secara formal, informal, ke atas ke bawah 

dan horizontal 

h) Pemberdayaan para pengikut tinggi 

Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan kelemahan 

dari gaya kepemimpinan demokratik yaitu: 

Keunggulan: 

a) Cocok untuk situasi normal 

b) Menciptakan tim kerja tinggi 

c) Menghasilkan kepuasan kerja para pengikut tinggi 

d) Jika para pengikut berkualitas, menghasilkan kinerja tinggi 
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Kelemahan: 

a) Memerlukan kualitas pengikut tinggi 

b) Jika pengikut tidak berkualitas dapat menimbulkan anarkhis 

c) Memerlukan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban 

pemimpin dan pengikut serta bagaimana berinteraksi satu sama 

lain 

d) Pemimpin dan pengikut harus memahami dan menerapkan prinsip-

prinsip demokratis, jika tidak akan terjadi anakis 

3) Gaya kepemimpinan Laissez-faire (kendali bebas) 

Gaya kepemimpinan kendali bebas mendiskripsikan pemimpin 

yang secra keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok 

kebebasan  dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan 

menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai Robbin (2002). 

Menurut white dan lippit yang dikutup oleh handoko (2001) cirri-ciri 

gaya kepemimpina kendali bebas: 

a) Kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu untuk 

pengambilan keputusan dengan partisipasi minimal dari pemimin 

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

yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi 

pada saat ditanya, dalam penentutuan tujuan organisasi dan 

penyelesaian masalah atasan bergantung pada anggota/ kelompok. 
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c) Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam pembagian 

tugas 

d) Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan 

anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau 

mengatur suatu kejadian. 

Wirawan (2013:384) Gaya Kepemimpinan Pemimpin 

Terima Beres (laissez faire) dalam gaya kepemimpinan ini bukan 

berarti kepemimpinan tanpa pemimpin, pemimpin tetap ada dan 

diperlukan akan tetapi peranannya minimal. Gaya kepemimpinan 

ini misalnya banyak dilakukan pada lembaga teknologi tinggi 

(high-tech organization) seperti unit research and development dan 

lembaga ruang angkasa (NASA). Indikator dari gaya 

kepemimpinan ini adalah: 

a) Jumlah kekuasaan dan kebebasan pemimpin untuk 

menggunakan kekuasaan rendah 

b) Jumlah kekuasaan dan kebebasan para pengikut untuk 

menggunakan kekuasaan tinggi 

c) Pemimpin bersama-sama para pengikutnya menentukan visi, 

misi, tujuan, dan strategi organisasi 

d) Pembuatan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada para 

pengikut di bawah pemimpin 

e) Para pengikut bebas melaksanakan aktivitas organisasi 
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f) Para pengikut mempunyai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan aktivitas organisasi 

kepada pemimpin 

g) Para pengikut berupaya memberdayakan diri sendiri 

h) Kreativitas dan inovasi para pengikut sangat menentukan 

pencapaian tujuan organisasi 

Wirawan (2013:384) menyatakan keunggulan dan 

kelemahan dari gaya kepemimpinan pemimpin terima beres 

(laissez faire) yaitu: 

Keunggulan: 

a) Cocok untuk para pengikut dengan kemampuan dan 

kompetensi tinggi 

b) Memberdayakan pengikut 

c) Meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja 

d) Meningkatkan kreativitas dan inovasi pengikut 

e) Otonomi merancang, melaksanakan dan mengevaluasi aktivitas 

f) Meningkatkan kinerja pengikut dan organisasi 

Kelemahan: 

a) Tidak cocok untuk para pengikut dengan kemampuan dan 

kematangan kerja rendah 

b) Jika pemimpin lemah, rentan akan terjadi penyalahgunaan oleh 

para pengikut 
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2. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Manusia bekerja pada dasarnya ingin memperoleh uang 

memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itulah seorang pegawai mulai 

menghargai kerja keras dan semakin menunjukkan loyalitas terhadap 

organisasi dank arena itulah organisasi memberikan penghargaan 

terhadap prestasi kerja pegawai yaitu dengan jalan memberikan 

kompensasi. Salah satu cara manajemen untuk meningkatkan prestasi 

kerja, memotivasi dan meningkatkan para pegawai adalah melalui 

kompensasi (Jackson, 2000). 

Hasibuan (2002) menyatakan kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

organisasi sekolah. Kompensasi (compensation) meliputi kembalian-

kembalian finansial dan jasa-jasa dan tunjangan-tunjangan yang diterima 

oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan kepegawian. 

Kompensasi merupakan apa yang diterima oleh para karyawan sebagai 

ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

Istilah kompensasi sering digunakan secara bergantian dengan 

administrasi gaji dan upah, bagaimanapun, istilah kompensasi 

sesungguhnya merupakan konsep yang lebih luas. Pada saat dikelola 

secara benar, kompensasi membantu organisasi mencapai tujuan-
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tujuannya dan memperoleh, memelihara, dan mempertahankan tenaga 

kerja yang produktif. (Simamora, 2004:540) 

Kompensasi terbagi menjadi bentuk kompensasi langsung (direct 

compensation) dan kompensasi tidak langsung (indirect compensation). 

Kompnsasi finansial langsung (direct financial compensation) terdiri dari 

bayaran (pay) yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, 

dan komisi. Kompensasi finansial tidak langsung (indirectfinancial 

compensation), yang disebut juga dengan tunjangan, meliputi smua 

imbalan yang tidak tercakup dalam kompensasi langsung. 

Komensasi non finansial (nonfinancial compensation) terdiri dari 

kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau dari 

lingkungan psikologis dan/atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Tipe 

kompensasi nonfinansial ini meliputi kepuasan yang didapat dari 

pelaksanaan tugas-tugas yang bermakna yang berhubungan dengan 

pekerjaan. (Simamora, 2004:541)  

Kompensasi seringkali juga disebut penghargaan dan dapat 

didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada 

pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada 

organisasi (Panggabean, 2002). Kompensasi merupakan salah satu 

komponen utama dari sebuah sistem sumber daya manusia, dan itu 

didefinisikan sebagai hadiah (moneter dan non moneter) bahwa pegawai 

menerima dari pekerjaan mereka yang dilakukannya. 



25 
 

 Kompensasi moneter meliputi gaji pokok (yang tetap), dan upah 

insentif, non moneter penghargaan termasuk tunjangan, beberapa 

diantaranya secara hukum yang dibutuhkan (misalnya, cacat dan asuransi 

pengangguran), dan beberapa di skresioner (misalnya, perlindungan 

pendapatan, kesehatan program dan program bantuan pegawai), selain 

itu, hanya keadilan untuk membayar pegawai terbaik secara substansial 

lebih dari yang bekerjanya biasa saja (Forest, J, 2011) 

b. Jenis-jenis Kompensasi 

Gary Dessler (dalam Indriyani, 2009) kompensasi mempunyai 

tiga komponen sebagai berikut: 

1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam 

bentuk gaji, dan insentif atau bonus atau komisi. 

2) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk 

tunjangan dan asuransi 

3) Bonus non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang 

luwes dan kantor yang bergengsi. 

Stronge (2007), dalam decade terakhir, beberapa skala kecil 

upaya kompensasi alternatif program telah di uji coba terakhir di tingkat 

kabupaten. Program-program ini memiliki tawaran menarik tentang apa 

yang membuat alternatif pilihan gaji yang berbeda yang layak untuk 

guru dan bagaimana kabupaten bisa menciptakan kompensasi mereka 

sendiri diperbarui program untuk memenuhi tantangan kontemporer. 
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Program ini masih langka dan belum mengumpulkan pendukung 

yang cukup untuk membuat mereka katalis untuk seluruh negara bagian 

atau reformasi kompensasi nasional di bidang pendidikan. Kompensasi 

alternatif akan menjadi langkah, selanjutnya dalam evolusi pendidikan 

sebagian besar upaya program kompensasi alternatif terbagi tiga 

kategori besar: 1) membayar berbasis kinerja, 2) membayar berbasis 

pekerjaan, 3) membayar berbasis pengetahuan dan keterampilan. 

c. Tujuan Pemberian Kompensasi 

Werher dan Davis dalam Wibowo (2009), tujuan pemberian 

kompensasi antara lain adalah: 

1) Memperoleh personal berkualitas 

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi untuk mampu 

menarik pelamar, tingkat pembayaran harus tanggap terhadap 

permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar kerja karena 

harus bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. 

2) Mempertahankan Karyawan Yang Ada 

Pekerja dapat keluar apabila tingkat kompensasi tidak 

kompetitif terhadap organisasi lain, dengan akibat perputaran 

tenaga kerja tinggi, dengan demikian perlu dipertimbangkan 

mana yang lebih baik dan menguntungkan antara meningkatkan 
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kompensasi dengan mencari pekerja baru dengan konsekuensi 

harus melatih kembali pekerja baru. 

3) Memastikan Keadilan 

Manajemen kompensasi berusaha keras menjaga keadilan 

internal dan eksternal. Keadilan internal memerlukan bahwa 

pembayaran dihubungkan dengan nilai relatif pekerjaan sehingga 

pekerjaan yang sama mendapatkan pembayaran sama. Keadilan 

eksternal berarti membayar pekerja yang diterima pekerja yang 

setingkat oleh perusahaan lain. 

4) Menghargai Perilaku yang Diinginkan 

Pembayaran harus memperkuat perilaku yang diinginkan 

dan bertindak sebagai insentif untuk perilaku di masa depan. 

Rencana kompensasi yang efektif menghargai kerja, loyalitas, 

keahlian dan tanggung jawab. 

5) Mengawasi Biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu organisasi 

memelihara dan mempertahankan pekerja pada biaya yang wajar. 

Tanpa manajemen kompensasi yang efektif, pekerja dapat di 

bayar terlalu tinggi atau terlalu rendah. 
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6) Mematuhi Peraturan 

Sistem upah dan gaji yang baik mempertimbangkan 

tantangan legal yang dikeluarkan pemerintah dan memastikan 

pemenuhan pekerja. 

7) Memfasilitasi Saling Pengertian 

Sistem manajemen kompensasi harus mudah difahami 

oleh spesialis sumber daya manusia, manajer operasi dan pekerja. 

Dengan demikian, terbuka saling pengertian dan menghindari 

kesalahan persepsi. 

8) Efisiensi Administratif Selanjutnya 

Program upah dan gaji harus dirancang dapat dikelola 

secara efisien, meskipun tujuan ini merupakan pertimbangan 

sekunder. 

c. Sistem Kompensasi 

Hasibuan (2002) menyatakan pembayaran kompensasi 

pada umumnya harus menerapkan sistem sebagai berikut: 

1) Sistem Waktu 

Penggunaan sistem waktu yang ditetapkan dimana 

besarnya kompensasi (gaji,upah) yang ditetapkan harus 

berdasarkan standar waktu sepeti jam, minggu, atau bulan. 
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2) Sistem Hasil (Output) 

Penerapan sistem hasil dimana besarnya kompensasi 

(upah) ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, 

seperti per potong, liter, meter, dan kilogram. 

3) Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang 

penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan 

dan lama mengerjakannya. 

d. Hubungan Kompensasi dengan Kinerja 

Hadiyana (2009) menyatakan kompensasi adalah faktor 

dominan dalam perjalanan organisasi (baik birokrasi pemerintah 

maupun perusahaan swasta) karena guru yang telah menerima 

imbalan berupa kompensasi yang besar juga akan mengeluarkan 

atau memberikan imbalan besar pula kepada organisasi yaitu 

sumber daya/keterampilan/keahlian yang mereka miliki untuk 

pengembangan organisasi. 

Kompensasi pegawai memainkan peran penting karena 

merupakan inti dari hubungan kerja, menjadi sangat penting 

untuk pegawai dan majikan. Pegawai biasanya bergantung pada 

upah, gaji, dan sebagainya untuk memberikan bagian besar dari 

pendapatn mereka dan keuntungan untuk memberikan 

penghasilan dan keamanan kesehatan. Kompensasi uang tunai 

dapat digambarkan dalam hal tingkat (berapa banyak uang). 
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Kebanyakan organisasi memberikan survei pasar satu atau 

lebih untuk membantu menentukan apa organisasi lain membayar 

pekerjaan yang spesifik dalam membuat keputusan membayar 

dalam tingkatan pekerjaan mereka sendiri. Lebih lanjut, total 

biaya tenaga kerja adalah fungsi dari kedua biaya kompensasi per 

pegawai dan total pegawai tetap. Kompensasi pegawai harus 

dibandingkan dengan organisasi lain supaya organisasi mendapat 

pengembalian (produktivitas) yang mereka terima dalam hal 

produktifitas, peningkatan kinerja, dan sebagainya untuk 

kompensasi yang dihabiskan untuk biaya tenaga kerja (Gerhart B 

1995). 

Kompensasi yang dikelola dengan baik atau dilaksanakan 

sebagaimana mestinya dalam jangka panjang dapat menjadi 

strategis organisasi dan dapat digunakan sebagai alat yang efektif 

untuk mencapai, memelihara dan mempertahankan semangat 

kerja yang produktif, sebaliknya ketidak tepatan pengelolaan 

kompensasi dapat mengakibatkan tingginya tingkat keluar masuk 

pegawai dalam organisasi, meningkatkan ketidak disiplinan 

pegawai, memicu banyak keluhan pegawai, meningkatnya 

ketidak puasan dalam pekerjaan, rendahnya produktivitas kerja 

dan terlaksananya rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan 

(Nurul, 2010).   
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3. Pengertian Kinerja 

Secara etimologi kinerja dapat diartikan dengan kata performance 

yang berasal dari bahasa inggris yang berarti kinerja. Kinerja menurut 

mangkukara (2000:67) hasil kerja secara kualitas yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Rivai (2005: 306) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja merupakan perilaku yang 

nyata yang disampaikan setiap orang sebagai prestasi kerja yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan dan 

organisasi, untuk menyesuaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan 

dan keterampilan seorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan 

sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakaan 

dan bagaimana mengerjakannya. 

a. Tujuan kinerja 

Kinerja merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan adalah tentang arah secara 

umum, sifatnya bisa tanpa batasan waktu dan tidak berkaitan dengan 

prestasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan aspirasi 

apabila orang menetahui dan memahami apa yang diharapkan dari mereka 

dan mengambil bagian dalam bentuk harapan tersebut, mereka akan 

memberikan usaha terbaiknya untuk mendapatkannya. 
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Kepastian untuk mendapat harapan tergantung pada tingkat yang 

dicapai oleh individu dan, tingkat dukungan yang diberikan manajemen, 

proses, sistem dan sumber daya yang disediakan organisasi bagi 

mereka.Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap 

pekerjaan, membantu mendefinisikan harapan kinerja, mengusahakan 

kerangka kerja bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi. Tujuan 

kinerja adalah menyesuaikan harapan harapan kinerja individual dengan 

tujuan organisasi. Wibowo (2007: 48), Kesesuaian antara upaya 

pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu 

mewujudkan kinerja yang baik. 

b. Faktor-Faktor yag Mempengaruhi Kinerja 

Timple (1992: 31) dalam Mangkunegara (2005: 15), faktor-faktor 

kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat seseorang, misalnya kinerja 

seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tiggi dan 

seseorang itu tipe pekerja yang keras, sedangkan seseorang mempunyai 

kinerja jelek karena mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut 

tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuan. 

Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang bersal dari lingkungan seperti perilaku, sikap dan 

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

iklim organisasi. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru akan menjadi 

optimal, biamana diintegrsikan 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 yaitu: 

1) Kepemimpinan kepala sekolah. 

2) Fasilitas kerja. 

3) Harapan-harapan, dan 

4) Kepercayaan personalia sekolah. 

4. Kineja 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 profesional 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. 



34 
 

Siswanto (2003: 234) terdapat unsur-unsur yang perlu diadakan 

penilaian dalam proses penilaian kinerja guru sebagai berikut: 

a. Kesetiaan 

Kesetiaan adalah tekat dan kesanggupan menaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh 

kesabaran dan tanggung jawab. Tekat dan kesanggupan tersebut harus 

dibuktikan dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang bersangkutan 

dalam kegiatan sehari-hari serta dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

b. Prestasi kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga 

kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya. 

c.Tanggung jawab 

Tanggung jawab adalah kesanggupan tenaga kerja dalam 

menyelesaikankan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko 

atas keputusan yang telah diambilnya. 

d. Ketaatan 

Ketaatan adalah kesanggupan seorang tenaga kerja untuk 

menaati segala ketetapan, peraturan yang berlaku dan menaati perintah 

yang diberikan atasan yang berwenang. 
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e. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahguakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. 

f. Kerja Sama 

Kerja sama adalaha 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. 

g. Prakarsa 

Prakarsa adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk 

mengambil keputusan langkah pokok tanpa menunggu perintah dan 

bimbingan dari atasan, langkah melaksanakan suatau tindakan yang 

diperlukan dalam melaksanakan tugas. 

h. Kepemimpinan 

Kepemimpanan adalah kemampuan seseorang untuk 

meyakinkan orang lain sehingga dapat dicerahkan secara maksimal 

untuk melaksanakan tugas pokok.  

5. 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. 
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c. Harapan-harapan, dan 

d. Kepercayaan personalia sekolah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 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 

dipengaruhi positif bila pemimpin itu mengimbangi  hal-hal yang kurang 

dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja robbins (2002: 17). Thoha 

(2001: 43) mengemukakan bahwa perilaku pemimpin akan bisa diterima 

bawahan melihat perilaku tersebut akan merupakan sumber yang 

memberikan bisa menjadi factor motivasi terhadap bawahan jika: 

a. Perilaku tersebut dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan baeahan 

sehingga memungkinkan tercapainya efektifitas dalam pelaksanaan 

kerja. 

b. Perilaku tersebut merupakan komplemen dari lingkungan bawahan 

berupa memberi latihan, dukungan dan penghargaan yang diperlukan 

untuk mengefektifkan pelaksanaan kerja. 

Simamora (1995: 500) dalam mangkunegara (2005: 14), kinerja 

(performance) dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

a. Faktor individual yang terdiri dari 

1) Kemampuan dan keahlian. 

2) Latar belakang. 

3) Demografi. 
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b. Faktor psikologis yang terdiri dari 

1) Persepsi 

2) Attitude 

3) Personality 

4) Pembelajaran 

5) Motivasi 

c. Faktor organisasi 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 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 organisasi tersebut karena 

kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang 

atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan organisasi.  
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C. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka fikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam penelitian dan dalam kerangka pikir memuat secara 

urut bahsan tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan tertentu. 

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

yang mempengaruhi kinerja adalah kepemimpinan. Adapun kerangka pikir 

pada penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Kinerja Guru 
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Teori gaya kepemimpinan yang digunakan adalah Lippit yang 

dikutip oleh handoko (2001: 298), menjelaskan bahwa gaya kepemipinan 

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

Mengetahui kecenderungan gaya kepemimpina apa yang yang 

diterapkan oleh pemimpin dapat dilihat dari penentuan kebijakan, 

penentuan tujuan organisasi, pembagian tugas dan komunikasi, apakah 

dari semua indikator gaya kepemimpinan (X) ditentukan oleh  pemimpin 

(Autokratis), oleh pemimin dan anggota (Demokratis) dan kebebasan 

penuh bagi anggota serta sedikit campur tangan pemimpin (Lisse-faire), 

kemudian dengan indikator perencanaan program pengajaran, pelaksanaan 

program pengajaran dan evaluasi hasil pengajaran dapat dilihat tingkat 

kinerja guru. 

Teori kompensasi yang di pakai adalah teorinya Simamora (2004) 

kompensasi mempunyai komponen sebagai berikut: 

a.  Kompensasi finansial  

Jenis kompensasi yang telah diberikan oleh SDN Sumber tengah 

bungatan situbondo yang berupa uang, indikator dari komensasi finansial 

meliputi: 

1) Gaji 

Gaji adalah segala sesuatu yang diterima oleh guru sebagai balas jasa 

untuk pekrjaan yang telah dilaksanakan pada SDN Sumber Tengah 

Bungatan Situbondo 
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2) Tunjangan 

Pemberian kopensasi finannsial diluar gaji berupa tunjangan liburan yang 

di adakan sekolah setiap tahunnya 

a. Kompensasi non finansial  

Merupakan jenis kompenasasi atau imbalan yang telah diberikan 

oleh SDN Sumber Tengah Bungatan Situbondo kepada  guru yang berupa 

bukan uang, indicator dari kompenasasi non finansial meliputi: 

1) Pengakuan 

Merupakan pengharggaan yang diberikan SDN Sumber Tengah pada 

guru atas kinerja yang telah dicapai 

2) Lingkungan kerja yang nyaman 

Merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu keharmonisan baik 

antara para guru maupun dengan kepala sekolah .    

 

D. Hipotesis 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga dia 

mampu untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa 

tujuan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seorang pemimpin harus 

memahami tentang gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan di 

lingkungan organisasinya. 
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Hadiyana (2009), kompensasi adalah faktor dominan dalam 

perjalanan organisasi (baik birokrasi pemerintah maupun perusahaan swasta) 

karena guru yang telah menerima imbalan berupa kompensasi yang besar 

juga akan mengeluarkan atau memberikan imbalan besar pula kepada 

organisasi yaitu sumber daya/keterampilan/keahlian yang mereka miliki 

untuk pengembangan organisasi. 

Pidarta (2007) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru di antaranya adalah kepemimpinan sekolah. 

Penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru 

yang dilakukan oleh Ayu (2008) pada SMA Unggulan Hafsa Zaha BPPT 

Genggong Probolinggo juga menghasilkan  kesimpulan gaya kepemimpinan 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat disimpulkan  sementara melalui hipotesis sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru Honorer SDN  Sumber Tengah Bungatan Situbondo. 

2. Gaya kepemimpinan yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru 

Honorer SDN  Sumber Tengah Bungatan Situbondo. 

 

 


