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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang 

Nama Judul Variabel Hasil 

Hendarto 

(2009) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Situasional 

Terhadap Kinerja 

Guru Smk Negeri 

1 Wanareja 

Kabupaten 

Cilacap 

Variabel bebas 

gaya kepemim-

pinan situasional, 

sedangkan 

variabel terikat 

kinerja guru 

Hasil uji t 

menunjukkan bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan 

situasional berpengaruh 

positif dan signifikan 

pada kinerja guru. 

Eko 

Djatmiko 

(2006) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

Dan Sarana 

Prasarana 

Terhadap Kinerja 

Guru 

Smp Negeri Kota 

Semarang 

Variabel bebas 

kepemim-pinan 

kepala sekolah 

dan prasarana, 

sedangkan 

variabel terikat 

kinerja guru 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

kepemimpinan kepala 

sekolah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru 

smp negeri kota 

semarang sebesar 

58,4%. 

Sri 

Rahayu 

Wahyunin
gsih 

(2011) 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 
Terhadap 

Kinerja Guru SD 

Negeri Di 

Lingkungan 

Dinas 

Pendidikan 

Kecamatan 

Sukagumiwang 

Kabupaten 

Indramayu 

Variabel bebas 

kepemim-pinan 

kepala sekolah, 
sedangkan 

variabel terikat 

kinerja guru. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

kepemimpinan kepala 
sekolah berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja guru 

sebesar 75.2 %  

Sedang sisanya 24,8% 

dipengaruhi oleh faktor-

faktor lainnya. 

Tegar 

Aprianto 

D.A. 

(2014) 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

terhadap Kinerja 

Guru di SMPN 1 

Grati Kabupaten 

Pasuruan 

Variabel bebas 

gaya kepemim-

pinan kepala 

sekolah, 

sedangkan 

variabel terikat 

kinerja guru 
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Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang 

dilakukan terletak pada teori yang dipakai, dimana penelitian terdahulu lebih 

mengarah ke teori gaya kepemimpinan situasional sedangkan penelitian 

sekarang lebih mengarah ke gaya kepemimpinan berdasarkan pendekatan 

perilaku. Dari segi alat analisis yang digunakan juga berbeda. Pada penelitian 

terdahulu regresi linier berganda, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan regresi linier sederhana. 

B. Landasan Teori 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan dalam bahasa inggris disebut leadership yaitu 

merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu social, sebab prinsip-prinsip dan 

rumusannya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan 

manusia (Moejiono, 2002). Menurut Tead; Terry; Hoyt (Kartono, 

2005) kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain 

agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut 

untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang 

diinginkan kelompok. 

Kepala sekolah menurut Lazaruth (2000) adalah pemimpin 

pendidikan yang mempunyai peranan sangat besar dalam 

mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah adalah 

seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugasuntuk memimpin suatu 

kelompok dimana diselenggarakan proses belajarmengajar, atau tempat 

dimana terjadi interaksi antara guru yang memberipelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2002:83). 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-kepemimpinan-menurut-para-ahli/
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, 

mengarahkan, membimbing,dan mengatur suatu kelompok dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajardan berperan dalam 

pengembangan mutu pendidikan. 

2. Gaya Kepemimpinan 

a) Pengertian Gaya Kepemimpinan 

Menurut Veithzal Rivai (2004), gaya kepemimpinan adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk mempengaruhi 

bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Menurut Malayu. S. P 

Hasibuan (2011), gaya kepemimpinan adalah cara  seorang pemimpin 

mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja 

secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Setiap pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya 

mempunyai cara dan gaya. Pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, 

temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang khas, sehingga 

tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. 

Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe 

kepemimpinannya. 

Ada pemimpin yang keras dan represif, tidak persuasif, 

sehingga bawahan bekerja disertai rasa ketakutan, ada pula pemimpin 

yang bergaya lemah lembut dan biasanya disenangi oleh bawahan. 

Kegagalan atau keberhasilan yang dipimpin dalam melaksanakan 
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tugas-tugas perkerjaannya menunjukkan kegagalan atau keberhasilan 

pemimpin itu sendiri. 

b) Teori Gaya Kepemimpinan dengan Pendekatan Perilaku 

Teori Gaya Kepemimpinan dalam pendekatan sifat mengatakan 

bahwa pemimpin itu dilahirkan, sedangkan dari pendekatan perilaku 

justru sebaliknya mengatakan bahwa pemimpin itu dibentuk dan 

diarahkan. Mengacu pada hasil penelitian – penelitian pada 

pendekatan sifat, ternyata selain sifat – sifat unggul yang dipunyai 

pemimpin masih ada yang lebih penting lagi, sehingga keberhasilan 

pemimpin pada akhirnya tergantung pada tindakan-tindakan yang 

diambil dan hasil-hasil yang dicapai.  

Oleh karena itu penelitian berikutnya lebih menitik beratkan 

pada penelitian tentang perilaku seorang pemimpin pada saat 

berhadapan dengan bawahannya, langsung maupun tidak langsung. 

Teori – teori dan penelitian – penelitian model kepemimpinan dengan 

pendekatan perilaku yang paling terkenal diantaranya: 

1) Teori X dan teori Y dari Douglas Mc Gregor 

Strategi kepemimpinan efektif yang mempergunakan 

manajemen partisipatif dikemukakan oleh McGregor dalam buku 

klasiknya “The Human Side of Enterprise”, buku ini berdampak 

besar sehingga meskipun edisi pertamanya telah ditebitkan lebih 

dari 4 dekade lalu, tetapi konsep-konsepnya masih dipelajari dan 
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diterapkan dalam program – program pengembangan manajemen 

saat ini (Handoko, 2000:300). 

Konsep McGregor yang paling terkenal adalah bahwa 

strategi kepemimpinan dipengaruhi anggapan-anggapan seorang 

pemimpin tentang sifat dasar manusia. Sebagai hasil 

pengalamannya sebagai konsultan, McGregor menyimpulkan dua 

kumpulan anggapan yang saling berlawanan yang dibuat oleh 

manajer dalam industri. 

Anggapan – anggapan teori X: 

a) Pegawai tidak menyukai pekerjaannya dan sebisa mungkin 

akan berupaya menghindarinya. 

b) Karena pegawai tidak menyukai pekerjaannya, mereka 

harus diberi sikap keras, dikendalikan, atau diancam 

dengan hukuman agar mau melakukan pekerjaan. 

c) Pegawai akan mengelakkan tanggung jawab dan mencari 

aturan-aturan organisasi yang membenarkan penghindaran 

tanggung jawab tersebut. 

d) Kebanyakan pegawai menempatkan rasa aman di atas 

faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan dan hanya 

akan memperlihatkan sedikit ambisi. 

Anggapan – anggapan teori Y: 

a) Para pegawai  dapat memandang pekerjaan sebagai sesuatu 

yang biasa sebagaimana halnya istirahat dan bermain. 
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b) Manusia dapat mengendalikan dirinya sendiri jika mereka 

punya komitmen pada tujuan-tujuan. 

c) Rata-rata orang dapat belajar untuk menyetujui, bahkan 

untuk memikul tanggung jawab. 

d) Kreativitas – yaitu kemampuan mencari keputusan yang 

terbaik – secara luas tersebar di populasi pekerja dan bukan 

hanya mereka yang . menduduki fungsi manajerial. 

Seorang pemimpin yang mempunyai anggapan-

anggapan seperti teori X, akan cenderung menyukai gaya 

kepemimpinan otokratik. Sebaliknya pemimpin yang 

beranggapan seperti dalam teori Y, akan lebih menyukai gaya 

kepemimpinan partisipatif atau demokratik. 

2) Studi Michigan oleh ahli Psikologi Sosial Rensis Likert 

Koontz dalam Wirawan (2013) mencatat bahwa para 

peneliti di Lembaga Sosial University of Michigan USA yang 

dipimpin oleh Rensis Likert telah melakukan studi untuk melihat 

apakah prinsip-prinsip kepemimpinan yang valid dapat 

diketemukan pada berbagai bidang pekerjaan yang berbeda. Para 

supervisor yang berorientasi pada karyawan mempunyai 

semangat kerja yang lebih tinggi dan produktivitas yang lebih 

baik dibanding supervisor yang berorientasi pada tugas.  

Dengan dasar ini Likert menyusun suatu model empat (4) 

tingkatan manajemen: 
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Sistem 1, manajer membuat semua keputusan yang terhubung 

dengan kerja dan memerintahkan para bawahan untuk 

melaksanakannya. Standar dan metode pelaksanaan juga secara 

kaku ditetapkan oleh manajemen. 

Sistem 2, manajer tetap menentukan perintah-perintah, tetapi 

memberi kesempatan bawahan untuk memberikan komentar, juga 

diberi keleluasaan cara pengerjaan tugas sepanjang tidak 

melanggar prosedur kerja yang telah ditetapkan. 

Sistem 3, manajer menetapkan tujuan dan memberikan perintah 

setelah berbagai hal didiskusikan terlebih dahulu dengan 

bawahan, sehingga disepakati cara pelaksanaan tugas. 

Penghargaan lebih digunakan untuk memotivasi bawahan 

daripada menggunakan ancaman atau hukuman. 

Sistem 4, tujuan dan keputusan-keputusan kerja yang dibuat 

bersama dalam kelompok. Manajer menetapkannya secara 

formalitas karena semua hal telah dibicarakan dengan baik dalam 

kelompok. Untuk memotivasi bawahan bukan hanya dengan 

penghargaan tetapi juga dengan mengembangkan perasaan 

penting dan dibutuhkan pada setiap karyawan. Menurut Likert 

inilah pola kepemimpinan yang ideal. 

Kesimpulan dari penelitian Michigan ini adalah bahwa 

kelompok kerja yang paling produktif cenderung mempunyai 

pemimpin yang berorientasi pada karyawan ketimbang 
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berorientasi pada produksi. Mereka juga menemukan bahwa 

pemimpin yang paling efektif mempunyai hubungan saling 

mendukung dengan karyawan mereka, cenderung tergantung pada 

pembuatan kepetusuan kelompok ketimbang individu, dan 

mendorong karyawan untuk menentukan dan mencapai sasaran 

prestasi kerja yang tinggi. 

3) Studi Ohio State University 

Penelitian yang dilakukan oleh Fleishman dan kawan- 

kawannya di University of Ohio menghasilkan teori dua faktor 

kepemimpinan: 

a. Dimensi  Initiating Structure adalah tinggi rendahnya 

pemimpin yang mengatur dan menentukan pola organisasi, 

saluran komunikasi, struktur peran dalam mencapai tujuan 

organisasi dan cara pelaksanaannya. Indikator perilaku 

pemimpin dalam dimensi ini menurut Thoha (2003) antara 

lain: 

- Mengatur dan menentukan pola organisasi 

- Meminta bawahan untuk mematuhi aturan yang sudah 

ditetapkan 

- Memberi tugas kepada bawahannya secara rinci 

- Mengkoordinasi dan mensupervisi bawahan secara ketat 

b. Dimensi Consideration adalah tinggi rendahnya perilaku 

pemimpin yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan 
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timbal balik, saling menghormati, kehangatan, dan 

memberikan penghargaan terhadap bawahan. Indikator 

perilaku kepemimpinan dalam dimensi ini menurut Thoha 

(2003) antara lain: 

- Menyediakan waktu untuk mendengarkan dan 

mendiskusikan problem dan keluhan yang dihadapi 

bawahan 

- Menerima saran bawahan 

- Memperlakukan semua bawahan dengan cara yang sama 

- Memberi penghargaan terhadap ide atau prestasi yang diraih 

bawahan 

Struktur tugas merupakan perilaku dimana pemimpin 

yang mengorganisasi dan menetapkan hubungan dalam suatu 

kelompok cenderung membentuk saluran dan pola komunikasi 

yang ditetapkan dengan baik, dan menunjukkan cara-cara 

penyelesaian pekerjaan. Perhatian menyangkut perilaku yang 

menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, saling 

menghormati, kehangatan, dan hubungan antara pemimpin dan 

pengikut.  

Perilaku kepemimpinan initiating structure cenderung 

lebih mementingkan tujuan organisasi daripada mementingkan 

bawahan, sehingga pemimpin dengan perilaku semacam ini 

biasanya suka mengatur, menentukan pola organisasi, saluran 
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komunikasi, struktur peran dalam pencapaian tujuan organisasi 

dan cara pelaksanaannya. Sedangkan perilaku kepemimpinan 

consideration cenderung lebih ke arah kepentingan bawahan, 

di mana hal ini ditunjukkan dengan hubungan yang hangat 

antara seorang atasan dengan bawahan.  

Perilaku kepemimpinan initiating structure dan 

consideration tidak saling tergantung. Artinya pelaksanaan 

perilaku yang satu tidak mempengaruhi pelaksanaan perilaku 

yang lain. Dengan demikian seorang pemimpin dapat sekaligus 

berperilaku kepemimpinan initiating structure dan 

consideration dalam derajat yang sama-sama tinggi, atau 

sama-sama rendah. Atau dapat juga seorang pemimpin 

berperilaku initiating structure dengan derajat tinggi dan 

consideration dengan derajat rendah ataupun sebaliknya.  

Dengan kata lain, para peneliti dari Universitas Ohio ini, 

mengidentifikasikan empat gaya kepemimpinan utama: 

Gambar 2.1 
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1. Pemimpin yang perhatiannya terhadap bawahannya tinggi 

sedangkan perhatiannya terhadap tugas rendah (High 

Consideration and Low Initiating Structure). 

2. Pemimpin yang perhatiannya terhadap tugas dan bawahannya 

rendah (Low Initiating Structure and Low Consideration). 

3. Pemimpin yang perhatiannya terhadap tugas dan bawahannya 

tinggi (High Initiating Structure and High Consideration). 

4. Pemimpin yang perhatiannya terhadap bawahannya rendah 

sedangkan perhatiannya terhadap tugas tinggi (Low 

Consideration and High Initiating Structure). 

Kesimpulannya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Universitas Ohio menyatakan bahwa gaya pemimpin dengan 

tingkat initiating structure dan consideration yang sama-sama 

tinggi biasanya menghasilkan hal-hal yang positif. (Wirawan, 

2013). 

3. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat pula 

diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja 

(LAN dalam Surya Dharma, 2005). Menurut August W. Smith (dalam 

Surya Dharma, 2005), Kinerja adalah ”output derives from processes, 

human otherwise”, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

dilakukan manusia.  
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 Menurut Wirawan (2008: 5), kinerja adalah keluaran yang 

dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan 

atau suatu profesi dalam waktu tertentu.  Kinerja merupakan hasil 

maupun prestasi yang diperlihatkan, dalam hal ini adalah kinerja guru. 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada 

jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah termasuk 

pendidikan anak usia dini. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik 

diperoleh melalui pendidikan sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi 

akademik diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S1) atau 

diploma empat (D-IV) sesuai dengan tugas sebagai guru . 

Menurut Surya Dharma (2005) kinerja guru mempunyai 

spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan 

spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. 

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang 

guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Guru yang memiliki kinerja yang baik dan profesional, tentu 

saja akan dapat selalu menyesuaikan terhadap perubaham kurikulum 

pendidikan, namun tidak sedikit yang dijumpai di lapangan di mana 

guru mampu mengikuti perubahan kemajuan IPTEK secara 
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proporsional. Bagi guru yang tidak mampu menyesuaikan perubahan 

kurikulum pendidikan tersebut secara psikologis justru akan 

menjadikan beban, dan mungkin juga akan dapat membuat guru 

frustasi akibat perubahan tersebut, sehingga Kinerja Guru bukan 

menjadi baik tapi justru sebaliknya. 

Mulyasa (2007: 21-22) mengungkapkan tanggungjawab guru 

yang dijabarkan ke dalam sejumlah kompetensi yang lebih khusus, 

berikut ini: 

1) Tanggungjawab moral, bahwa setiap guru harus mampu 

menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral pancasila 

dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari.  

2) Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa setiap 

guru harus menguasai cara belajar mengajar yang efektif, mampu 

mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus dan RPP, 

melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadi model bagi 

peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan evaluasi hasil 

belajar.  

3) Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap guru 

harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus 

kompeten dalam membimbing, mengabdi, dan melayani 

masyarakat.  
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4) Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru harus 

turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi spesifikasinya, 

dengan melaksanakan pengembangan dan penelitian.  

Dari berbagai pengertian di atas maka Kinerja Guru merupakan 

prestasi yang diperlihatkan guru dalam proses belajar mengajar yang 

terlihat pada kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai proses 

pembelajaran, kualitas diri, produktivitas kerja, tingkat penyelesaian 

tugas serta ketrampilan mengelola sumber daya dan sarana prasarana 

yang intensitasnya dilandasi etos kerja dan disiplin profesional yang 

ujung pangkalnya menetukan mutu dan kwalitas pendidikan dan 

sumber daya manusia di Indonesia. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Yamin (2010:43), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru antara lain sebagai berikut :  

1) Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu tiap guru, 

2) Faktor kepemimpinan, memiliki aspek kualitas manajer dan tim 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan 

dukungan kerja kepada guru, 

3) Faktor tim meliputi dukungan dan semangat yag diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim,  
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4) Faktor sistem, meliputi sistem kerja fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur 

kerja dalam organisasi (sekolah),  

5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal (sertifikasi guru) dan internal (motivasi kerja 

guru).  

Pidarta (2005) 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. 

c. Indikator-Indikator Kinerja Guru 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara 

pekerjaan dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan 

guru pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan 

keahliannya secara mutlak harus dilakukan. Bila guru melakukan 

tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat menurunnya 

cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa 

tidak puas pada diri mereka. 

Pengukuran indikator kinerja dapat melihat dari kemampuan 

penguasaan kompetensi guru yang tercantum dalam Permen Diknas 

No.16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 
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yaitu kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosal, dan kompetensi profesional. 

Ada 6 Kriteria menurut Bernadin & Russel dalam Robbins 

(2003) untuk mengetahui kinerja: 

1) Kualitas kerja 

Dimana hasil aktivitas yang dilakukan mendekati sempurna dalam 

arti menyesuaikan beberapa cara yang ideal dari penampilan 

aktivitas ataupun memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan di suatu 

aktivitas kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap 

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap ketrampilan dan kemampuan karyawan. 

2) Kuantitas kerja 

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam 

istilah seperti jumlah unit, jumlah siklus aktifitas yang diselesaikan 

karyawan,dan jumlah aktivitas yang dihasilkan. 

3) Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu adalah tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada 

awal waktu yang diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dengan 

hasil output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain. Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan 

terhadap suatu aktivitas yang diselesaikan diawal waktu sampai 

menjadi output. 
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4) Efektivitas 

Efektivitas merupakan tingkat penggunaan Sumber Daya 

Organisasi (tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan 

dengan maksud menaikkan keuntungan dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya, efektifitas kerja, persepsi karyawan 

dalam menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas yang 

ditentukan perusahaan. 

5) Kemandirian. 

Kemandirian adalah tingkat dimana seorang karyawan dapat 

melakukan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari 

pengawas, atau keterlibatan pengawas mencampuri kerja karyawan 

untuk menghindari hasil yang merugikan. Kemandiriaan akan 

diukur dari persepsi karyawan terhadap tugas dalam melakukan 

fungsi kerjanya masing-masing karyawan sesuai dengan tanggung 

jawab karyawan itu sendiri. 

6) Komitmen kerja 

Komitemen Kerja merupakan tingkat dimana karyawan 

mempunyai komitmen kerja dengan perusahaan dan tanggung 

jawab karyawan terhadap perusahaan. Pengukuran dengan menggunakan 

persepsi karyawan dalam membina hubungan dengan perusahaan 

dan tanggung jawab, loyalitas terhadap perusahaan. 
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4. Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja 

Pemimpin mempunyai tanggung jawab menciptakan kondisi-

kondisi yang merangsang anggota agar dapat mencapai tujuan yang 

ditentukan. Gaya kepemimpinan menjadi cermin kemampuan seseorang 

dalam mempengaruhi individu atau kelompok. Seorang pemimpin harus 

mampu menjaga keselarasan antara pemenuhan kebutuhan individu 

dengan pengarahan individu pada tujuan organisasi.  

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui 

kekuatankekuatan penting yang terkandung dalam individu atau 

kelompok, serta fleksibel dalam cara pendekatan yang digunakan demi 

meningkatkan kinerja seluruh organisasinya. Gaya kepemimpinan 

(leadership style) merupakan cara pimpinan untuk mempengaruhi orang 

lain atau bawahannya sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau 

melakukan kehendak pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi 

meskipun secara pribadi hal tersebut mungkin tidak disenangi.  

Menurut Alberto et al. (2005) gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja bawahanya. Temuan ini 

memberikan indikasi bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin 

sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahannya, di samping itu untuk 

mendapatkan kinerja yang baik diperlukan juga adanya pemberian 

pembelajaran terhadap bawahannya. 
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C. Kerangka Pikir 

Berdasar telaah pustaka yang telah dilakukan, maka dapat disusun 

kerangka pikir dalam bentuk sebagai berikut: 

Gambar 2.2 

   Hubungan variabel antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaya Kepemimpinan : (X) 

Struktur Tugas (X1.1) 

- Mengatur dan menentukan pola 

organisasi 

- Meminta bawahan untuk mematuhi 

aturan yang sudah ditetapkan 

- Memberi tugas kepada bawahannya 

secara rinci 

- Mengkoordinasi dan mensupervisi 

bawahan secara ketat 

Perhatian / Hubungan (X1.2) 

- Menyediakan waktu untuk 

mendengarkan dan mendiskusikan 

problem dan keluhan yang dihadapi 

bawahan 

- Menerima saran bawahan 

- Memperlakukan semua bawahan 

dengan cara yang sama 

- Memberi penghargaan terhadap ide 

atau prestasi yang diraih bawahan 

 

 

 

Kinerja: (Y) 

1. Kualitas kerja 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan waktu 

4. Efektifitas 

5. Kemandirian 

6. Komitmen 
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Kerangka penelitian diatas merupakan perumusan untuk memperjelas 

pola pikir dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja guru. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah variabel gaya kepemimpinan (X). Menurut Fleishman dan kawan-

kawan pada teori Studi Ohio State University, gaya kepemimpinan mencakup 

dua dimensi kepemimpinan yaitu dimensi struktur tugas dan dimensi 

perhatian / hubungan, sedangkan variabel terikat adalah kinerja guru (Y). 

Menurut Bernadin & Russel, kinerja guru memiliki 6 indikator yaitu kualitas 

kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, efektivitas, kemandirian,  dan 

komitmen.  

D. Hipotesis.  

          Menurut Alberto et al. (2005) gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja bawahanya. Temuan ini memberikan indikasi 

bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap 

kinerja bawahannya, di samping itu untuk mendapatkan kinerja yang baik 

diperlukan juga adanya pemberian pembelajaran terhadap bawahannya. 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan kajian teori di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru. 

 


