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ABSTRAK 

 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dari seorang 

kepala sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam suatu 

organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah Sedangkan 

kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar seorang guru dalam 

melaksanakan tugas keguruannya dengan kemampuan tinggi, baik sebagai 

pengajar, pembimbing,maupun administator yang dilaksanakan secara 

bertanggung jawab dan layak. 

 

 Ukuran untuk menilai pengawasan oleh Kepala Sekolah pegawai pada 

penelitian ini meliputi sub variabel (dimensi) : Gaya Partisipatif (Participative 

Style), Gaya Pengasuh (Nurturant Style), Gaya Otoriter (Authoritarian Style), 

Gaya Birokratis (Bureaucratic Style), dan Gaya Berorientasi Tugas (Task 

Oriented Style).Sedangkan  untuk mengukur profesionalisme guru yakni meliputi 

sub variabel (dimensi) : Kemampuan profesional, Kemampuan sosial, dan 

Kemampuan personal. 

 

 Data yang telah dikumpulkan melalui kesioner dan observasi dianalisa 

dengan analisis statistik. Hasilnya gaya kepemimpinan Kepala Sekolah dapat 

dikategorikan setuju. Kemudian profesionalisme guru dapat dikategorikan baik 

serta tingkat pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

profesionalisme guru pada TK. Lovely Lovita adalah sedang dan ini menunjukkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap profesionalisme guru pada TK. Lovely Lovita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

  

 Principal leadership is the ability of a principal to influence and mobilize 

subordinates in an organization in order to achieve the purpose of the 

school.While the professional competence of the theacher with basic skills in 

performing their duties with a high capacity, both as a theacher, cunselor or 

administrator which was carried outwith responsible and decent. 

 The measurement to asses employe supervision by the Principal on the 

study in clud sub variables ( dimension ) : Participative style, Style Caregiver, 

Authoritarian Style, Bureaucratic  eitherStyles and task oriented style. 

Meanwhille, to meansure teacher professionalism which includes sub-variables ( 

dimension ) : professionalism skills, social skills and personal capabillites. 

  The data has been collected through questionnaires and observations were 

analyzed  with statistical analysis. The results are the principal leadership style, 

can be categorized either, and the level of influence of principal leadership style 

on theacher professionalism in kindergareten Lovely Lovita is medium and 

thisshows that there is a significants relationships betweens principals leadership 

style to the theachers Profesionalism at the Lovely Lovita Kindergarten. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP 

PROFESIONALISME GURU DI TK LOVELY LOVITA 

TANJUNGPINANG  
 

A. PENDAHULUAN 

 

a. Latar Belakang Masalah 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan merupakan lembaga 

strategis dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan. Dengan demikian, 

sekolah telah menjadi pusat perhatian oleh seluruh elemen bangsa yang perlu 

dikaji kembali baik perencanaannya, pelaksanaannya, dan pengawasannya. 

Hal ini, dikarenakan segala kebijakan yang menyangkut pendidikan formal 

bermuara pada pelaksanaannya yang berada di sekolah, sehingga maju 

mundurnya kualitas pendidikan tergantung dari sejauhmana pengelolaan 

sekolah dilakukan dengan baik, yang menyangkut sarana dan prasarana, 

seperti gedung sekolah, kurikulum, guru, dan lingkungan sekitarnya 

Peningkatan mutu pendidikan, pada dasarnya sangat di tentukan oleh 

operasionalisasi manajemen di tingkat sekolah. Peran utama dalam 

menjalankan roda manajemen sekolah terletak pada kepala sekolah dan 

seluruh komunitas sekolah, baik secara bersama-sama maupun masing-

masing. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

menjalankan roda organisasi sekolah. Kepala sekolah perlu adanya 

pemberdayaan agar desentralisasi dan otonomi pendidikan berjalan dengan 

baik.Pemberdayaan berarti peningkatan kemampuan secara fungsional, 



sehingga kepala sekolah mampu berperan sesuai dengan tugas, wewenang 

dan tanggung jawabnya. 

Menyikapi tentang peran, fungsi dan tanggung jawab kepala 

sekolah, selayaknya kepala sekolah memiliki komitmen moral yang tinggi 

atas pekerjaannya disamping profesional dan berdedikasi. Sebagai 

pemimpin puncak di sekolah, kepala sekolah merupakan subjek yang di 

tuntut harus melakukan transformasi kemampuannya melalui bimbingan, 

tuntunan, gaya kepemimpinan dan pemberdayaan kepada seluruh komunitas 

sekolah, demi mencapai tujuan sekolah yang optimal, sesuai dengan visi dan 

misi.  

Keberhasilan suatu sekolah tidak lepas dari gaya kepemimpinan 

yang dimiliki oleh kepala sekolah. Karena gaya kepemimpinan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang 

berada di lingkungan sekolah. Dalam hal ini tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan adalah guru dan staf. Tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan merupakan elemen penting dalam mekanisme kerja di 

sekolah.  

Gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang kepala sekolah, akan 

mentransfer beberapa nilai seperti penekanan kelompok, dukungan dari 

tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, toleransi terhadap resiko, kriteria 

pengupahan dan sebagainya. Pada sisi lain tenaga pengajar dan tenaga 

kependidikan akan membentuk suatu persepsi subjektif mengenai dasar-



dasar nilai yang ada dalam lingkungan sekolah sesuai dengan nilai-nilai 

yang ingin disampaikan pimpinan melalui gaya kepemimpinan. 

Kurangnya gaya kepemimpinan dari kepala sekolah akan 

mengurangi kinerja tenaga kependidikan dan tenaga pengajar serta 

memberikan dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan dari sekolah 

tersebut. Selain itu, kurangnya gaya kepemimpinan juga dapat menimbulkan 

gejala-gejala masalah di lingkungan sekolah seperti masih banyaknya 

sekolah yang prestasi siswanya tergolong rendah, tenaga pengajar dan 

tenaga kependidikan serta siswa kurang disiplin, tenaga pengajar yang 

memiliki kemampuan dalam mengelola pembelajaran dan komitmennya 

terhadap tugas relative rendah, dan lambatnya tenaga kependidikan dalam 

melayani kebutuhan siswa. 

Sebagai seorang kepala sekolah perlu mengembangkan tenaga 

pengajar dan tenaga kependidikan sehingga dapat membangun iklim 

motivasi yang menghasilkan tingkat produktifitas yang tinggi. Gaya 

kepemimpinan merupakan pola prilaku yang digunakan seseorang pada saat 

orang tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang lain yang ia lihat. 

Gaya kepemimpinan sangat diperlukan sekali dalam sebuah organisasi 

karena gaya kepemimpinan itu sendiri banyak mempengaruhi keberhasilan 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi prilaku-prilaku bawahannya, 

istilah gaya kepemimpinan itu sendiri sama dengan cara yang digunakan 

pemimpin dalam mempengaruhi para bawahannya. 



Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa tingkat Profesionalisme 

para guru menurun. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya tingkat 

kedisiplinan dan tanggung jawab guru terhadap pekerjaan dalam proses 

belajar-mengajar. Seperti contoh, guru datang tidak tepat pada 

waktunya,menurunnya tingkat kehadiran guru. Hal ini berdampak pada 

proses belajar-mengajar yang nantinya dapat terlihat dari tingkat kecerdasan 

anak didik. 

Indikasi lain yang menunjukkan bahwa tingkat professionalisme 

para guru dewasa ini adalah adanya asumsi bahwa kurangnya tingkat 

kesejahteraan guru tersebut, maka mereka lebih senang dan intensif 

mengajar dan membimbing warga belajar di kursus-kursus atau les 

tambahan di luar jam mengajar, sehingga pelaksanaan tugasnya dalam 

mengajar di sekolah dilakukan seadanya. Sebagaimana yang dapat kita 

ketahui bersama bahwa insentif guru yang ada di Kepulauan Riau ini, 

Tanjungpinang khususnya dari tahun ke tahun selalu terjadi penurunan. 

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan analisis tentang ”PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN 

PROFESIONALISME  GURU PADA TK LOVELY LOVITA”. 

b. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dilihat bahwa tidak 

efektifnya peran kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru 

dapat berdampak pada kecerdasan anak didik. Berawal dari gejala dan 



fenomena-fenomena tersebut, maka penulis merumuskan  masalah pokok 

dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimanakah Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru pada TK Lovely 

Lovita ? 

c. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : 

 a.  Untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah; 

 b. Untuk mengetahui profesionalisme guru pada TK Lovely Lovita 

Tanjungpinang; 

 c. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap profesionalisme guru pada TK Lovely Lovita 

Tanjungpinang. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat peneltian dalam penelitian ini ada 2, taitu : 

a. Manfaat Akademis 

1) Dapat memberikan pemahaman ilmiah tentang konsep-konsep 

dasar kepemimpinan kepala sekolah serta peningkatan 

kemampuan profesional guru; 

2) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan memperoleh 

gelar kesarjanaan dalam Ilmu Sosial dan Politik dengan Program 

Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Maritim Raja 

Ali Haji. 



 

 

d. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat Asosiatif, yaitu berupaya 

menggambarkan hubungan atau pengaruh diantara variabel yang diteliti. 

Menurut Sugiono (2009:11) bahwa : ” Penelitian asosiatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau 

lebih. Pada penelitian ini minimal dua variabel yang dihubungkan.” 

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dipahami bahwa 

masalah pengasan oleh kepala sekolah dan kinerja guru merupakan konsep 

yang abstrak atau fenomena sosial yang perlu diteliti untuk mengetahui 

hubungan atau pengaruh diantara ketiga konsep/variabel tersebut dengan 

menggunakan penelitian Asosiatif. 

2. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di Taman Kanak-Kanak Lovely 

Lovita Jln.R.H Fisabilillah no.97 Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan 

Riau. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di TK Lovely Lovita 

ini yaitu : 

a. Karena dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi yang 

sangat pesat, maka untuk mengurangi serta mengantisipasi 

kenakalan remaja dan penyalahgunaan IPTEK. Maka menurut 

penulis pendidikan pada usia dini lah sebagai sarana untuk 



memperbaiki kecerdasan bangsa yang mana hal itu dipengaruhi oleh 

tingkat profesionalisme guru dalam mengajar. 

b. Taman Kanak-Kanak lovely Lovita merupakan Pilot Project Rintisan 

Sekolah Berkarakter Bangsa di Provinsi kepulauan Riau tingkat 

taman Kanak-Kanak. 

c. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada penelitian yang 

dilakukan di Taman Kanak-Kanak Lovely Lovita dengan judul yang 

sama. 

 

3.  Populasi dan Sampel. 

a. Populasi   

Menurut Suarsimi Arikunto (2004 : 115) “Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti”. Keseluruhan/sekelompok objek penelitian 

yang mempunyai karakteristik yang sama. Didalam penelitian ini yang 

akan menjadi populasi adalah  Kepala Sekolah dan Guru-Guru TK. 

Lovely Lovita yang berjumlah 10 Orang.  

b. Sampel 

Untuk mengambil sampel digunakan teknik sampling jenuh. Hal 

ini selaras dengan pendapat Arikunto (1998:120) bahwa : 

 “Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang 

dari 100, lebih baik diambil  semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat 

diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-

tidaknya dari : 

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 



b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal 

ini menyangkut banyak sedikitnya data. 

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk 

penelitian yang resikonya besar, tentu saja jika sampelnya besar 

hasilnya akan lebih baik.”  

 

Dalam penelitian ini, Kepala Sekolah TK. Lovely Lovita sebagai key 

informant (informasi kunci) yang nantinya akan sangat membantu peneliti 

dalam memperoleh data atau informasi penting yang berguna bagi 

penelitian ini. Berikut sajian tabel 1.1 yang menerangkan keadaan populasi 

dan sampel penelitian. 

 

Tabel  1.1 

Populasi dan Sampel 

 

No Subjek Penelitian Populasi Sampel Keterangan 

1. Guru 9 9 100 % 

Jumlah 9 9  

Sumber :TK Lovely Lovita tahun 2013 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 yang menjadi sampel adalah Guru TK. 

Lovely Lovita yang berjumlah 9 orang.  

6. Analisa Data. 

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasikan data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul (Sugiyono, 

2009:169). Dalam rangka memberikan gambaran yang jelas, logis dan 



akurat mengenai hasil pengumpulan data, maka teknik analisa yang 

digunakan adalah teknik analisa Statistik Parametris sebagaimana bentuk 

penelitian bersifat asosiatif, dengan menggunakan Analisa Korelasi 

Product Moment untuk melihat hubungan variabel X dengan Variabel Y 

melalui program SPSS versi 20. 

Dengan interpelasi koefisien korelasi : 

Tabel 1.2. 

Interpelasi Koefisien Korelasi 

 

 

  Penggunaan Koefisien Penentu (KP) adalah agar dapat menganalisa seberapa besar kontribusi variabel X (Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah) terhadap variabel Y (Profesionalisme Guru), dengan rumus sebagai berikut : 

 KP = r
2
 x 100%  

 Keterangan : r = nilai koefisien korelasi. 

 

 

 

 

B. Kerangka Teori 

Pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa teori atau konsep 

yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan sebagai konsep yang 

menjadi landasan teoritis dalam sebuah penelitian. Dengan harapan karya 

penulisan ini memiliki landasan yang kuat untuk mengangkat permasalahan 

yang diangkat pada penelitian 

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Beberapa pengertian pemimpin menurut para ahli adalah sebagai 

berikut: Pemimpin adalah merupakan inisiator, motivator, stimulator, 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 

0,20 – 0,399 

0,40 – 0,599 

0,60 – 0,799 

0,80 – 1,000 

Sangat Lemah 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 



dinamisator, dan inovator dalam organisasi (Kartono, 2006:10). Pemimpin 

seseorang yang karena kecakapan–kecakapan pribadinya dengan atau tanpa 

pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk 

mengarahkan upaya bersama kearah pencapaian sasaran – sasaran tertentu 

(Winardi, 2000:2). Menurut Terry dan Frankin mendefinisikan pemimpin 

dengan hubungan dimana seseorang (pemimpin) mempengaruhi orang untuk 

mau bekerja sama melaksanakan tugas–tugas yang saling berkaitan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan organisasi atau kelompok (Yuli, 2005:166). 

b. Teori Kepemimpinan 

Kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan 

kepemimpinan. Untuk berbagai usaha dan kegiatannya diperlukan upaya 

yang terencana dan sistematis dalam melatih dan mempersiapkan pemimpin 

baru. Oleh karena itu, banyak studi dan penelitian dilakukan orang untuk 

mempelajari masalah pemimpin dan kepemimpinan yang menghasilkan 

berbagai teori tentang kepemimpinan.  

Menurut Kartono teori kepemimpinan merupakan penggeneralisasian 

suatu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan 

menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, 

persyaratan pemimpin, sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya 

serta etika profesi kepemimpinan (2006: 27). 

 

Tiga teori yang menjelaskan munculnya pemimpin yang dikutip oleh 

Kartono adalah (2006:29) : 

1) Teori Genetis menyatakan sebagai berikut :  

a) Pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir jadi pemimpin oleh 

bakatbakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. 

b) Dia ditakdirkan lahir menjadi pemimpin dalam situasi dan 

kondisi yang bagaimanapun juga, yang khusus.  

c) Secara filsafat, teori tersebut menganut pandangan 

deterministis.  

2) Teori Sosial (lawan Teori Genetis) menyatakan sebagai berikut :  



a) Pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak 

terlahirkan begitu saja.  

b) Setiap orang bisa menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan 

dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri.  

3) Teori Ekologis atau Sintetis (muncul sebagai reaksi dari kedua teori 

tersebut lebih dahulu), menyatakan sebagai berikut : Seseorang 

akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah 

memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat 

dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan; juga 

sesuai dengan tuntutan lingkungan/ekologisnya. 
 

 

2. Gaya Kepemimpinan 

Menurut Eddy dan Vanderlinden (2006 : 21) keempat gaya 

kepemimpinan tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Gaya Instruktif : leader cenderung memberikan pengarahan (direktif) 

dan suportif yang rendah. Leader memberikan instruksi disertai 

pengawasan yang ketat. Gaya ini sesuai untuk menghadapi bawahan 

yang belum matang. 

b. Gaya Konsultatif : leader memberikan direktif dan suportif yang 

tinggi. Setiap keputusan memperhatikan masukan bawahan yang telah 

lebih matang. 

c. Gaya Partisipatif : leader memberikan suportif tinggi tetapi direktif 

yang rendah. Leader mengambil keputusan yang memperhatikan 

masukan-masukan bawahan. Gaya ini sesuai untuk menghadapi 

bawahan yang sudah agak matang. 

d. Gaya Delegatif : leader memberikan direktif dan suportif yang rendah. 

Leader menyerahkan pengambilan keputusan dan 

pertanggungjawaban penuh pada bawahan. Gaya Delegatif hanya 

cocok untuk menghadapi bawahan yang benar-benar sudah matang. 

 

3. Profesionalisme Guru 

Menurut Sukmadinata (1996:67) telah merumuskan kemampuan–

kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dan mengelompokkannya atas 

tiga dimensi umum kemampuan, yaitu: 

1)  Kemampuan profesional, yang mencakup: 

 a. Penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang diajarkan dan 

dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut. 

 b.  Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. 

 c.  Penguasaan proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran. 



2) Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaikan diri dengan 

tuntutan kerja dan lingkungan sekitar. 

3)  Kemampuan personal, yang mencakup: 

 a.  Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan. 

 b. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai – nilai yang 

seharusnya dimiliki guru. 

 c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan 

teladan bagi siswanya. 

 

4. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dari seorang 

kepala sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam 

suatu organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah 

Sedangkan kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar 

seorang guru dalam melaksanakan tugas keguruannya dengan kemampuan 

tinggi, baik sebagai pengajar, pembimbing,maupun administator yang 

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan layak. 

Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja 

dan profesionalisme seorang guru sangatlah besar. Mengingat dengan 

kepemimpinan yang baik, kepala sekolah diharapkan mampu 

mempengaruhi dan menggerakkan para guru guna meningkatkan 

kompetensi profesionalnya. Oleh karena itu, dapat diduga bahwa terdapat 

hubungan atau korelasi positif antara gaya kepemimpinan kepala sekolah 

dengan kompetensi profesional guru. 

C. HASIL PENELITIAN 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah diasumsikan mempengaruhi 

Profesionalisme Guru pada TK. Lovely Lovita. Oleh karena itu, untuk 



mengetahui seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Profesionalisme Guru Pada TK. Lovely Lovita maka peneliti 

menggunakan uji statistik yaitu dengan rumus Koefisien Korelasi Product 

Moment, untuk mengetahui apakah hipotesa nol (H0) ataukah hipotesa 

alternatif (Ha) yang akan diterima atau ditolak. Berikut adalah tabel 

pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme 

Guru Pada TK. Lovely Lovita :  

Tabel. IV.12 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap  

Profesionalisme Guru Pada TK. Lovely Lovita 

 

No Korelasi 
Pengawasan Oleh 

Kepala Sekolah 
Kinerja Guru 

 Koleasi 1 

- 0,555 

0,000 

- 0,555 

0,000 

1 

N 9 9 

  Sumber : Data Olahan 2013 

Berdasarkan tabel IV.16 tersebut tampak bahwa pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru Pada TK. 

Lovely Lovita adalah 0,555 untuk N = 9 pada tingkat (ɑ = 1%), yang 

artinya tingkat interpelasi koefisien korelasi pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru Pada TK. 

Lovely Lovita adalah sedang dengan interval koefisien 0,40 – 0,599. 



Sedangkan arah hubungan adalah positif karena nilai r negatif, artinya jika 

pengawasan oleh kepala sekolah sering dilakukan maka kinerja guru 

semakin baik begitu pula sebaliknya. Untuk kriteria pengambilan 

keputusan berdasarkan uji T, dengan ketentuan : 

H0 diterima jika – ttabel ≤ thitung ≤ ttabel 

H0 ditolak jika – thitung ≤ ttabel ≤ttabel atau thitung ≥ ttabel 

Tabel distribusi dicari pada ɑ = 1% : 2 = 0,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-2 atau  atau 9 – 2 = 7. Dengan pengujian 2 sisi 

(signifikansi = 0,005) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,000. 

Selanjutnya t hitung dapat dicari dengan rumus sebagai berikut : 

T hitung  =  

 =  

 =  = 2,121 

Selanjutnya untuk kriteria pengambilan keputusan berdasarkan 

signifikansi, dengan ketentuan sebagai berikut : 

H0 diterima jika signifikansi ≥ 0,005 

H0 ditolak jika signifikansi ≤ 0,005 

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat diketahui signifikansi (0,001 

< 0,005), maka berarti H0 ditolak yaitu ada pengaruh siginfikan antara 



Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru 

Pada TK. Lovely Lovita. Hal ini dapat dilihat pada kurva uji hipotesa 

sebagai berikut : 

Gambar IV.1 

Kurva Uji Hipotesa Signifikansi Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Profesionalisme Guru Pada TK. Lovely Lovita 

 

 

 

 

 

  -2,121 -2,000 2,000 2,121 

 

Dalam upaya melihat seberapa besar kontribusi variabel X (Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah) terhadap variabel Y (Profesionalisme 

Guru), maka digunakan rumus Koefisien Penentu (KP) yakni : 

KP = r
2
 x 100% 

  = (0,555 x 0,555) x 100% 

  = 30,80 % 

H0 ditolak H0 ditolak 

H0 diterima 



Hal ini menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

mempengaruhi sebesar 30,80% terhadap Profesionalisme Guru Pada TK. 

Lovely Lovita, sedangkan 69,20% diperanguhi oleh faktor lain diluar 

penelitian ini.  

D. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dari seorang 

kepala sekolah dalam mempengaruhi dan menggerakkan bawahan dalam 

suatu organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah 

Sedangkan kompetensi profesional guru merupakan kemampuan dasar 

seorang guru dalam melaksanakan tugas keguruannya dengan kemampuan 

tinggi, baik sebagai pengajar, pembimbing,maupun administator yang 

dilaksanakan secara bertanggung jawab dan layak. 

Kepala sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

memberdayakan komponen-komponen yang ada di sekolah dalam hal ini 

guru. Guru merupakan salah satu komponen sekolah yang memegang 

peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan sekolah. Oleh karena 

itu guru dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kemampuan 

yang dimilikinya. Kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tugas untuk 

memimpin sekolah, bertanggung jawab atas tercapainya tujuan, peran, dan 

mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian agar tujuan sekolah dapat 

tercapai, maka kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dituntut memiliki kapasitas yang memadai sebagai seorang pemimpin. 



Dapat dilihat dalam penelitian ini, bahwa Gaya Kepemimpinan dan 

profesionalisme  guru pada TK. Lovely Lovita sudah tergolong setuju untuk 

Gaya Kepemimpinan  yang dilakukan oleh kepala sekolah dan baik untuk 

profesionalisme guru. Hal ini dirumuskan berdasarkan paparan hasil analisa 

data sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya yakni Gaya 

Kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah TK. Lovely Lovita 

dapat dikategorikan setuju dengan persentase 56%. Hasil ini diperoleh 

berdasarkan rekapitulasi jawaban responden berdasarkan sub variabel 

(dimensi) yakni : Gaya Partisipatif (Participative Style), Gaya Pengasuh 

(Nurturant Style), Gaya Otoriter ( Authoritarian Style), Gaya Birokratis 

(Bureaucratic Style), dan Gaya Berorientasi Tugas (Task Oriented Style) 

yang masing-masing sub variabel tersebut juga telah diturunkan menjadi 

beberapa indikator yang dioperasionalkan.  

B. Saran 

Menanggapi hasil penelitian diatas, maka penulis berupaya 

memberikan saran demi terciptanya sebuah harapan atas dua pihak yang 

saling berkaitan, yakni pihak Kepala Sekolah maupun bagi guru pada TK. 

Lovely Lovita. Hal-hal yang sebaiknya perlu dibenahi adalah : 

1. Diharapkan dengan adanya Gaya Kepemimpinan kepala sekolah yang 

sekarang,  para guru dapat berusaha semaksimal mungkin membimbing 

muridnya agar mencapai keberhasilan dalam pendidikan dan kehidupan. 

2. Mengenai Gaya Kepemimpinan dilakukan oleh Kepala Sekolah yang 

sekarang ini hendaknya tetap dipertahankan, jika perlu ditingkatkan lagi 



baik itu dari segi waktu sehingga dampak dari Gaya Kepemimpinan 

Kepala Sekolah ini dapat berujung positif bagi profesionalisme guru; 

3. Mengenai profesionalisme guru, hendaknya yang sudah baik dapat 

dipertahankan dan yang belum baik hendaknya dapat diperbaiki dan 

ditingkatkan lagi ke depannya terutama yang berkaitan dengan Sumber 

Daya Manusia dalam hal ini dari segi tingkat pendidikan dan pengetahuan 

tentang pendidikan.  

4. Hendaknya para Kepala Sekolah TK. Lovely Lovita memberikan motivasi 

atau penghargaan kepada guru yang memiliki profesionalismenya yang 

tinggi. Hal ini sangat bermanfaat untuk merangsang dalam meningkatkan 

kinerja guru. 

5. Perlu adanya tindakan yang tegas dan nyata terhadap oknum guru yang 

melakukan selalu melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas agar 

profesionalisme sebagai seorang guru tetap terjaga. 

6. Secara umum peranan dari berbagai pihak sangat diperlukan demi 

mendukung profesionalisme guru. Hal ini bisa berupa dari pendidikan dan 

pelatihan, pemberian motivasi kepada guru, serta memberikan 

penghargaan yang setinggi-tingginya kepada guru yang berprestasi. 
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