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Abstract

This study aims to determira infbence of tlu Principal Conryetencies and leadership on job utisfaction
of teachers and to determira ttu ffect of direc't and indiiect infh.mce of conryetene and leadership of the

Pirtcipal and teacher job satisfaction on job ryrfurmane of fiix State Madrasala tear)lers in Mntmam. The

data collecting methad was the censs methad. The population in this stu-dy urre all tea&ers wln teaclr in
the State to fiae Madrasah in tlw city of Matarmn. It utas uncfuded thnt 1) the direct ffict of the pnncipal
competmcy on job satisfaction of tea&ers was positiae, oery mall and rat significant.IMilt the direct ffect
of pnncipal leadership on job satisfaction of teafurs was posttkn, a oery large and signifcant. 2) The direct

ffect of the p""rrpd cornpetmcies on job performance of teadters was negatiae and not significont.lMib
the direct ffect of school leadership on teachers' job puformane was psititn and significant. 3) The indirect

flect of the pnncipal comrytenaes on job perfurmmce of tea&ers through schml leadership was posithx,
Iarge enottgh and aery signifcant, Indirect flect of pnncipal leadersw on job performane of teachers

thrwgh teacher job satisfactiCIn was relatirsely small and positirn and significant,

Keywords : Comrytence, kadership, I ob Satisfaction, Madrasah

1. Pendahuluan
Dalam mengelola lembaga pendidikan formal sepefti sekolah atau madrasah diperlukan

sumber daya yang cukup banyak. Sumber daya manusia yang berperan sebagai guru dan
pegawal kemudian sumber daya pendukung proses pembelajaran, seperti szrana dan fasilitas
serLa berbagai perangkat hrnak maupun perangkat keras, dan dana untuk biaya operasional.
Pengaturan akan penggun;uu:r semua sumber daya tersebut diperlukan orang yang berperan
sebagai manajer dan sekaligus memiliki kemampuan orang-omn& yang nantinya
dapat diperankan dalam berbagai ttrgas yang ada dalam lorrbaga tersebut

Seseorang dipilih dan diangkat sebagai pemimpru pada lembaga pendidikan yang menjadi
kepala sekolah/ madrasah, biasanya dipandang telah memiliki kapasitas atau kompeEnsi untuk
menduduki jabatan tersebut dan memiliki sifat sikap dan perilaku kepernimpinan dalam dirinya
yang patut dan pantas ufttuk dipatuhi dan diikuti perintah, pehmiuk dan sarannya. Pemimpin
diharapkan mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan iklim kerja yang baik
dalam ketddupan organisasi.

Madrasah Aliyuh Negeri O4AN) atau Madrasah Tsanawiyah Negeri (tl[fsl.| merupakan
lembaga pendidikan Islam yang dib€ntuk atau didirikan pemerintah. Sehubungan dengan

kegiatan pengelolaan lembaga sekolah, tentu seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan
manajerial, karena banyak peran-peran kepemimpinan dan peran manajerial yang harus

dilakoninya agar tuiuan organisasi dapat dicapai dengan efektif. Keterbatasan kemampuan

' Staf Pengajar Jurusan Manajemen FE UNRAM dan MM UNRAM
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seseorang sebagai pemimprn, dalam mengelola sekolah/ madrasah dalam bidang manaienaf
jelas akan dapat memperlambat pencapaian tujuan sekolah/ madrasah ersebut.

Berdasarkan pengamatan sebelumnya bahwa Kepala Sekolah dari MAN dan MTsN yang

ada di Kota Mataranu adalah orang-orang yang dipilih dan dituniuk serta diberikan tugas

kewenanganoleh pimpinan di atasny4 karena mereka telah dianggap memilikikemampuan dan

keahlian untuk itu. Biasanya lxiteria yang dijadikan qyarat untuk menduduki jabatan pimpinan

atau kepala sekolah itu minimal telah ada pada setiap diri orang tersebut Pendidikart dan

pengalaman yang menggambarkan pengebhuan dan keluasan wawasan, pangkat jabatan yang

t"Ut airuitnya, serta sikap dan perilaku seperti loyatilas, dedikasi dalam pengabdian, inisiatif

dan kretif, tanggungawab serta sikap perilaku keteladanan, yang biasanya mendominasi

persyaratan untuk menjadi seorang pemimpin pada lembaga pendidikan.

Kepala sekolah dituntut harus mampu menggerakkan bawahan terutama Para guru/ agar

mereka mau dengan penuh keitrlasan tenaga dan pikirannya untuk

melakukan pekerjaan yang blah ditugaskan kepadanya. Selain itu perlu menciptakan iklim kerja

yang baik atau lingkungan kerja yang kondusif, yang dapat membangkitkan semangat keqa agr
para guru sebagai bawaharurya dapat merasakan kepuasan dalam bekerja; yang akhimya dapat

berkonhibusi langpung Erhadap tujuan penyelenggaraan pendidikan.
Dalam suatu organisasi diperlukanrrya sosok pemimpin sebagai Panutan karena fungsinya

dan kewenangannya untuk dapat mempengaruhi sikap dan perilaku orang. Selain itu pemimpin

dapat sebagaipanutan orang-orang dan tempat bertanya karena posisi keilmuannya yang lebih

dari orang lui. y*g bukan pemimpin dan karena kepribadiaruryayargsantun, berwibawa dan

bertanggung jawab.

Dari persfektif Islam, pemimpin dituntut harus bersifat adil, ju1tu, amanah/ mampu

memahami dan menggunakan berbagai peraturan yang sudah ada unhrk dipedomani.
Pemimpin Islami hendaloya meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW; karena beliau menjadi
cerminan yang sempuma bagi seluruh umat manusia dalam mengatur kehidupannya terutama

bagi pemimpin. Suri tauladan Muhammad SAW menjadi cermin k6pemimpinan Islami. Antonio
(2007:29) menyabkan kebladanan Rasulullah adalah yang brbaik dalam berbagai aspek
kehidupan. Tidak ada manusia ytrtg demikian sempurul dapat diteladani karena pada
dirinya brdapat berbagai sifat mulia. Rasutullah SAW menjadi panutan dalam melaksanakan
nasihat dan saran-sarannya/ demikian juga dalam menjadi pribadi yang mulia.

Implementasi kepemimpinan yang di dasarkan pada sifat sikap dan perilaku yang
Islami akan dapat dituniukkan melalui berbagai kegiatan seperti melakukan pembagian
tugas pekerjaan kepada bawahan dan pemberian penghargaan yang lebih layak dan adil,
melakukan pengawasan dan pengendalian yang lebih bijalcsana serta berineraksi sosial
sesarur bawahan yang lebih harmonis. HaI ini dapat mengakibatkan atau menjadikan para
bawahan merasakan kepuasan dalam bekerja atau dalam merlalankan tugasnya.

Studi yang ditakukan peneliti sebelumnya turtang kepemimpinan, kompetensi, prestasi
kerja dankepuasankerjapada lembaga pendidikan pondokpesantren (ponpe) di pulau lombok
dan di lombok barat, telah menarik minat peneliti unhrk melakukan kajian serupa pada sekolah
atau MAN dan MTsN di Kota Mataram. Suparman (2012) menemukan hasil bahwa
kepemimpinan Tuan Guru mempunyai pengaruh yang positp, cukup besar dan signifikan
terhadap prestasi kerja bawahan. Kemudian kompebnsi Tuan Guru mempunyai pengaruh yang
posltip namun sangat kecil dan tidak signifikan terhadap pretasi kerja bawahannya.
Kemampuan yang dimiliki Tuan Guru kurang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku
bawahan dalambekerjayang lebih baik. KompetensiTuan Guru yang tidak disertai kewenangan
formal, tidak mernberikan kekuatan untuk menggerakkan atau mempengaruhi bawahan
beraktivitas sebagaimana diharapkan. Kepemimpinan dan kompeEnsi Tuan Guru yang
memimpin Ponpes di Pulau Lombok.
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Lalu Suparman dkk : Anallsls Penqaruh................

Kemudian Suparman, dkk (2012) dengan hasil studi bahwa terdapat pengaruh yang positil
dan signifikan dari implementasi sifat-sifat kepemimpinan klami dan implementasi fungsi-fungsr
kepemimpinan terhadap kepuasan ke{a guru pada ponpes di lombok Barat. Kemudianterdapat
pengaruh yang positif dan signifikan dari implemerrtasi sifat-sifat kepernimpinan Islami terhadap
prestasi kerja guru pada ponpes di Lombok Barat. Sedangkan pengaruh dari implementasi
ftrngsi-fungsi kepemimpinan brhadap prestasi kerja guru pada ponpes di l,ombok Bara0 adalah
positif narnun tidak signifikan. Hasil Erakhir terdapat pengaruh yang positif namun tidak
signifikan dari kepuasan kerja guru terhadap presbasi kerja guru pada ponpes di Lombok Barat.

Studi ini berhrjuan r-rntuk menghasilkan gambaran dari kompeHrsi dan kepemimpinan
kepala sekolah MAN dan MTsITI serta kepuasan kerja guru dan prestasi kerja guru MAN dan
MTsN di Kota Mataram. Kemudian untuk me.ngebahui besamya dan signifikansi pengaruh
langsung dari KompeEnsi dan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru;
untuk mengetahui besamya dan signifikansi pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung
dari kompetensi dan kepernimpinan kepala sekolah serta kepuasan kerja guru terhadap prestasi
kerja guru pada MAN dan MTsN di Kota Matariurr.

,",.?;ffiffiHi*,,
Beberapa temuan ernpiris dari beberapa peneliti sebelumnya yang melakukan penelitian

pada lembaga pendidikan yalmi : Wahjono (2N4, yang meneliti pengaruh peritaku pemimpin
transformasional yang otentik Erhadap kepuasan kerja guru. Hasil penelitiarurya bahwa terdapat
pengaruh positif yang signifikan dari kepemimpinan transformasional brhadap kepuasan kerja
secara langsung (tanpa dimediasi oleh variabel interuening). Hasil penelitiarmya yang lain adalah
pengaruh Kepemimprnan Transformasional yang otentik terhadap Kepuasan Kerja dimediasi
oleh faktor Kesamaan Value (tidak signifikan), Kepercayaan pada Pemimpin (tidak signifikan)
dan Rasa Kagum (SgninUn),

Suprayebro, dkk (2010) dalam perrelitiannya bntang pengaruh kepemimpinan
transformasional yang otentik terhadap kepuasan kerja Guru dan lGryawan pada Madrasah
Tsanawiyah Negeri L Mataram, menemukan hasil bahwa kepemimpinan transformasionul y*g
otentik tidak signifikan mempengaruhikepuasan kerja Guru dan kaqzawan secara langsung.

Kemudian Palinggi (2008) yang meneliti terrtang pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala
Sekolah Terhadap Kinerja Guru, menemukan hasil bahwa : 1) Gaya kepemimpinan transaksional
yang dibrapkan oleh kepala sekolah (X1) beqpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja guru
(Y3) Sekolah Menengah Keguruan Negpri di Kalimantan Timur. Temuarmya ini bertentangan
dengan teori Luthan et al (1981) 2) Gaya kepemimpinan transformasional yang diErapkan oleh
kepala sekolah p{2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru (V3) Sekolah
Menengah Keguruan Negeri di Kalimantan Timur. Temuannya ini sezuai dengan horinya Bass
(19&5). 3) Gaya kepemimpinan kharjsmatik yang diterapkan oleh kepala sekolah pG)
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru SS) Sekolah Menengah Keguruan
Negeri di Kalimantan Timw.

Sedangkan penelitian dilalad<an pada lembaga non pendidikan seperti Hakim (2009)

meneliti tentang Implementasi Kepemimpinan dan Pengaruttnya Terhadap Kinerja Islami
Karyawan m. Bank Mua'malat Indonesia Tbk di ]awa Tengah. Hakim mengukur
kepemimpinan dengan empat indikator : shiddiq, amanah, fathonah dan tabliqh. Sedangkan

kinerja Islami karyawan diukur dengan prestasi keqa (al-TmqiyyaUtl al-Sughlfl, kecepatan/

keepatan (al-Sydat), Layanan (al-Kndim), Kualitas pekerjaan (al-Natijatu al-Syuglniyyall darr

zakat, Infak dan shadaqoh. Untuk mmgup pengaruh kepemimpinan brhadap kinerja klami
karyawan menggunakan Partial kast Square (Pl.S). Hasil penelitiarurya bahwa kepemimpinan
Islami menpunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja Islami karyawan.

Semakin kuat kepemimpinan Islami maka kinerja klami karyawan akan semakin kuat pula,

114

115



JRM VOL. 13 NO.2 September 2013

sehingga karyawan untuk tetap bertahan menjadi karyawan PT. Bank Mua'malat Indonesia Tbk

di |awa Tengah juga sernakin kuat
Kemudian N4amik (2010)meneliti tentang pengaruh gaya kepemimpinan, terhadap kinerja

karyawan. Da1am penelitiannya dia mengukur gaya kepemimpinan dengan tiga indikator yalni
orientasi tugas, orientasi hubungan dan kekuasaan jabatan; sedangkan kinerja karyawan diukur
dengan kualitas hasil kerja kuantitas hasil kerja dan kehadiran (presensi). Hasil peneiitiannya

bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan dapat

dikatakan bahwa hubtrngan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan adalah positif dan

relatip cukup kuat
Studi yang dilakukan Suparman (2012) bntang kepemimpinan dan kompetensi Tuan Guru

yang memimpin pondok pesantren di pulau Lombok. Hasilnya menemukan bahwa

kepemimpinan Tuan Guru mempunyai pengaruh yang positip, cukup besar dan signifikan

terhadap prestasi kerja bawahan. Kemudian pengaruh dari kompetensi Tuan Guru terhadap

kepemimpinan Tuan Guru adalah "sangat besar dan sangat signifikan". Sedangkan kompetensi

Tuan Guru mempunyai pengaruh yang positip narrun sangat kecil dan tidak signifikan terhadap

prestasi kerja bawahannya. yang dimiliki Tuan Guru kurang dapat mempengaruhi

sikap dan perilaku bawahan dalam bekerja yang lebih baik. Kompetensi Tuan Guru yang tidak
disertai kewenangan formal, tidak memberikan kekuatan untuk menggerakkan atau

mempengaruhi bawahan beraktivitas sebagaimana diharapkan.
Suparman, dkk (2012) melalcukan penelitian pada pondok pesantren di Lombok Barat untuk

mengetahui pengaruh dari implementasi sifat-sifat kepemimpinan Islami dan fungsi-fungsi
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru dan terhadap prestasi kerja guru. Hasil studi
bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi sifat-sifat kepemimpinan
Islami dan implementasi ftrngsi-fungsi kepemimpinan @rhadap kepuasan kerja guru. Kemudian
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari implementasi sifat+ifat kepemimpinan Islami
terhadap prestasi kerja guru. Sedangkan pengaruh dari implemmtasi fungsi.fungsi
kepemimpinan Erhadap prestasi kerja guru, adalah positif namun tidak signifikan. Hasil brakhir
terdapat pengaruh yang positif narnun tidak signifikan dari kepuasan kerra guru terhadap
presbasi kerja guru pada ponpes di Lombok Barat

Dari penelusuran hasil kaiian beberapa peneliti sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di
atas, dan peneliti sampai saat ini kurang menemukan hasil kajian para peneliti sebelumnya yang
membahas tentang kepemimpinan yang dilihat dari fung:si-fungsi y*g dijaiankan dengan
landasan sifat, sikap dan perilaku Islami, yang dikaitkan khusus dengan kepuasan kerja dan
prestasi kerja guru madrasah. Sehingga ini mmjadi peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih
dalam tentang kepemimpinan dari dimensi implementasi fungsi-fungsi kepemimpinan dengan
perspektif hlami dan kepuasan kerja serta prestasi kerja.

22 TelaahKompetensi
Kompebnsi para pemimpin di bidang kependidikan, telah disusun peraturan dan

perundangan. Datam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Entang Guru
dan Dosen, pada pasal l ayat 10 dikatakan bahwa : kompetensi adalah seperangkat pmgebahuan,
keErampilan, dan prilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen
datam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kemudian dalam pasal 8 dan pasal 10, dikatakan
bahwa guru wajib memiliki kuatifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidikan, sehat
jasmani dan rohani serta memiliki untuk mewuiudkan tujuan pendidikan nasional.
Kompetensi guru meliputi kompeEnsi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi
professional.

Dalam penjelasan dari pasat 8 dan 10 Undang-Undang RI Ersebut dinyatakan bahwa yang
dimaksud dengan : kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peerta
didik; kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, beraktrlak mulia,
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Lalu Suparman dkk ; Analisls Pengaruh

arif dan berwibawa serta menjadi teladan pesexta didik; kompeHrsi profesional adalah
kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalarru kompeEnsi sosial adalah
kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinEraksi secara efektif dan efisien dengan
peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peerta didik, dan masyarakat sekitar.

Mulyasa (20M; 37), mendefinisikan kompeursi merupakan perpaduan dari pengebahuan,
keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam .kebiasaan berfikfu dan bertindak.
Kemudian McAshan (1931) dalam Mulyasa (2008;38) mengatakan bahwa kompeensi diardkan
sebagai pengetahuan, keErampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang hlah
menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan
psikomotorik dengan sebaik-bailnya. Sementara Finch dan Crunkitton \yg) laga- dalam
Mulyasa (2008; 38) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas,
kehrampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompeEnsi dapat diuraikan Gordon (1988)

dalam Mulyasa (2008 : 38) adalah : pengetahuan (knowledge); yaitu kesadaran dalam bidang
kogrutif; pemahaman (understanding); yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oletr
individu; kemampuan (skll); adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas
atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya; niJrar (aalue); adalah zuatu standar perilakau yang
telah diyakini dan secara psikologis hlah menyatu dalam diri seseoran& sikap @ttitude); yarnt
perasaan (senang-tidak senan& suka-tidak suka) atau reaksi erhadap suatu ransangan yang
datang dari luar; dan minat (inbrest); adalah kecendrungan "niat'' seseorang untuk melakukan
sesuatu perbuatan.

Nawawi Q006; 166) mengatakan kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki
seorang atau setiap pekerja/ karyawan (individu) untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan/
jabatan secara sukses (efektif, efisien, produktif dan berkualitas) sesuai dengan visi dan misi
organisasi/ perusahaan. Definisi ini menekankan pada hubungan antara kemampuan yang
dimiliki pekerja/ karyawan dengan kemampuan yang dibutuhkan untuk dapat melalaanakan
suatn pekerjaan/ jababn secara sukses. Lebih lanjutNawawi (2N6;167) mengernukakan definisi
kompebnsi adalah kepemilikan dan p€nguasaan keterampilan/ kealrlian atau kemampuanyang
dituntut oleh pekerjaan/ jabatan masing-masing, yang terdiri dari komponen k%nitif, afektif dan
psikomotorik.

Dharma (2009) dalam sebuah artikelnya menyinggung kualitas pemimpin lembaga
pendidikan (kepala sekolah), dilihat dari tiga hal utama yalcri : Pertama, kepala sekolah harus
tahu persis apa yang ingin dicapainya (visi) dan bagaimana mencapainya (misi). Kedua, kepala
sekolah harus memiliki seiumtah kompetensi untr:k melaksanakan misi guna mewujudkan visi
itu. Dan ketigakepalasekolah harus memiliki karakter ertentu yang menuniukkan inEgritasnya.

Sebagai seorang pemimpin ruatu lembaga/ organisasi, hendalmya telah memiliki,
memahami visi dan misi dengan benar dan harus mengetahui cara-cara mewujudkannya. Visi
dan misi lembaga sebailrrya dirumuskan bersama dengan bawahan, dan seluruh anggota
organisasi diharapkan mengetahui dan memahami visi dan misi Ersebut, sehingga bisa menjadi
cita<ita bersama, mereka.diharapkan merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab untuk
berupaya mewujudkan visi misi Ersebul

Kompetensi sebagai kemampuan atau kecakapan yang diperlihatkan seseorang ketika
melalqlkan sesuatu pekerjaan atau jabatan. Dalam hal ini Dharma (2009) mengadaptasi standar
kompeerui kepala sekolah dari CCSSO, 2N2, bahwa kepala sekolah perlu memiliki squrnlah
kompebnsi berikut:
1. Mampu meryrfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan pelaksanaan visi pembelajaran

yang dikomunikasikan dengan baik dan didukung oleh komunitas sekolah.

2. Mampu membantu, membin4 dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program
pengajaran yang kondusifbagi prose belajar peserh didik dan perhrmbuhan profesional para

guru danstaf.
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3. Menjamin bahwa manajemen organisasi dan pengoperasian sumber daya sekolah digunakan

untuk menciptakan lingkungan belajar yang anum, sehat, efisien, dan efektif.

4. Mampu bekerja sama dengan orang tua murid dan anggota masyaraka! menanggapi

kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobifisasi sumber daya

5. Dapat mmrberi contoh (eladan) tindakan berintegntas.

6. Dapat memahami, menanggapi, dan mempengaruhi lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan

budaya yang lebih luas.

Integritas adalah ketaatan pada nilai-nilai moral dan etika yang diyakini seseorang dan

membentuk perilakunya sebagai manusia yang berharkat dan bermarbabaL Ada sejumlah ciri

yang menggambarkan inbgritas kepala sekolah yalcri : dapat dipercaya, konsisten, komitrnen,

bertanggung jawab, dan secara emosional brkendali.
geikaitan dmgmr berbagai pernbahasan hntang kepemimpinan dan kompetersi, maka

yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin

i"*6agu pendidikan bemuansa Islami yalni "madrasah". Kalian Hrhng kompetersi kepala

sekolah elah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan kompebnsi diukur dari

ftrendidikan), keterampilan (pelatihan), kemampuan/ skill (pengalaman) dansikap.

brhm perrelitian ini bahwa kompercnsi kepala sekolah dilihat dari beberapa indikator adalah :

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial,

yang diharapkan dapat digambarkan kompeensi kepala madrasah negeri.

23. Telaah Kepemimpinan
House $999:1%) dalam Yukl (2005:34), mmdefinisikan kepernimpinan sebagai

kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain mampu

memberikan kontribusinya demi efektvitas dan keberhasilan organisasi. Yukl sendiri

menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk
memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu ditakukan
secara efektif, serta proses untuk mernfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai
tujuan bersama.

Selanjutnya Gritrin (2004:68) menyatakan kepemimpinan adalah prcses sekaligus atribut.
Sebagai zuatu proses yang berfokus pada apa yang sebetulnya dilakukan pemimpin. Sehingga
kepernimpinan adalah penggunaan pengaruh tanpa palaaan untuk memberrtuk tujuan-tujuan
kelompok atau organiasi, kemudian memotivasi perilaku ke arah pencapaian tuiuan organisasi;
dan dikatakan sebagai atribut, karena berfokus pada ciri yang dimiliki pemimprn, sehingga
kepernimpinan adalah sekelompok karakterisfik yang dimiliki oleh seseorang yang dipandang
sebagai penrimpin.

Dalam implikasi dari kepemimpinan bahwa pemimpin itu selalu berhubungan dengan
orang lain, yang bertindak sebagai bawahan atau pengiku! pemimpin akan menggunakan
pengaruh dan kekuasaan yang formal atau personal yang dimitikinya; pemimpin akan
mengendaki perubahan perilaku bawahan atau pengikug pemimpin selalu berupaya untuk
mencapai tujuan organisasi nraupun tujuan individu; dan praktek kepemimpinan sifatnya
melembaga (bisa formal ataunon formal).

Keberhasilan seorang pemimpin menjalankan tugas kepemimpinannya akan Ergantung
dari kemampuannya menjalankan fungui-fungsi kepemimpinan yang blah digariskan dalam
organisasi. Beberapa permlis seperti Nawawi QN7:141), Rivai (2003:50); dan Antonio QN7:20)
telah menguraikan firnpi-funpi kepemimpinan, yang dijalankan oleh seorang pemimpin.
Interaksi sosial yang terjadi antara dan bawahan dalam organisasi untuk membentuk
kebersamaan pandangan mengenai visi, misi, dan tujuan yang ingn dicapai. Proses
kepemimpinan sebagai g$aIa sosial, yang bellangsung dalam situasi sosial tertentu, yang dapat
berubah sewaktu-waktu, bahwa pemimpin dapat berupaya menjadikan situasi sosial tersebut
yang dapat mmdukung tercapainya kebersamaan.
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Lebih lanjut ketiga penulis tersebut menguraikan secara operasional fungsifungsi pokok

kepemimpinan berikut : 1) Fungsi instruktif, berupa pemberian Perintah kepada bawahan untuk
*"tut"*rt uo tugas yang telah digariskan. 2) Fungsi konsultatif; berupa pemberian petunjuk,

saran, pendapat kepada bawahan dan atau menerima masukan dari bawahan tentang cara{ara

melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah yang dihadapi bawahan. 3) Fungsi delegasi;

berupa pendistribusian kewenangan, karena setiap pemimpin tidak mturgkin bekerjl serrdiri

melaksanakan tugas pokok organisasinya. a) Fungsi partisipasi; berupa usaha mengaktifkan para

bawahartnyO Ualt< aaam keikutsertaan keputusan maupun dalam melaksanakan

tugas pokJlnya. 5) Fungpi pengendalian; berupa pengawasan melalui kegiatan pengarahan,

koordinasi dan bimbingan. 6) Fung=i Keteladanan; bahwa pemimpin sebagai orang yang

ditokohkan dalam suatu kelompok atau organisasf hendal,crya menjadi teladan atau panutan

(mo dekn g) bagi bawahannYa.
fungsi-f,*gsi kepernimpinan dapat terimplementasi secara efektif iika dijalankan secara

Islami. fta t"r*Urt enhr dapat terrealisasi manakala seorang pernimpin mau dan dapat

merefrensi sikap perilaku dari para yang telah sukses pada masa lalu. Muhammad

Rasul:Ilah SaW yang blah sukses menjadi pemimpin umat pada ruuanya Beliau menjadi

cerminan para pemimpin Islam masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang karena

karakteristik sifa! sikap dan perilaku keEladanan yang dimilikinya. Antonio (2W7:29)

menguraikan kebladanan Rasulullah SAW, bahwa beliau menjadi Panutan dalam

melaksanakan nasihat dan saran-sarannya demikian juga dalam menjadi pribadi yang mulia.

Keluhuran akhlak yang menjadi salah satu faktor kesuksesan beliau, baik sebagai pribadi,
pemimpin keluarga, bisnis dan masyarakat. Kesuksesan Rasulullah tersebut adalah

kesuksesan jangka paniang bahkan melebihi usia beliau sendiri karena selalu dikenang dan
diteladani sepanjang masa. Kesuksesan ini yang patut diteladani setiap orang terutama yang
mengikuti jejal,crya sebagai

Untuk dapat meneladani Rasulutlah, kiranya pemimpin perlu mempetajari dan
memahami serta mencontoh sifat dan sikap perilaku kepemimpinan Rasulullah. Beberapa

penulis yang telah menggambarkan sifat dan karakteristik kepemimpinan Rasulullah SAW.
Sifat-sifat kepemimpinan yang dimilikiNya,yartg dijadikan teladan bagi para pemimpin
khususnya dan bagi seluruh umat manusia umunrnya. Sifat-sifat Rasulullah telah diuraikan
oleh Nawawi (200l:273);Tasmara(2B6;189);Masduqi (2NL:46); al-Banjari QA08:132), adalah:1).
Srtat "Siddiq" artinya jujur, benar, berinbgritas tinggi. 2). Sifat Amanalx artinya terpercaya dan
tanggung jawab. 3). Sifat Tabligh artinya manyampaikan kebenaran. 4). Sifat Fatanah berarti
kecerdasan dan berpengetahuan. 5).Srtatktiqnrnajl artinya konsisten ucapan dengan perbuatan.
Semua sifat-sifat tersebut dapat melekat dalam semua sikap dan perilaku menjalankan berbagai
aktivitas.

Penulis mengkaji lebih dalam tentang kepemimpinan lembaga pendidikan Islam yalmi

Madrasah Afiyuh Negeri dan lr4adrasah Tsanawiyah Negeri, yang dapat dipastikan lebih

mengetahui dan memahami karakteristik atau ciri khusus pemimpin yang Islami, sebagaimana

sifat, sikap dan perilaku yang ditwrjukkan Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinanNya.

Sebagai pemimpin suatu lembaga tentu akan merrjalankan fungsi-fungsi kepernimpinan, yang

manl ftrngsifungsi tersebut dapat dijalankan dengan efektif bilamana di dasari oleh sifat-sifat

pemimpin!*g l"tu*i. Sifat-sifat Islami harus Ercermin dalam setiap fungsi yang dijalankan oleh

pemimpin.^ 
BeLerapa indikator kepemimpinan yang dikaii lebih lanjut adalah : penyamgaian visi, misi

tulua, dan program kerja; pendisfibusian tugas pekerjaan kepada bawahan; pemberian P-erintah

c{an arahan'**14*U" tugas atau kegiatan; pemberian motivasi dan penghargaan kepada

bawahan; pengawa$m dan-peng€ndalian atas seluuh kegiatan organisasi' Sikap dan P"$,k"
pemimpin dalim menjalr"fi frrngsi kepernimpinan di dasari nilai-njlai sifat pemimpin Islami
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seperti shiddiq (benar, yy:r), arnan* (dapat dipercaya, bertanggung jawab) tnbligh (trarsparan,
komunikatif), dan fatharwh (cerdas, panda, berpmgetahuan).

24 Telaah Kepuasan Kerja
Robbins (2001 : 148), mengemukakan bahwa kept,asan kerja adalah sebagai suatu sikap

urnurn seorang individu terhadap pekerjaanya. Pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan
sekerja dan atasan, mengikuti aturan dan kebijakan organisasi, memenuhi standar ke4a hidup
pada kondisi kerja yang sering kurang dari ideat, dan hal serupa lairurya. Ini berarti perrilaian
(assessment) seorang karyawan terhadap puas atau tidak puasnya dia terhadap pekerjaan
merupakan penjumlahan yang rumit dari sejumlah unsur pekerjaan yang diskrit (terbedakan dan
telpisahkan satu sama lain). I€bih lanjut Robbins (2006 : 103) mengemukakan faktor-faktor yang
umunnya dalam menentukan kepuasan kerja adalah: sifat dasar pekerjaan, pengawasan, tingkat
upah saat ini, peluang promosi, dan hubungan dengan rekan sekerja.

Alasan utama mempelajari kepuasan kerja adalah untuk memberikan pemikiran kepada
manajer tentang bagaimana sikap pekerja. Banyak organisasi survey
sikap untuk menehrkan ti"glot kepuasan kerja pegawai. Survai nasional telah mengindikasikan
bahwa umunnya 75% - 80% pekerja blah puas dengan pekerjaanya mereka. Tentu saja

mernrik, suwey nasional mungkin tidak mencerminkan tingkat kepuasan kerja di
{eparEmen atau organisasi l*rususnya. Juga hanya dengan bertanya kepada seseorang sampai
dimana kepuasan mereka menciptakan masaUn, adanya bias dalam memberikan la*uban
Positif, sePerti sedikit/ kurang indikasi bahwa seseorang mem:ilih btap dalam pekerjaan yang
tidak memuaskan (Gibson;1996 : 153).

Robbins Q006 :105) mengemukakan tentang dampak kepuasan kerja brhadap kinerja
karyawan bahwa keterbarikan para manajer brhadap kepuasan kerja cenderung berpusat pada
dampalmya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti blah menangkap ketertarikan tersebut

|eldng$ kita merremukan banyak penelitian yang dirancang untuk-menilai dampak kepuasan
kerja pada produktivitas, keabsenan dan pengtrnduran diri.

Gibson (196), mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan bagian darir proses
motivasi. Kepuasan Tgg:9 organisasi dapat dihubungko a""g"" kinerja aan hasil t<e4a
mereka serta imbalan dal.hutugan yang mereka Erima. Ot"tr t*r*u itq tingLt kepu** kqu
datam organisasi dapat ditunjukkan dengan hasil seperti sikap organisas,, plrg*tiurr pekerjaan
anggoh organisasi, atau absensj, keterlambatan, aan Uutran liang biasa terjrdi
dalam suatu organisasi.

SgSkunugilu QN7:177) mengemukakan bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan
variabel-variabel seperti turnory, tingkat absensi, tingkai pekerjaan, dan ukurai organisasi
perusahaan. Kinerja yang tinggi selalu dihubungkan dengan t r*o*r", pegawai yang rend"ah, dan
sebaliknya A,a gesu*., banyak yang merasa tidak -puas 

maka tumover pegawai tingg.
Kepuasan kerja berhubungan dengan- tingkat absersi lt*,uairur,; mengrnar*[ arti bahwa
rygawai yang Puas cendenrng tingkat ketradirannya tinggi. Kepuasan- kerja 

"dihubungkan

denglltingkat pekerjaan mengandung arti bahwa pegawailang menduduki tingkat pekeryaan
yang lebih tinggr cenderung lebih p-uas daripada pega*ui y*g nienduduki pekerjXan i r"U,t.,
rendah, karenl Pegr*ui ITq tingkat pekerjaanya 6U,t ti",ggl menunjukkan t "*u*p.,ui t u4u
yang lebih baik dan aktif dalam mengemukakan ide-ide serta t<reatit'dalam bekerja. Kepuasan
kerja berhub*q.. dengan ukuran organisasi perusahaan mengandung arti Uatrwu Oo*
kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi proses komunikasi, 

-kooraliasi 
dan partisipasi

pegawai setringga dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan.

25. Telaah ltestasi Kerja
Prestasi kerja atau *',et! merupakan hasil kerja yang dicapai baik oleh individu, kelompok,

,nal_Pun organisasi kese_lur 
_uhan. 

Pengukuran kinerja dalam orgarrisasi dengan sasaran, unhrk
melihat kinerja individu, kinerja kelompok dan kinerja oiganisasi. finguturan kinerja
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merupakan kegiatan marnjerial sebagai fungsi pengawasan. Pengukuran dilakukan atas hasil
yang telah dicapai. Hasil pengukuran menurtukkan keadaan capaian saat itu; yang bagi
manajemen tentu belum berarti apa-apat jika tidak dilaniu&an dengan pengukuran atau
melakdkan perbandingan-perbandingan, untuk mengetahui tingkatcapaian sebagai kinerja.

Untuk melakukan pengukuan itu, manajemen dapat membuat yang menjadi pembanding
adalah target yang dit€ntukan sebelumnya (tuiuan yang Erukur dalam perencanaan). Pihak
manajerial dapat juga menggunakan pembandingnya yalrd tingkat capaian pada waktu lalu
(data historis), hanya saja hasilnya menuniukkan lebih besar atau lebih kecil dari waktu
sebelumnya, biasanya tanpa melihat faktor penyebab. Hasil po'rgukuran yang baik iika
manajemen mernbandingkan hasil yang dicapai dengan shandar (arget) yang telah ditetapkan
dalam per€ncaruan. Dengan melakukan pengukuran kinerju maka pihak manajemen dapat
mengetahu tingkatan kinerja yang dicapai. Ini dapat merrjadi bahan evaluasi lebih lanjut
Tingkatan kinerja yang dicapai bisa dinyatakan atau dikategorikan "baik-buruk", terganhrng dari
ukuran-ukuran yang dibuatrye pada berbagai tingkatan (capaian individU kelompok/ unit atau
organisasi). Hasil ini dapat disosiafisasikan kepada yang berkepentingan terutama pada individu
atau tim (sebagai bentuk umpan balik dapat dilakukan bagi pelaksana dalam rangka perbaikan
atau penghargaan). Dengan demikian tingkat kir*lu yang dicapai organisasi (baik pada
tingkatan indf idu, kelompok maupun organisasi secara kesehruhan) dapat dijadikan bahan
evaluasi keberhasilan dalam mencapai tuiuan atau target yang menjadi harapan semua pihak
yang berkepentingan. Tingkat keberhasilan dijadikan dasar kebijakan-kebijal.an talap
berikutrya.

Prestasi kerja guru pada lembaga pendidikan, peneliti mengacu dan mengadopsi sebagian
dari Peraturan Pemerintah Republik [rdonesia Nomor L9 Tahun 1979 Tel;rtang Perrilaian
Pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), yalcd : kuantitas kerja, kualitas kerja loyalitas,
tanggung tawab, keraiinan/ ketekunan, kedisiplinan/ kepatuhan, kerjasama, dan keiujuran.
Prestasi kerja guru yang d*aji dalam penelitian ini adalah hasil dad perflaian pimpinan atau
atasan guru yang bersangkutan. Sebagai indikator dari prestasi kerja adalah : loyalitas, Tanggung
jawab, Kerajinan, Kedisiplinan, Kerjasama,IGmampuanKomunikasi dan Kebladanan.

3. MetodePenelitian
Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode sensus, bahwa yang

menjadi objek (tempat) penelitian adalah 2 Unit MAN dan 3 Unit MIsN yang ada di Kota
Mataram, Kemudian yang menjadi objek (variabel) penelitian adalah sifat+ifat Kepemimpinan
hlami, Kompetensi Kepala Sekolatu dan kepuasan kerja guru, serta prestasi kerja guru.
Mengingat bahwa objek penelitian tersebut melekatpada zubjek penelitian, sumber informasinya
adalah Gtru dan Pimpinan Madrasah.

Yang menjadi obj,ek penelitian adalah 5 (lima) Madrasah Negeri yang brdiri dari Madrasah
Atiyuh Negeri sebanyak 2 (dua) unit dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 (tiga) unit yang
tersebar di Kota Mataram. Semua Madrasah tersebut yang dijadikan sebagai objek penelitian.
Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua guru tetap yang mengajar pada ke
lima Madrasah. Yang dijadikan responden adalah semua guru tebap dan Pimpinan Madrasah.
Para guru MAN sebanyak 94 orang dan guru MTsN sebanyak 86 orang. Untuk kepentingan
penelitian ini yang dijadikan responden adalah seluruh guru tetap yang ada pada ke lima
Madrasah Negeri yang ada di Kota Mataram yang berjumlah 17i orang guru. Berikut ini
variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini :

1. Variabel Kompeensi Kepala Sekolah (X1); yang diukur dari empat item variabel yang
menjadi indikatomya yakni ; kompeEnsi pedagogk, kompetensi kepribadian, kompeEnsi
profesional, dan kompetensi sosial.

2. Variabel Kepemimpinan Kepala Sekolah (X2); yang diukur dari lima item variabel y*g
menjadi indikatomya yalcri : penyampaian Visi, Misi, Tujuan dan Program,
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pendistribusian/ pembagian tugas pekerjaan, pemberian perintah dan pengarahan,

memotivasi dan penghargaan, dan pengawasan dan pengendalian.

3. Variabel Kepuasan Kerja Guru (Y1), bahwa variabel ini diukur dari lima item variabel

sebagai indikator : pernbagian tugas pekerjaan, keadilan dalam memberikan kompensasi,

terciptanya iklim atau kondisi kerja, interalsi sosial dalam bekerja dan pengawasan dan

umpan balik dari pimpinan.
4, Variabel Pretasi Kerja Guru (Y2), yang diukur dari tuiuh item variabel sebagai indikatomya

yal.ni : loyalitas, tanggung jawab, kerajinan, kedisiplinan, kerjasama, kemampuan

komtmikasi, dan kebladanan.
Peneliti melakukan pengamatan langsung pada zubjek penelitian dengan maksud agar

dapat melihat secara lrrgp*g keadaan situasi dan aktivitas manajemen madrasah. Selain itu
peneliti melakukan wawancara langptng baik dengan pimpinan, kepala sekolah dan para guru

madrasah. Kemudian penetti juga menggturakan angket yang berisi daftar pertanyaan yang

ditujukan kepada para guru dan pimpinan madrasah.

Untuk menganalisis data digunakan dua alat analisis yaitu Analisis deskriptif dan Skuctural

Equation Modeling (SEvI).Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberi gambaran urnurn

tentang implemmtasi kepemimpinan Islami dan fungpi-funpi kepemimpinan yang dilakoni oleh

para Pimpinan Madrasah Negeri yang dipersipkan oleh para guru sebagai responden, b"grto
juga terrtang faktor kepuasan kerja yang dipersepsikan oleh para guru sedangkan prestasi kerja

gr:ru madrasah, merupakan deskriptif dari hasil penilaian pimpinan kepala madrasah terhadap

para guru yang dipimpirurya.Untuk mendeskripsikan dan menganalisis variabel penelitian

seperti implementasi sifat-sifat kepemimpinan Islami, funpi-fungsi kepemimpinan, kepuasan

kerja guru dan presbasi kerja guru madrasah, peneliti menggunakan tipe data berbentuk skala,

yalmi dengan menggunakan skala likert dengan 5 ketukan (point), yal,rd skore 1 = tidak setuju
skore2=kurangsehriu,skore3=agaksehrgu,skore4=sehrjudanskore5:sangatsehrju.Nilai
skor dari masing-masing variabel dikonversi sesuai dengan sifat variabel. Mengingat bahwa
setiap variabel atau ibm variabel dipertanyakan atau digali datanfa'dari banyak responden atau
informan, maka nilai skore rata-rata akan bervariasi, sehingga untuk memudahkan pembahasan
dan penafsiran data atau nil,ai skore dari setiap variabel atau sub variabel dapat dikelompokkan
dan dikonversi kedalam sifat dari masing-masing variabel penelitian.

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan pendekatan terinEgrasi antara Analisis
Faktor, Model Struktual dan Analisis Path. Di sisi lairu SmvI i"gu merupakan pendekatan yang
terinEgrasi antara analisis data dengan kontruksi konsep. L,angkah-tangkah datam menerapkan
SEM sebagai alat analisis adalah sebagai berikut Glair et al.,19fr8 dalam fulimun, 2002:7L82).

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan
41. Deskripsi Variabel Penelitian

1) KompetensiKepala Sekolah
Kompehnsi kepala sekolah merupakan persepsi para guru tentang kemampuan kepala

sekolah (madrasah) dalam menjalanlon kepemimpinan, yang dilihat dari : kompetensi
pedagoglk adalah kemampuan m€ngelola sumber daya insani, para guru, pegawai dan anak
didik; kompetersi kepribadian adalah kemampuan kepribadian kepala sekolah yang berupa
sikap dan perilaku beradab, berakhlak yang baik, bijaksana dan berwibawa serba menjadi teladan
bagr para guru, pegawai dan anak didik; kompeffirsi profesional adalah kemampuan
penguasaan ilmu pengetahuan secara luas dan mendal;am pada bidangny4 dan penguasaan
ilmu manajerial; kompeensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan

berinteraksi secara efektif dan disien dengan semua unsur yang terkait dengan dr:nia pendidikan
seperti dengan peserba didik, sesama guru dan pegawa, orang tua/ wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar. KompeEnsi kepala sekolah berdasarkan persepsi para guru dinyatakan

"sangat kompeten" (dengan nitai skor rata-rata 4^31), dengan uraian penjelasan berikul
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(1) Kepala sekolah/ madrasah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sangat kompeEn
(Nilai skor rata-rata 4,37), k:rkatt dengan kemampuan dan keterampilan menjalankan
manajemenmadmsah.

(2) Kepala sekolah/ madrasah memiliki pengebahuan dan pengalaman yang kompeEn (Nilai
skor rata-rata 4,17) daiseglkemampuan mendistribLrsikan sernber daya dalammengelola.

(3) Kepala sekolah/ madrasah memiliki pengebahuan dan pengalaman yang kompeEr (I.Jilai

skor rata-rata 4,12) dilihat dari kemampuan dan keterampulan menyelesaikan
permasalahan dal,am mengelola madrasah.

(4) Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan yang sangat kompeEn (Nitri skor rata-
rata 4,M) untuk menjalankan tugas sesuai dengan ttrgas pokok dan fungsi terutama dalam
melalcukan perencaruran dan palgawasan.

(5) Kepala sekolah/ madrasah memiliki komitrnen yang sangat ti"Sgr 0tlilui skor rata:rata
al1) dalam merrjalankan tugas dan memiliki laeatifitas dan inovasi untuk memaiukan
lembaga.

(6) Kepala sekotah/ madrasah nampak sangat disiplin, menghargai waktu dan memiliki
semangat kerja yang tinggi (Nilai skor rata-rata 455) dalam menjalankan tugas setrari-hari

(n Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan yang sangat kompeten (Nilai skor rata-
rata 4,30) dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan para bawahan baik guru
maupunpegawai

(8) Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan yang kompetar $rlilai skor rata-rata 4,08)
dalam berkomunikasi dan berinteralsi sosial dengan orangtua/ wali siswa rulupun
dengan koleganya

(9) Kepala sekolah/ madrasah berhrtu kata dan ucapan yang sangat santun, sangat Erpuji
(Nilai skor rata-rah.4p4), dan dapat dijadikan panutan bagi bawahan

(10) Kepala sekolah/ madrasah berprilaku sangat baik dan sangat sopan (Nilai skor rata-rata
411) dalam tata cara menunjuk, meminta atau memerintah sesuatu kepada bawahan

2) KepemimpinanKepalaSekolah
Kepemimpinan kepala sekolah merupakan persepsi atau pendapat para guru sebagai

bawahan tentang sikap dan perilaku serba kemampuan pemimpin madrasah dalam menjalankan
fungsi kepemimpinannya, yang di dasari pada penanarur:r sifat-sifat kepemimpinan yang Islami,
Untuk mengukur kepemimpinan kepala sekolah, peneliti lima indikator dengan
12 item indikator yal,mi : Penyampaian Visi, Misi, Tujuan dan Program yang mengandung
nilai kebernran; Pendistribusian/ Pembagian Tugas Pekerjaan yang mengandung unsur
kelayakan dan keadilan; Pemberian Perintah dan Pengarahan yang mengandung kejelasan,
keEgasan dan kesanttrnan; Memotivasi dan Penghargaan dengan mengandung semangat
kerja; serta Pengawasan dan Pengendalian yang mengandung umpan balik dan kebijaksanaan.
Kepemimpinan kepala sekolah dinyatakan tangat baik" dengan nilai skor rata-rata 4,27;yang
perinciannya sebagai berikut :

(1) Kepala sekolah/ madrasah telah menyampaikan dan mensosialisasikan visi misi, tujuan
dan program kerjanya dengan sangat baik (nilai skor ratr,-rab4Al) kepada bawahan

(2) Kepala sekolah/ madrasah telah msnberi dan mernbagi tugas kepada bawahan dengan

sanpt baik serta berlaku adil dan tidak diskriminasi (nilai skor rata-rata 433) berdasarkan

kompetensi dan kemampuannya
(3) Kepala sekolah/ madrasah telah memberikan perintah, petuniuk, Pengaraha& saran dan

pendapat lainnya dengan sangat baik (nilai skor rata-rata 430) kePada bawahan yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas baik mengajar maupun membimbing
(4) Kepala sekolah/ madrasah dapat menyediakan sumber daya keuangan, sarana dan

p"iaatur, yang cukup dengan baik (nilai skor rata-rata 389) untuk mendukung ke{a

operasional dan mendistribusikannya dengan cukup adil, merata danbijalcsana
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(5) Kepala sekolah/ madrasah mernberikan dorongan semangat kerja kepada bawahan dengan
menegaskan bahwa pelalcsanaan tugas memdidik dan membina siswa adalah kegiatan yang
muJia sebagai ibadah dengan sangat baik (nilai skor rat:.-rata,4!9).

(6) Kepala sekolah/ madrasah blah ikut serba atau berpartisipasi dengan bawahan dalam
menjalankan tugas brutama jika bawahan menghadapi masalah, dan melibatkan atau
mengikubertakanbawahan dalamproses pengambilankeputusan dengan sangatbaik (nilai
skor rata-rata 4,21).

A Kepala sekolah/ madrasah telah memperrayakan bawahan untuk melaksanakan tugas dan
memberikan wewenang dan tanggung jawab yang cukup kepada bawahan untuk
mengemban tugas dengan sangat baik (nilai skor rata-rata 4,39).

(8) Kepala sekolah/ madrasah blah melakukan pengawasan kepada para bawahan dalam
melaksanakan pengendalian atas kegiatannya memberikan umpan balik dengan sangat baik
(nilai skor rata-rata 4,Zl) serl; melakukan perbaikan Iangsung terhadap kekurangan
kelemahan dan kesalahan yang dihadapi bawahannya

(9) Kepala sekolah/ madrasah memiliki dan mentrniukkan sikap dan perilaku pemimpin yang
jujur, transaparan dan nilai kebenaran dengan sangat baik (nilai skor rata-rata
4,22)

(10) Kepala sekolah/ madrasah memiliki dan menuniukkan sikap dan perilaku pemimpin yang
adil, b$aksana terpercaya dan bertanggung jawab dengan sangat baik (nitai skor rata-rata
4,8).

(11) Kepala sekolah/ madrasah memiliki dan mmunjukkan sikap dan perilaku pemimpin yang
mampu, cerda atau pandai dalam berdndak dan mengambil keputusan dengan sangat baik
(niliai skor rata-r ata, 4,?5).

(12) Kepala sekolah/ madrasah memiliki dan menunjukkan sikap dan perilaku pemimpin yang
konsisEn dan teguh per,.dirian, disiplin menghargai waktq tepat janji, tekun dan sabar
dalam memirnpin dengan sangat baik (nitai skor rata-rata 4^30).

3) KepuasanKeriaGuru
Kepuasan Kerja Guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi atau

pendapat para guru atas kepuasan yang dirasakan dalam bekerja. Kepuasan kerja guru
dapat dilihat dari beberapa fakor yang dijadikan indikabr kepuasan, di antaranya :

kepuasan yang dilihat dari pembagian tugas pekerjaan; keadilan dan ketayakan dalam
memberikan kompensasi; terciptanya iklim atau kondisi kerja; inbraksi sosial dalam bekerja
yang namPak dari keharmonisan hubungan kerja sesama guru dan atasan, dan kepuasan
atas Pengawasan pimpinan. Data menunjukkan bahwa tingkatan kepuasan kerja guru pada
sekolah atau MAN dan MTsN tergolong "P1ras" dengan nilai skor rata-rata 3,94. Berikut ini
sejumlah ha1 yang dinyatakan oleh Para guru sebagai hal yang memuaskan
(1) kesesuaian disiplin ilmu pengetahuan dan tingkat pendidikan yang dimiliki dengan tugas

pekerjaan yang dibebankan oletr pimpinan
(2) besaran gaji dan tunjangan yang diterima dikaitkan dengan pekerjaan yang dibebankan oleh

kepala madrasah
(3) heban peke{aan, jumlah pekerjaan atau kesulian pekerjaan yang diberikan pimpinan
(4) keErsediaan fasilitas dan peraltan kerja yang dipergunakan baik iumlah atau kondisi yang

disediakan oletr pimpinan madrasah
(5) kejelasan aturan kerjo sistem kerja maupun prosedur kerja serta cara kerja yang telah

ditentukan oleh pimpinan madrasah
(6) hubungan kerja antar se$una rekan sekerja sehingga timbul keharmonisan dalam kerjasama

menyelesaikan pekerjaan
(7) dukunganrekansekerjadandukunganpimpinandalam pekerjaan
(8) pengakuan atau penghargaan dari pimpinan madrasah erhadap hasil kerjanya
(9) pengakuan atau penghargaan dari rekan kerja terhadap hasil kerjanya
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(lO)pengakuan ahu penghargaan dari lingkungan keluarrga dan sahabatrya atas profesi guru
yangdigeluti

(1L)sistem atau cara pimpinan madrasah mengawasi, mengwaluasi/ merrilai hasil kerja guru
danpegawai

(12) sistem dan atau cara pimpinan mengumpan balik hasil pengawasan kepada para bawahan
4) Prestasi Keria Guru

Prestasi Kerja Guru, yang dimaksud dalam perrelitian ini adalah prestasi atau hasil kerja
yang dicapai oleh setiap guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Hasil
kerja ini merupakan penilaian pimpinan atau atasan lr.gr*g dari para guru. Untuk mengukur
prestasi kerja guru madrasah, peneliti menggunakan tujuh indikator yatrcri : loyalitas, tanggung
tawab, kerajinan/ keEkunan, kedisiplinan, kerjasarna, kemampuan komunikasi dan keteladanan.
Data lapangan menuniukkan bahwa prestasi kerja guru sekolah MAN dan MTsN dinyatakan
"sangat baik" dengan nilai skor 43O dengan uraian berikut:
(1) Prestasi kerja dari segi loyalitas bahwa data menunjukkan hasil perdlaian pimpinan atau

atasan langsung (kepala sekolah/madrasah) Erhadap sikap dan perilaku guru yang
memrnjukkan keetiaan (nilai skor rata-rata 4,16) artinya mereka tunduk, taat dan patuh atas
permintaan, perintah, saran dan ftuniuk pimpinan, serta berbagai aturan organisasinya.
Flasil penilaian tersebut menunjukkan para guru blah bekerja derrgan"beryestnsi sangatbaiV' .

(2) Prestasi kerja dari segi kerajinan bahwa hasil penilaian pimpinan atau atasan langsung
(kuprlu sekolah/madmsah) terhadap sikap dan perilaku guru yang mmuniukkan kerajinan,
keEpatan masuk kerja istirahat dan pulang serta menuniukkan keseriusan membuat
persiapan kegiatan dan melalaanakan kegiatan tersebut dengan srmgguh-sungguh (nilai skor
rata-rah 4,50). Artinya hasil penilaian atasan menunjukkan para guru telah rajin bekerja dan
dinyatakan " beryestasi sangat bail(' .

(3) Prestasi kerja dari segi disiplin kerja, bahwa hasil penilaian pimpinan atau atasan Iangsturg
Eepala sekolah/madrasah) terhadap sikap dan perilaku guru yang menunjukkan blah
memahami dan mengikuti serta hrnduk patuh terhadap semua peraturan yang dibuat
dan disepakati bersama dan perahrran yang berlaku, Elah dilaksanakan dengan disiplin
(nilai skor ra ta.rata. 4,43) , dan hasil penilaian brsebut dinyatakan " berprestasi sangat bail( .

(4) Prestasi kerja dari segi kerjasam4 bahwa hasil perdlaian pimpinan atau atasan langsung
(kepulu sekolah/ma&asah) terhadap sikap dan perilaku guru yang menuniukkan para guru
dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan
rekan sekerja sejawat rrurupun dengan atasannya (nilai skor rata-rata 4^3Q. Artinya hasil
penilaian Grsebut dinyatakan para guru blah kooperatif dan dinyatakan "berprestasi
sangat baiH'

(5) Prestasi kerja dari segi tanggung jawab, bahwa hasil penilaian atau atasan
langsung (<epala sekolah/madrasah) terhadap sikap dan perilaku guru yang menunjukkan
tanggung jawabnya terhadap tugas-tugas yang diexnban, para siswa yang diajarkan,
dibimbing dan terhadap sarana dan fasilitas yang dipergrurakan dalam proses belajar
mengajar (nilai skor ra@-rata4,26). Artinya hasil penilaian pimpinan dinyatakan para guru
telah bertanggung jawab dan dinyatakan "berprestasi sangatbail{'

(6) Prestasi kerja dari segi kreatifitas, bahwa hasil penilaian pimpinan atau atasan langsung
(kuprl sek6lah/madrasah) terhadap sikap dan perilaku guru yang inisiatif,
kreatif dan inovatif, terutama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi ketika
sedang melaksanakan tugas (nilai skor rata-rata a,09). Artinya hasil penilaian pimpinan
tersebut dinyatakan para guru telah kreatif dan berinisiatif dan dinyatakan "b*prestasi
baiV'

(7) Prestasi kerja dari segi keteladanan, bahwa hasil penilaian pimpinan atau atasan langsung

G"pulu sekolah/madrasah) terhadap sikap dan perilaku guru yang menunjul,rkan sikap dan

perilaku yang baik, santun dan menjadi acuan, panutan orang lain terutama diteladani oleh

rang

dah
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siswa anak didik dan masyarakat lainnya (ailai skor rata-rata afl). Artinya hasil penilaian
pimpinan bahwa para guru telah merriliki sikap perilaku santun dan baik serta menjadi
bladan bagi siswa khususnya dan dinyatakan "berprestasi sangat bail(
Dari semua unstu prestasi kerja para gurqry.ang dinilai oleh pimpinan atau atasan langsung

baik oleh Tuan Guru atau kepala sekolah/ rnadrasah pada pondok pesanten dikaegorikan
" berprestasi sangat boil(',

42 Hasil Analisis tlaeitr Uji Instrumen Penelitian
P*gritun validitas dan reliabilitas penelitian yang dilakukan untuk menjamin

bahwa inskumen tersebutakuratdan dapatdiper€ay4 serta dapatdiandalkan sebagai alat dalam
pengumpulan data. Dalam penelitian ini, untuk uji validitas digunakan adalah korelasi Warson
product munert di mana nilai r tabel dui pamn product moment dengan responden sebanyak 175

orang adalah sebesar 0,14U. Sedangkan uji reliabiiitas digunakan koefisien reliabilitas (cronbach

alpha) sefu,x Q50. Penguiian validitas dan reliabilitas instrumen dengan bantuan program SI5S.
13.0. Hasil uii menuniukkan bahwa semua instrumen (daftil pertanyaan) dari keempat variabel
laten yang dianalisis dinyatakan sahih, akurat dan dapat dipercaya (valid) karena nilai koefuien
korelasinya berada di atas standar. Begtu juga halnya dengan ruLer- Cronbadt's Alpln dari semua
instrumen (daftar perhnyaan) dari keempat variabel laten yang dianalisis dinyatakan handal
(reliabel) karena nilai koefisiennya jauh di atas standar Q50.

43.HasilAnalisis SEM
43.1. Ilasil Pengujian Model Fit Path Relation Capability

Menilai masatah identifikasi model struchral adalah dengan melihat nilai 1. Chi+quare
dengan kriteria bahwa nilai chi-square yang besar dengan probabilita lebilr kecil dari tingkat
signifikansi. Berarti brdapat hubungan yang signifikan antara matiks kovarians prediksi dengan
data observasi. RMSEA (root mean square eror of approximation) merupakan ukuran model
yang mencoba memperbaiki kecenderungan chi-square menolak model dengan 1umlah sample
yang besar. dengan ketentuan < Q08 (Browne dan Curdeck ,1%).""" :

Berdasarkan pengolahan data dalam analisis SEM nilai Ctri+quare sebesar 1488,761. dengan
probalility level pada tingkat O000 yang menunjukkan bahwa brdapat hubungan yang
signifikan antara matriks kovarians prediksi dengan data observasi. Sementara nUi misfa
adalah sebesar OOR dan nilai ini lebih kecil dari 0,080 yang menunjukkan bahwa model sangat
baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang ditemukan beidasarkan analisis SEM yang
telah dilakukan adalah kuat dan tepat.

Tabel l : Model Fit Berdasarkan RMSEA
No. Model RMSEA LO90 HI90 PCLOSE

t Defaultmodel .an ,M7 .a79 .000

z Lrdependencemodel .7tl5 .181 .7gt .000

Strmber : Data primer diolah

43.2 Hasil Pengujian Model Path Relation C-apability

_ Untuk morjawab runusan hipotesis dilri penelitian ini digunakan Analisis SEM dengan
bantuan prognm Amos 21 for windows z. I-Iasil dari pengorahan berdasarkan jawa6an
responden adalah dapat dilihat pada Gambar 1. Adapun signifikansi berdasarkan
p_roporsi perserrtase ursur pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat
dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2 Path Codficient Relational Ca
No. Pengaruh Antar Variabel Estirnate P

1. Gpernimpinan <- fumpeErsi O,W
, Gpuasanl(erja <. <epesUmpinan 0,72. oms
3. GpuasanKcja <. fumpebrsi 0,090 0,5w
4. testasiKeja <- Gpernimpiran 0243 0,140

5. Prestasi Keria (ompekui 4,058 0,6at
6. Prestasi Keia <. Kepuasan Kerja o009 0,883

Sumber : Data primer diolah

Tabel 2 dan Gambar l. menuniukkan hasil uii struktural model yang mer.runiukan bahwa
koefisien jalur dari kompeEnsi kepala sekolah ke kepuasan kerj+ kepemimpinan kepala sekolah
ke prestasi kerja guru, kompeEnsi kepala sekolah ke prestasi kerj4 dan kepuasan kerja ke prestasi
kerja guru tidak signifikan. Sementara kompeEnsi ke kepemimpinan kepala sekolah dan
kepemimpinan kepala sekolah ke kepuasan kerja signifikan pada tingkat p <1%.

Temuan ini menuniukan bahwa kompeffirsi merupakan faktor perrting yang secara
langsrurg mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah juga
merupakan faktor perrting yang hrpengaruh secara lanpung brhadap kepuasan kerja. Narrun
demikian, karena jalur kepala sekolah tidak berpengaruh signifikan secara langsung
terhadap prestasi kerja gum, pengaruh kompetensi ke prestasi kerja guru cendering berpengaruh
signifikan melalui kepemimpinan. Begitu juga koefisien jalur dari kepemimpinan ke prestasi kerja
guru cenderung melalui kepuasan terlebih dahulu.

Gambar 1. Model ]alur Relational C-apability

43.3. Anaiisis Model Path Relation Capability
1) Pengaruh langsung kompeterui terhadap kepemimpinan

Untuk melihat pengaruh kompetensi Kepala Sekolah seciua langsung terhadap

kepernimpinan Kepala Sekolah, yang ditunjukkan melalui Tabel2 dan Gambar 1, nampak bahwa
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besamya estimasi pengaruh dari kompetersi k"pul^ sekolah secara langsung terhadap

kepemimpinan kepala sekolah sebesar 0906 pada taraf signifikarui 0,000. Artinya bahwa terdapat

pengarutr yang positif dari kompeffirsi brhadap kepemimpinan kepala sekolah sebesar 90,6

percen. Taraf signifikansi sebesar 0000 lebih kecil dari standar toleransi sebesar 00L berarti

signifikan Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif sangat besar dan signifikan

dari kompehui brhadap kepemimpinan kepala sekolah. Makin kompeEn kepala sekolah maka

dapat mendukung atau makin baik cara menjalankan fungsi kepemimpinannya.

Pengaruh yang positif, sangat besar dan signifikan dari kompetensi kepala sekolah terhadap

kepemimpinan kepala sekolah, sesuai dan mendukung hasil riset yang dilakukan Suparman

(2012), yang menyatakan pengaruh dari kompetensi Tuan Guru terhadap kepemimpinan Tuan

Guru adalah sangat besar dan sangat signifikan.
2) Pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kepuasan keria

BerdasarkanTabel2 dan Gambar L juga nampakbahwa besamya estimasi pengaruh dari

kepemimpinan kepala sekolah Erhadap kepuasan kerja guru sebesN 0,7?2pada taraf signifikansi

0,005. Artinya bahwa terdapat pengaruh,yang positif dari kepemimpinan kepala sekolah

terhadap kepuasan kerja guru sebesar T2,2perwt Taraf signifikarsi sebesar 0,005 lebih kecil dari

standar toleransi sebesar 0,01. sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif

dan signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. Makin baik

cara pemimpin menjalankan fungsi-funpi kepemimpinanny4 maka dapat meningkatkan

kepuasan kerja para guru yang merrpdi bawahannya. Pengaruh yang positip dan signifikan dari

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja mendukung hasil temuan dari Wahjono (200f, dan

berhentangan atau tidak sesuai dengan hasil riset yang dilakukan sebelumnya oleh Suprayehro,

dkk (2m0) dan Supannan, dkk (2012).

3) Pengaruh langsung kompeterui terhadap kepuasan keria
Tatri? dan Gambar L memrniukkan bahwa besamya koefisien (estimasi) pengaruh dari

kompebnsi kepata sekolah terhadap kepuasan kerja guru sebesar 0,090 pada taraf signifikansi
0,699. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif dari komp&nsi kepala sekolah Erhadap
kepuasan kerja guru sebesar 9 persen. Taraf signifikarui sebesar 0,69 lebih besar dari standar
tolerarsi sebesar O01 berarti tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh positip, sangat kecil dan tidak signifikan dari kompetmsi kepala sekolah terhadap
kepuasan kerja guru. Merringkatnya kompeHrsi kepala sekolah tidak berdampak pada
perdngkatan kepuasan kerja guru di sekolah tersebut
4) Pengaruh lanpung kepemimpinan terhadap prestasi kerja

Berdasarkan Tabel2 dan Gambar L, nampak bahwa besamya koefisien (estimasi) pengaruh
dari kepemimpinan kepala sekolah brhadap preshsi kerja guru sebesar 0,243 pada bral
signifikansi 0,140. Artinya bahwa terdapat pengaruh yang positif dari kepemimpinan kepala
sekolah terhadap prestasi kerja guru sebesar 2ap persen. Taraf signifikansi sebesar 0140 lebih
besar dari standar toleransi sebesar 0,01; sehingga dapat disimpulkan bahwa brdapat pengaruh
yang positip cukup besar namun tidak signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap
preshsi kerja guru. Implementasi fungsi-fungsi kepemimpinan yang makin baik nampalnya
tidak menjamin dapat merringkatkan prestasi kerja para guru pada sekolah tersebut Pengaruh
yang tidak signifikan dari kepemimpinan Erhadap pretasi kerja, bertentangan atau tidak
mendukung hasil temuan dari beberapa peneliti sebelumnya seperti Puli"ggr (2008), Hakim
(2}@),Mamik (2010), Suparman (2012), dan Suparman, dkk (20L2), yang menyatakan bahwa
kepernimpinan itu belpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja atau kinerja.
5) Pengaruh langsung kompetensi terhadap prestasi keria
Dari Tabel 2 dan Gambar 1, nampak bahrva besamya koefisien (estimasi) pengaruh dari
kompeEnsi kepala sekolah brhadap prestasi kerja guru sebesar -Q068 pada taraf signifikansi
0,6?Symgjaufl lebih besar dari standar toleransi sebesar 0,0L. Artinya bahwa kompetensi kepala

sekolah berpengaruh negatif dan tidak sigr,ifikan terhadap prestasi kerja guru. Bahwa kepala
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sekolah memiliki tingg, tidak memberi pengaruh bermakrra Erhadap preshsi kerja
guru. Makin ditingkatkan kompeEnsi kepala sekolah, malah dapat menurunkan prestasi kerja
guru, artinya tidak membawa dampakpositip Erhadap prestasikerja guru. Pengaruhyangtidak
signifikan dari kompebnsi kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru seuai dengan hasil
temuan riset yang dilakukan Supanrum (2012), bahwa kompetensi Tuan Guru belpengaruh tidak
signifikan brhadap pretasi kerja bawahan.
5) Pengaruh langsung kepuasan kerja terhadap prestasi kerja

Dari Tabel 2 dan Gambar 1, nampak bahwa besamya koefisien (estimasi) pengaruh dari
kepuasan kerja guru terhadap prestasi kerja guru sebesar Q009 pada taraf signifikansi 0,883 yang
jauh lebih besar dari sbandar toleransi sebesar Q01. Angka tersebut berarti bahwa kepuasan kerja

grrru berpengaruh positif neunun sangat kecil (hanya 0,9 persen) dan tidak signifikan terhadap

prestasi kerja gr.rru. Upaya merringkatkan kepuasan kerja guru tidak memberi pengaruh yang
berarti bagi perringkatan prestasi kerja guru di sekolah Ersebut. Pengaruh yang positip dan tidak
signifikan dari kepuasan kerja guru terhadap prestasi kerja guru, sejalan atau sesuai dengan hasil
riset sebelumrya dari Suparman, dkk (2012), yang menyatakan bahwa pengaruh yang positif
narnun tidak signifikan dari kepuasan kerja guru Erhadap prestasi kerja guru pada pondok
pesantren di lombok Barat

n Pengaruh tidak lanpung kompetensi terhadap prestasi keria
Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar 1, bahwa besamya estimasi pengaruh dari kompeffitsi

kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru melalui kepuasan kerja guru sebesar 0,00081

(0,090x0,009) pada taraf signifikansi sebesar O617 (0,6Wx0,88). Artinya bahwa kompehnsi kepala
sekolah berpengaruh positif nzunun sangat kecil (O08 persen) dan tidak signifikan brhadap
prestasi kerja guru waLaupun melalui kepuasan kerja guru. Di atas tadi dinyatakan bahwa
pengaruh secara lanpung dari kompetensi kepala sekolah tidak signifikan brhadap prestasi
kerja guru. Dengan peningkatan kompetensi dari kepala sekolah tidak memberi arti atau tidak
bermakra baik secara Iangsung maupun tidak lanpung terhadap pretasi kerja guru.
8) Pengaruh tidak langpung kepemimpinan terhadap prestasi kerja

Dari Tabel 2 dan Gambar 1, menunjukkan bahwa besamya estimasi pengaruh dari
kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru melalui kepuasan kerja guru sebesar
0,0A65 Q,722xQ009) pada taraf signifikansi sebesar 0,004 (0,005x0,883), yang lebih kecil dari
sbndar toleransi sebesar 0,01. Artinya bahwa kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif
dan sangat kecil (0,65 persen) dan belpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja guru melalui
kepuasan kerja guru. Implementasi yang makin baik dari fungsi-fungsi kepemiinpinan unhrk
meningkatkan kepuasan kerja guru dapat membawa pengaruh yang berarti terhadap
peningkatan presbsi kerja guru.
9) Pengaruh kompetensi terhadap prestasi kerja melalui kepernimpinan

Berdasarkan Tabel 2 dan Gambar L, nampak bahwa beamya estimasi perrgaruh tidak
langsung dari kompeten:si kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru melalui kepemimpinan
kepala sekolah sebesar 0,220 (0,906x0,243) pada taraf signifikansi 0000 (0,000x0,1a0) yang jauh
lebih kecil dari standar.toleransi sebesar Q01. Artinya bahwa kompetensi kepala sekolah
berpengaruh positif, cukup berix (22 pers€n) dan sangat signifikan brhadap prestasi kerja guru
melalui kepemimpinan kepala sekolah. Kompebnsi kepala sekolah dapatbeqpengaruh terhadap

prestasi kerja guru karena dapat menunjang perringkaUn kapasitas implementasi fungpi-fungsl
kepemimpinan kepala sekolah.

5. Penutup
5.1. KesimPulan

I ) Kompetensi kepala sekolah atau Madrasah Atiyah dan Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kota

Mataram, yang aipersepsikan oleh para guru atau bawahanny4 sebagai kapasitas mereka

menjalankan kepemimpinan yang dilihat dari kompeEnsi pedagogik, kompeEnsi
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profesionaf kompetensi sosial, dan kompetersi kepribadian telah menunjukkan "sangat
kontpeted'.

2) KepemimpinanKepalaSekolah(kupulrMadrasahAliyahdanMadrasahTsanawiyahNegeri
di Kota Mataram) yang drpersepsikan oleh para guru atau bawahan dengan *"ff,ut rifup
dan Perilaku pernimpin madrasah dalam menjaJankan fuopi kepemimpinarurya, ymg
didasad pada penanaman sifat-sifat kepemimpinan hlami, mentrnjuktan kepemlmpinan
yxtg"songatbaik".

3) Kepuasan kerja para guru yang mengajar pada sekolah atau Madrasah Aiiyah dan
Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kota Mataram; yang merupakan unjuk perasaan dan
sikap mereka dalam menghadapi dan menjalankan tugas pekerjaarulya. Kepuasan kerja
brsebut dilihat dari penrbagian tugas pekerjaan; keadilan dan kelayakan kompensasi yang
dibrima; iklim atau kondisi kerja; keharmonisan berinteraksi sosial dan pengawasan
pimpinar; yang semuanya menunjukkan bahwa para guru menyatakan ,,pltas,, 

.

4) Irrestasi kerja guru yang mengajar pada pada sekolah atau Madrasah Aliyah dan
Madrasah Tsanawiyah Negeri di Kota Mataram; yang merupakan penilaian aersNrf
pimpinanl kepala sekolah atau madrasah atas hasil kerja guru, menunjukkan prestasi
"srngat baiV' .Presbsi kerja guru Ersebut dilihat dari loyalitas, tanggung tawab, kerajinan,
kedisiplinan, kerjasama, kernampuan komunikasi, dan keteladanan.

5). Terdapat pengaruh yang positif, sangat besar dan signifikan secara luogr*g dari kompetensi
kepala sekolah terhadap an kepala sekolah. Dengan makin kompebn kepala
sekolah maka dapat mendukung atau makin baik cara pemimpin menjalankan
kepemimpinaxnya. Temuan ini sesuai dan mendukung hasil riset yang dilakukan Suparman

9012), yang menyatakan pengaruh dari kompetensi Tuan Guru terhadap kepemimpinan
Tuan Guru adalah sangat besar dan sangat signifikan.

6). Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung dari kepemimprnan kepala
gekolah terhadap kepuasan kerja guru. Dengan makin baik,iara pemimpin merralankan
fungsi-fungpi kepemimpinarurya maka dapatmeningkatkan k6puasan kerja para gurg y*,g
menpdi bawahannya. Hadl temuan ini mendukung hasil riset Wafriono 1iOO4, aal
lertentangan dengan hasil riset yang dilakukan sebelumnya oleh Suprayebro, dkk 1ZOiOl aan
s3Rq_man, d1&' (2912), yang maryatakan bahwa kepernimpin* it" uerpengaruh idat
signifikan terhadap kepuasan kerja guru.

7)' Terdapat pengaruhposrtip, sangat kecil dan tidak signifikan secara langsung dari kompetensi
kepala sekolah brhadap kepuasan kerja guru. oer,g* meningkah;/a klmpeensi iepala
sekolah tidak berdampak pada peningkatan kepuasan'kerja guru'di sekolah tersebut.

B)' Terdapat ry€aruh yang positip dan fidak signifikan r**i langsung dari kepemimpinan
kepala sekolah Erhadap prestasi kerja gr* Dengan fuiplerientasl funpi-i:ngsi
kepernimpinan yang m+rl baik nampalcrya tiaat me4inin dapat meningLatd prestasi
kerja para guru pada sekolah brsebut. Uasit riset ini bertentangan atau tidak mendukung
hasil bmuan dari beberapa peneliti sebelumnya seperti Palinggi @ooA;, Flakim eoag),Mamik
\2010), 

Suparman (2o12) Suparman, dkk (201i), y*g *".,yrii.* bairwa kepemimpinan itu
^. tstp*S*uh signifikan brhadap prestasi kerla atau ti"*;r.
o) Teldap_at pengaruh ""49 dan tidak signliitan r*"r, langsung dari kompeensi kepala

sekolherhadap prestasikerja guru. Bahwakepalasekolah -*"ili.i kompeersi tinggitidak
lemberi pengaruh Erhadap prestasi kerja guru. Makin ditingL&an korileterst
kepala sekol,ah, dapat menurunkan prestasi kerja guru, artinya tidak membawa
{*put PosltiP terhadap_prestasi ter-la Suru. Hasil riset-ini-sesuai dengan hasil riset yang
d,!k]kan Suparman Qltzl,bahwa kompebnsi Tuan Guru berpengaruh tidak signiiikan
terhadap prestasi kerja bawahan.

10). Terdapat pengaruh positif fmun sangat kecil (hanya Q9 persen) dan tidak signifikan dari
kepuasan kerja guru terhadap prestasi kerja guru. Oengan upaya meningkatffin kepuasan
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kerja guru tidak memberi pengaruh yang berarti bagi penrngkatan prestasi kerja gwu di
sekolah tersebut. Hasil riset ini sejalan atau sesuai dengan hasil riset sebelumnya dari
Suparman, dkk (2012), yang menyatakan bahwa pengaruh yang positif namun tidak
signifikan dari kepuasan kerja guru terhadap prestasi kerja guru pada pondok pesantren di
LombokBarat

11). Terdapat pengaruh positif namun sangat kecil (O08 persen) dan tidak signifikan secara tidak
langsung dari kompe@rsi kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru melalui kepuasan kerja
guru, Dengan kompetensi dari kepala sekolah tidak memberi arti atau tidak
bermalna baik secara langsung maupun tidak langsung brhadap prestasi kerja guru.

12). Terdapat pengaruh positif dan sangat k*it (O,AS persen) dan berpengaruh signifikan secrua

tidak langsung dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap presbsi kerja guru melalui
kepuasan kerja guru.Implementasiyang makin baik dad fungsifungsi kepemimpinanuntuk
merLingkatkan kepuasan kerja guru dapat membawa pengaruh yang berarti terhadap
penrngkatan prctasi kerja guru.

13). Terdapat pengaruh positif, cukup besar (22 persen) dan sangat signifikan secra tidak
langsung dari kompeEnsi kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru melalui
kepemimpinan kepala sekolah. Kompebnsi kepala sekolah dapat belpengaruh Erhadap
prestasi kerja guru karern dapat menunjang peningkatan kapasitas implementasi furgsi
fungsi kepemimpinan kepala sekolah.

5.2. Sa:'a;r
1) Hasil anatisis deskriptif nampak bahwa kepuasan kerja para guru madrasah Aliyah dan

Tsanawiyah Negeri di Kota Mataram masih Ergolong pada tingkat "pttas" maka perlu
kiranya pimpinan/ kepala sekolah berupaya merringkatkannya agar bisa mencapai tingkat
yang "sangat puas". Hal irri dapat dilakukan dengan memperhatikan unflrr-unsur kepuasan
terutama penyediaan fasilitas dan peralatarr ke{a yang mendukung proses belajar mengajar.
Selain itu dari segi yang diterima, maka hendalnya kepala sekolah mendorong/
memotivasi para guru yang belum memperoleh insentif sertifikasi guru, untuk berupaya
merrgu.sulkan dan memanfaatkan peluang agar segera memperolehnya. Dengan
penuh yang dimiliki kepala sekolah, akan dapat dan mampu mendaya gunakan
kompebnsinya untuk memrnjang kepeminrpinannya.

2) Tim peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam shrdi ini, terutama kajian teori yang belum
mendalam, maupun objek studi yang relatif kecil, maka diharapkan studi lebih lanjut bagi
para peneliti yang akan datang dapat melalcukan kaii* yung lebih mendalam, baik dengan
topik-topik penelitian yang serupa dengan variabel serba indikatomya yang dikembangkan
dan tinjauan yang lebih luas, dengan objek sasaran studi bisa dilakukan pada lembaga yang
sejerds atau pada lembaga publik/ instansi pemerintah dan lembaga swasta lainnya, pada
objek yang lebih luas.
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