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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 mengkaji masalah gaya dan kinerja, dan 

beberapa variabel penelitian lain yang masih memiliki kaitan dengan variable dalam 

penelitian ini.  

Table 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat ini 

Judul Penelitian  Hasil  

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan PT Bank 

Pembangunan Cabang Jawa 

Timur Cabang Jember. 

Ayuanda (2002) 

Variable bebas kepemimpinan dan variable 

terikat kinerja. Menggunakan metode regresi 

linier berganda. Kepemimpinan situasional, 

gaya intruksi, konsultatif, dan delegatif dalam 

kepemimpinan pengangguran positif dan 

signifikan terhadap kinerja, kepemimpian 

dominan yaitu partisipatif 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan PT Bank 

Rakyat Indonesia Tbk, Devisi 

Bisnis Wilayah Kerja Cukup 

Bengkulu. 

Zuliandri (2008) 

Variable bebas kepemimpinan dan variable 

terikat kinerja. Menggunakan metode regresi 

linier berganda. Kepemimpinan situasional, 

gaya intruksi, konsultatif, dan delegatif dalam 

kepemimpinan pengangguran positif dan 

signifikan terhadap kinerja, kepemimpian 

dominan yaitu partisipatif 

Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja 

Guru Sekolah Dasar I dan II 

Desa Watulimo Trenggalek. 

Dwi Prasetyo (2013) 

Variabel bebas kepemimpinan dan variable 

terikat kinerja. Menggunakan regresi linier 

sederhana. 
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Persamaan  

1. Penelitian terdahulu dan sekarang sama – sama meneliti tentang gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

2. Variabel bebas kepemimpinan dan variabel terikat yaitu kinerja 

Perbedaan  

1. Penelitian terdahulu menggunakan regresi linier berganda sedangkan yang sekarang 

menggunakan regresi linier sederhana. 

B. Landasan Teori 

1. Pemimpin 

Ada tiga teori genetis yang memunculkan pemimpin menurut Kartono (2002) 

 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 menjadi dalam situasi kondisi yang bagaimanapun juga, 

yang khusus. 

3. Secara filosofi, teori tersebut menganut pandangan determinitis. 

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

1. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk tidak terlahir begitu saja. 

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

serta didorong oleh kemauan diri sendiri. 

c). Teori ekologis atau sitetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut lebih 

dahulu), menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi seorang pemimpin, bila 
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sejak lahirnya mereka mempunyai bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini 

sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan; juga sesui 

dengan tuntutan lingkungan/ ekologisnya. 

 Menurut Hersey, Blanchard dan Natemeyer yang dikutip Miftah Thoha (2002) 

mengungkapkan bahwa pemimpin – pemimpin itu hendaknya tidak hanya menilai perilaku 

kepemimpinan mereka agar mengerti bagaimana sebenarnya mereka mempengaruhi orang 

– orang lain, akan tetapi mereka seharusnya juga mengamati posisi mereka dan cara 

mengunakan kekuasaanya.  

2. Kepemimpinan  

Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas untuk 

mengetahui orang-orang agar diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana 

pemimpin adalah merupakan suatu proses. Pemimpin diharapkan menggunakan pengaruh 

tanpa paksaan untuk mengatur dan mengkoordinasikan aktifitas orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Irawanto, 2008:19). 

Kepemimpinan merupakan bagian penting dari organisasi tersebut tersusun atas 

dasar pembagian fungsi-fungsi berbeda yang harus dilaksanakan. Adanya perbedaan 

peranan atau tugas dari setiap individu dalam organisasi merupakan penentu adanya 

kepemimpinan. Dengan adanya perbedaan itu mengakibatkan perlunya pengaturan dan 

kordinasi yang dilakukan oleh pemimpin. 

Istilah pemimpin/ leader mempunyai macam-macam definisi, definisi mengenai 

pemimpin banyak sekali, yaitu sebanyak pribadi yang meminati masalah pemimpin 

tersebut. Oleh sebab itu pemimpin merupakan dampak interaktif dan factor 
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individu/pribadi dengan factor situasi. Beberapa definisi yang dikutip dalam Kartono 

(2002) adalah sebagai berikut : 

b. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki kelebihan sehingga mempunyai 

kekuasaan dan kewibawaan untuk menggerakkan, mengarahkan, membimbing 

bawahan, dan juga dapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga 

dapat menggerakkan bawahan kea rah pencapaian tujuan tertentu. 

c. Dalam Kartono (2002) mengatakan bahwa, pemimpin dalam pengertian luas 

adalah seorang pemimpin, dengan jalan memprakarsai tingkatlaku sosial dengan 

mengatur, menunjukan, mengorganisir atau mengontrol usaha/upaya orang lain, 

atau melalui prestise, kekuasaan atau posisi. Dalam pengertian terbatas, 

pemimpin adalah seseorang yang membimbing, pemimpin dengan bantuan 

kualitas-kualitas persuasifnya dan akseptasi/penerimaan dengan bantuan sukarela 

oleh para pengikutnya. 

d. John Gage Alle mengatakan “Leader is guide; a conductor; a commander” 

(pemimpin adalah pemandu, petunjuk, penuntun, komandan). 

Berdasarkan uraian definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemimpin 

adalah pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus, dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untiuk melakukan 

usaha bersama untuk mengarah pada sasaran-sasaran dan tujuan. 

1. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Young (dalam Kartono, 2002) pengertian kepemimpinan yaitu bentuk 

dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak 

orang lain untuk berbuat sesuatu yang berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya dan 

memiliki keahlian khusus yang tepat bagi situasi yang khusus. 
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Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena 

tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit mencapai tujuan organisasi. Apabila seseorang 

pemimpin berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu 

memikirkan gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan adalah bagaimana seseorang 

pemimpinan melaksanakan fungsi kepemimpinnannya dan bagaiamana ia dilihat oleh 

mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari 

luar (Robert, 1992). James et. al. (1996) 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, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan seseorang 

pemimpin ketikaia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya Tampubolon (2007). 

Model Universitas Iowa Ronald Lippit dan Ralph K. White 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 kemauan 

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 mempengaruhinorang lain agar bersedia bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan 

yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pemimpin dan bawahan. 

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

agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 

cara kegiatan yang dilakukan lebih banyak disertakan ke bawah. 
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a. Gaya Kepemimpinan Autokratis 

Robbins dan Coulter (2002) menyatakan gaya kepemimpinan autokrasi 

mendeskripsikan pemimpin yang cenderung memusatkan kekuasaan kepada dirinya 

sendiri, mendikte bagaimana tugas harus diselesaikan, membuat keputusan secara 

sepihak, dan meminimalis partisipasi karyawan. Menurut White dan Lippit dalam oleh 

Reksohadiprojo dan Handoko (2001) ciri – ciri gaya kepemimpinan autokratis: 

1) Semua kebijakan ditentukan oleh pemimpin 

2) Teknik dan langkah – langkah kegiatan didikte oleh setiap waktu, sehingga 

langkah – langkah yang akan dating selalu tidak pasti untuk tingkatan yang 

luas. 

3) Pemimpin biasanya membagi tugas kerja bagian dan kerjasama setiap 

anggota. 

4) Komiunikasi hanya satu arah yaitu kebawah saja. 

5) Pemimpin cenderung menjadi “pribadi” dalam pujian dan kecamannya 

terhadap kerja setiap anggota, mengambil jarak dari partisipasi kelompok 

aktif kecuali menunjukkan keahliannya. 

b. Gaya kepemimpinan demokratis / Partisipatif 

 Menurut Robbin dan Coulter (2002), gaya kepemimpinan demokratis 

mendeskripsikan pemimpin yang cenderung mengikut sertakan karyawan dalam 

pengambilan keputusan, mendelegasikan kekusaan, 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: 
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1) Semua kebijakan 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 alternative 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 kelompok biasa dalam jiwa dan semangat 

tanpa melakukan banyak pekerjaan 

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 menyelesaiakan pekerjaan menurut cara yang menurut 

karyawannya paling sesuai Robbin 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 pertisipasi 

minimal dari pemimpin 

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

membuat orang selalu setiap 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 bermaksut menilai atau mengatur suatu kejadian. 
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2. Tipe Pemimpin 

W.J Reddin dalam artikelnya what Kind of Manager dan disuting oleh 

Wahjosumidjo dalam (Kartono, 2002) menentukan watak dan tipe pemimpin ada 3 pola 

dasar, yaitu :  

a.   Berorientasi tugas (task orientation) 

b.   Berorientasi hubungan kerja (relationship orientation) 

c.   Berorientasikan hasil yang efektif (effectivess orientation) 

Berdasarkan penonjolan ketiga orientasi tersebut, dapat ditentukan delapan tipe 

kepemimpinan, yaitu : 

1. Tipe Deserter (pembelot) 

Sifatnya bermoral rendah, tidak memiliki rasa keterlibatan, tanpa pengabadian, 

tanpa loyalitas dn ketaatan, sukar diramalkan. 

2. Tipe Birokrat 

Sifatnya correct, kaku, patuh, pada peraturan dan norma-norma, ia adalah 

manusia organisasi yang tepat, cermat, berdisiplin dan keras.  

3. Tipe Misionaris (missionary) 

Sifatnya terbuka, penolong, lembut hati, ramah tamah. 

4. Tipe Depeloper (pembangun) 

Sifatnya kreatif, dinamis, inovativ, memberikan wewenang dengan baik, 

menaruh kepercayaan pada bawahannya 

5. Tipe Otokrat 

Sifatnya keras, diktatoris, mau menang sendiri, keras kepala, sombong, bandel 

6. Benevolent Autocrat (otokrat dan bijak) 

Sifatnya lancar, tertib, ahli dalam mmengorganisir, besar rasa keterlibatan 

sendiri 
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7. Tipe Compromiser (kompromis) 

Sifatnya plintat-plintut selalu mengikuti angin tanpa pendirian, tidak 

mempunyai keputusan, berpandangan pendek dan sempit 

8. Tipe Eksklusif 

Sifatnya bermutu tinggi, dapat melakukan motivasi dengan baik, berpandangan 

jauh, tekun. 

3.  Kinerja 

Suatu organisasi didirikan karena ingin mempunyai tujuan yang ingin dan harus 

dicapai. Untuk mencapai 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 suatu organisasi dalam kinerja, yakni 

bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu pekerjaan, 

jabatan atau peranan dalam organisasi. 

Kinerja guru mengacu pada tingkah laku mengajar di kelas “Tingkah laku 

merupakan sesuatu yng 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 dn kepala sekolah dan guru dengan guru, akan dapat meningkatkan kinerja” 

Menurut Mangkunegara (2001: 67) berasal dari kata job performance atau actual 

performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). 

Pengertian kinerja 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 bagaimana suatu pekerjaan itu berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 
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Cokroaminoto (2007) pengertian kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikato-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 tingkat kinerja tinggi, tingkat kinerja menengah atau 

rendah ataupun juga dapat juga dikelompokkan melalui target, sesuai target atau di bawah 

target. Berangkat dari hl-hal tersebut, kinerja dimaknai sebagai keseluruhan “unjuk kerja” 

dari seseorang karyawan. 

Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada waktu 

yang tepat Robbin (2006) dalam Wibowo (2007:81). Dari pengertian ini bagaimana anda 

bertindak (how you atc)  dan buakn tentang apa atau siapa anda (what you are who you 

are), sehingga anda dapat melakukan dan menentukan kinerja anda. Efektifitas setiap 

tindakan tergantung pada situasi. Kinerja yang  efektif dalam pekerjaannya adalah hasil 

melakukan suatu hal yang benar pada waktu yang tepat (doing the right at the right time), 

atau hal yang benar untuk pekerjaan spesifik pada waktu yang spesifik, Wibowo (2007:81) 

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor – faktor yang mempengaruhi 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 factor yang 

dapat mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya yaitu: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah 

b. Fasilitas kerja 

c. Harapan – harapan, dan 

d. Kepercayaan personalia sekolah. 
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Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja guru sesuai dengan 

pengertian diatas, namun penulis ingin mengetahui seberapa besar dan signifikan 

pengaruhnya terhadap kinerja guru. 

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 tinggi 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 kemmpuan. Faktor iksternal yaitu faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap dan tindakan tindakan rekn 

kerja, bawahan atau pemimpin, fasilitas kerja dan iklim organisasi.  

Soedjono (2005) menyebutkan 7 (tujuh) 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 organissinya dan (7) tanggung jawab 

pegawai terhadap organisasinya. 
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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 evalusi hasil pembelajaran. Kinerja guruyang 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 

Nomer 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) Tentang Guru dan Dosen yaitu: 

1) merencanakan pembelajaran (RPP)  

2) melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu  

3) menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 

Kinerja guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik dari 

penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi 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 kerja 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.  

2. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seseorang 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 – 
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baiknya dan tepat waktu serta berani membuat resiko dan keputusan yang 

diambilnya. Tanggung jawab dapat merupakan keharusan pada seseorang karyawan 

untuk melakukan secara layak apa yang telah diwajibkan padanya. 

4. Ketaatan  

Ketaatan adalah kesanggupan seseorang untuk menaati segala ketetapan, 

peraturan ang berlaku menaati perintah yang diberikan atasan ang berwewenang. 

5. Kejujuran 

Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang 

yang sudah diberikan kepadanya. 

6. Kerja Sama 

Kerja sama adalah kemampuan tenaga kerja untuk bekerja bersama – sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas dan pekerjaan yang telah 

ditetapkan sehingga mencapai daya guna yang sebenar - benarnya. Kriteria adanya 

kerja sama dalam organisasi adalah: 

a. Kesadaran karyawan bekerja dengan sejawat, atasan maupun bawahan 

b. Adanya kemauan untuk membantu dan melaksanakan tugas 

c. Adanya kemauan untuk menerima kritik dan saran 

d. Tindakan seseorang bila mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas. 

7.   Prakarsa   

 Prakarsa adalah kemauan seseorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan 

langkah – langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari atasan. 
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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 kinerja adipengaruhi secara positif bila pemimpin itu mengimbangi 

hal-hal yang kurang dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja Robbins (2002: 17).  

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

(performannce) dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : 

a. Faktor individu 

1). Kemampuan dan keahlian 

2). Latar belakang 

3). Demografi 

  b. Faktor psikologis yang terdiri dari 

  1). Persepsi 

  2). Attitude 

  3). Personality 

  4). Pembelajaran  

  5). Motivasi 
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 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 mempengaruhi guru 

untuk melakukan pekerjaan yang lebih efisien dan efektif untuk mencapai kinerja guru 

yang baik. Kepemimpinan yang handal sangat diperrlukan untuk memotivasi guru agar 

bekerja lebih baik demitercapainya tujuan organisasi tersebut karena kepemimpinan adalah 

suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha pencapainan 

tujuan organisasi. 

 

C. Kerangka Pikir 

 Dalam penelitian ini dibutuhkan sebuah kerangka pikir yang berfungsi untuk 

mempermudah dalam penelitian dan dalam kerangka pikir ini memuat secara urut bahasan 

tentang bagaimana suatu penelitian sampai akhir tujuan tertentu. Berdasarkan teori-teori  

yang telah disebutkan diatas bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja dan gaya 

kepemimpinan. 

Gambar 2 

Gaya Kepemimpinan dan Kinerja 

 

  

 

 

Gaya Kepemimpinan (X) 

 Pengambilan 

keputusan (X1) 

 Pembagian tugas 

(X2) 

 Komunikasi (X3) 

 Motivasi (X4) 

Kinerja (Y) 

 Rencanaan 
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 Teori gaya kepemimpinan yang digunakan adalah Model Universitas lowa 

Ronald Lippit dan Rapalh K. White yang dikutip oleh Reksohadiprojo dan Handoko 

(2001:298). Menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan ada 3 (tiga) macam yaitu Autokratis, 

Demokratis< Laissez-faire. Sedangkan pada kinerja teori yang digunakan adalah Undang 

– undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th. 2005). Gaya kepemimpinan akan 

menghasilkan kinerja, kemungkinan kinerja adipengaruhi secara positif bila pemimpin itu 

mengimbangi hal-hal yang kurang dalam diri karyawan atau dalam situasi kerja Robbins 

(2002: 17).  

 

D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu 

diuji kebenaranya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Dengan demikian dapat 

dirumuskan suatu hipotesis ”Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru pada sekolah Sekolah Dasar Negeri I dan II Desa Watulimo Trenggalek” 

 


