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ABSTRAK  

  Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap prestasi 

kerja guru SDN di Gugus Wiyata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 
Indragiri Hulu. Sehingga Gaya kepemimpinan yang tidak cocok dengan kondisi 

aktual guru akan dapat menyebabkan prestasi kerja guru kurang maksimal dan 
begitu juga sebaliknya. Setelah dilakukan penelitian yang bersifat menggunakan 
deskriptif kuantitatif, dan dengan mengambil sampel penelitian 50 guru dari 101 

guru SDN yang tergabung dalam gugus Wiyata Mandala Kecamatan Pasir Penyu 
Kabupaten Indragiri Hulu, maka diperoleh hasil  bahwa Gaya kepemimpinan 

Kepala Sekolah yang meliputi gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan 
konsultatif, gaya kepemimpinan partisipatif dan gaya kepemimpinan delegatif 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja guru SD di 

Gugus Wiyata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 
Koefisien determinasi sebesar 0.572 menunjukkan bahwa prestasi kerja guru 

Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Jaya 
sebesar 57,2%, disebabkan oleh gaya kepemimpinan dan sisanya sebesar 42,8% 
disebabkan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.  

 
Kata Kunci: Gaya kepemimpinan,  kepala sekolah, dan Gugus Wiyata Mandala 

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bertujuan membentuk manusia 
yang berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah sebagai pemimpin 
perannya sangat penting untuk membantu guru dan karyawan. Untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan seorang kepala sekolah harus mampu 

meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya. Banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi kinerja seseorang, sebagai pemimpin begitu juga sebagai kepala 

sekolah Kepala sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat 
menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga  
kinerja mereka akan lebih baik. Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, ia 

berusaha agar nasihat, saran dan jika perlu perintahnya diikuti oleh guru-guru. 
Dengan demikian ia dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, 

sikap, tingkah laku yang dipimpinnya agar guru-guru berkembang dan menjadi 
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professional. Perkembangan suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh 
pendidikan, semakin baik pendidikan suatu bangsa semakin besar kemungkinan 
bangsa itu untuk menjadi negara maju. Salah satu sektor penunjang pendidikan 

adalah sumber daya manusia stakeholder pendidikan. 
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal didalam kehidupan 

manusia. Dimanapun dan kapanpun didunia ini selalu terjadi pendidikan karena 
peristiwa pendidikan merupakan proses yang terjadi pada diri manusia dalam 
upaya untuk memanusiakan manusia dalam upaya manusia itu berbudaya.  

Meskipun bersifat universal dalam praktek keseharian tentang pendidikan 
terdapat perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lain, antara masyarakat 

yang satu dengan yang lain, bahkan antara bangsa yang satu dengan yang lain. Hal 
inilah yang membedakan tingkat pencapaian kemajuan yang berbeda antara 
individu, masyarakat dan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu 

dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan fisiologis, historis, sosial budaya serta 
perbedaan latar belakang yang lain antara individu dan masyarakat serta bangsa-

bangsa tersebut. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki 

Hajar Dewantoro sebagai berikut : “Pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan 

kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai 
anggota masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan setinggi-

tingginya.”(1996). 
Maka jelaslah bahwa obyek utama dan subyek utama pendidikan adalah 

sumber daya manusia baik itu murid, guru, karyawan termasuk Kepala Sekolah 

yang diserahi mengelola unit pelaksana teknis terdepan yang berupa sekolah. 
Untuk itulah penulis sengaja memilih Konsentrasi Sumber Daya Manusia dengan 

harapan penulis mampu memberikan sedikit sumbangan pemikiran guna lebih 
meningkatkan mutu pengelolah lembaga pendidikan khususnya yang penulis teliti 
dan dunia pendidikan pada umumnya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 
faktor- faktor gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap prestasi kerja guru SDN 

di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 
Ditinjau dari sudut pandang manajemen, penelitian ini sangat diperlukan 
mengingat prestasi kerja guru sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan kepala 

sekolahnya. Gaya kepemimpinan yang tidak cocok dengan kondisi aktual guru 
akan dapat menyebabkan prestasi kerja guru kurang maksimal. Oleh karena itulah 

kiranya penelitian ini cukup penting untuk dilakukan baik bagi pengembangan 
keilmuan maupun bagi keperluan praktis.  

 

Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah diuraikan, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Apakah ada pengaruh secara parsial Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah yang 

terdiri dari gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif dan gaya delegatif 

terhadap prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir 
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ? 
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2. Apakah ada pengaruh secara simultan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
yang terdiri dari gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif dan gaya 
delegatif terhadap prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu ? 
 

Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang terdiri dari gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partis ipatif dan 
gaya delegatif terhadap prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala 

Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 
2. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan Gaya Kepemimpinan Kepala 

Sekolah yang terdiri dari gaya direktif, gaya konsultatif, gaya partisipatif dan 

gaya delegatif terhadap prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala 
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. 

 
KAJIAN TEORI 

Prestasi Kerja Guru 

Penyelesaian tugas-tugas organisasi telah menjadi kewajiban mutlak dari 
seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan tugas oleh 

pegawai tentunya disesuaikan dengan uraian kerja atau job description. Rincian 
tugas ini secara otomatis juga dapat menjadi panduan bagi pekerja dalam mencapai 
titik tertentu seperti yang diharapkan. Kesesuaian antara rencana kerja dengan 

target ini kemudian dikenal dengan prestasi.  
Prestasi hanya dapat dicapai ketika ada serangkaian usaha yang dilakukan. 

Pekerjaan adalah obyek yang paling mudah untuk melahirkan prestasi. Senada 
dengan pernyataan tersebut, Gomes (2001:227) bentuk dari prestasi kerja berupa 
Trait appraisal instruments (penilaian sifat atau karakter) behavior appraisal 

instruments (perilaku) outcome (hasil). Hal ini dikuatkan bahwa pekerjaan 
memiliki kualifikasi tertentu. Kaitannya dengan kerja, Siswanto (1987 : 20) 

mendefinisikan prestasi kerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seorang tenaga 
kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

Dari berbagai uraian tentang prestasi kerja diatas menjelaskan bahwa 

prestasi kerja pada dasarnya merupakan hasil-hasil kerja yang ditunjukkan oleh 
seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.  
 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Guru 

Menurut Supardi (Mangkunegara, 2006:53) terdapat faktor- faktor yang 
mempengaruhi  prestasi kerja, antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Kualitas kerja 
Faktor ini meliputi akurasi ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas 
mempergunakan memelihara alat kerja dan kecakapan dalam melakukan 

pekerjaan. 
2) Kuantitas kerja 

Faktor yang meliputi output/keluaran dan target kerja dalam kuantitas kerja.  
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3) Pengetahuan 
Merupakan kemampuan seorang guru dinilai dari pengetahuan mengenai 
sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas dan prosedur kerja, penggunaan 

alat kerja maupun kemampuan teknis atas pekerjaannya.  
4) Penyesuaian pekerjaan 

Merupakan indikator penilaian kerja yang ditinjau dari kemampuan guru dalam 
melaksanakan tugas diluar pekerjaan maupun adanya tugas baru, kecepatan 
berpikir dan bertindak dalam bekerja.  

5) Hubungan kerja 
Hubungan kerja yang penilaiannya berdasarkan sikap guru terhadap atasan serta 

kemudian menerima perubahan dalam bekerja.  
6) Inisiatif kerja 
Inisiatif kerja dilaksanakan bila guru mempunyai ide dan berani mengemukakan. 

Hal ini dapat diketahui melalui beberapa hal seperti mengikuti konsumsi kerja, 
kecepatan berfikir dalam bekerja, disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan dan 

kehati-hatian dalam bekerja.  
 

Gaya Kepemimpinan 

Pada lembaga pendidikan gaya kepemimpinan akan sangat berpengaruh 
pada keberhasilan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sekolah. 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang pemimpin terapkan 
dalam bekerja dengan melalui orang lain seperti yang diperseps ikan orang-orang 
(bawahan pemimpin).  

Salah satu unsur penting dalam kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan, 
karena gaya kepemimpinan akan berpengaruh pada hasil kerja yang diperoleh. 

Gaya kepemimpinan dalam tiap sekolah atau instansi berbeda-beda tergantung 
pada sekolah masing-masing. Disamping itu para pemimpin seyogyanya juga 
mengetahui harapan para pengikut tentang bagaimana seharusnya mereka 

berperilaku dalam situasi-situasi tertentu. Gaya kepemimpinan menurut White dan 
Lippit dibagi menjadi 3 yaitu : (1) Otoriter, (2) Demokratis dan (3) Laisez Faire.  

1) Gaya kepemimpinan otoriter adalah kemampuan mempengaruhi 
orang lain agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan dengan cara segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh 

pimpinan semata–mata. Penerapan kepemimpinan dengan gaya otoriter dapat 
mendatangkan keuntungan antara lain berupa kecepatan serta ketegasan dalam 

pembuatan keputusan dan bertindak sehingga untuk sementara mungkin 
produktivitas akan naik. Kepemimpinan gaya ini hanya dapat diterapkan dalam 
sekolah yang sedang menghadapi keadaan darurat karena sendi-sendi 

kelangsungan hidup sekolah terancam, apabila keadaan darurat telah selesai 
gaya ini harus segera ditinggalkan. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan 

perilaku yang dominan berupa perilaku kepemimpinan otokrasi dan otokrasi 
yang disempurnakan. Ciri-ciri kepemimpinan yang otoriter : 
1. Semua determinan “policy” dilakukan oleh pemimpin  

2. Teknik-teknik dan langkah- langkah aktivitas ditentukan oleh pejabat satu 
persatu, hingga langkah- langkah mendatang senantiasa tidak pasti.  
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3. Pemimpin biasanya mendikte tugas pekerjaan khusus dan teman sekerja 
setiap anggota 

4. Dominator cenderung bersikap pribadi dalam pujian dan kritik pekerjaan 

setiap anggota, ia tidak turut serta dalam partisipasi kelompok secara aktif 
kecuali apabila ia memberikan demonstrasi.  

2) Gaya kepemimpinan Demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang 
lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan, ditentukan bersama 

antara pimpinan dan bawahan. Penerapan gaya kepemimpinan demokratis ini 
dapat mendatangkan keuntungan antara lain berupa keputusan serta tindakan 

yang lebih obyektif, tumbuh rasa ikut memiliki serta terbinanya moral yang 
tinggi. Sedangkan kelemahan gaya kepemimpinan ini antara lain keputusan 
serta tindakan kadang-kadang lamban, rasa tanggung jawab kurang, keputusan 

yang dibuat bukan merupakan keputusan yang terbaik. Ciri-ciri 
Kepemimpinan yang Demokratis : 

1. Semua policies merupakan bahan pembahasan kelompok dan keputusan 
kelompok yang dirangsang dan dibantu oleh pemimpin.  

2. Perspektif aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung. Dilukiskan 

langkah-langkah umum ke arah tujuan kelompok dan apabila diperlukan 
nasihat teknis, maka pemimpin menyarankan dua atau lebih banyak 

prosedur-prosedur alternatif, yang dapat dipilih.  
3. Para anggota bebas untuk bekerja dengan siapa saja yang mereka 

kehendaki dan pembagian tugas terserah pada kelompok.  

4. Pemimpin bersifat obyektif dalam pujian dan kritiknya dan ia berusaha 
untuk menjadi anggota kelompok secara mental , tanpa terlampau banyak 

melakukan pekerjaan tersebut.  
3) Kepemimpinan gaya liberal atau Laizes Faire adalah kemampuan 

mempengaruhi orang lain untuk bersedia bekerjasama dalam mencapai tujuan 

yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan lebih 
banyak diserahkan pada bawahan. Penerapan gaya kepemimpinan liberal ini 

dapat mendatangkan keuntungan antara lain para anggota atau bawahan akan 
dapat mengembangkan kemampuan dirinya, tetapi kepemimpinan jenis ini 
membawa kerugian bagi sekolah, antara lain pertama : berupa kekacauan 

karena tiap pejabat bekerja menurut selera masing-masing. Kedua, pendekatan 
diatas mempunyai anggapan bahwa seorang individu mempunyai sifat tertentu 

yang akan muncul sebagai pemimpin dalam situasi sekolah apapun tempat dia 
berada. Pendekatan ketiga yaitu pandangan situasional tentang kepemimpinan. 
Pandangan ini menganggap bahwa kondisi yang menentukan efektifitas 

kepemimpinan bervariasi dengan situasi, tugas-tugas yang dilakukan 
ketrampilan dan penghargaan bawahan, lingkungan sekolah, pengalaman 

masa lalu pimpinan dan bawahan dan sebagainya. Pendekatan ini telah 
menimbulkan pendekatan Contingency pada kepemimpinan yang bermaksud 
untuk menetapkan faktor- faktor situasional yang menentukan seberapa besar 

efektivitas situasi gaya kepemimpinan  tertentu.  
Oleh karenanya dalam kepemimpinan situasional penting bagi setiap 

pemimpin untuk mengatakan diagnosa dengan baik tentang situasi, sehingga 
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pemimpin yang baik menurut teori ini harus mampu mengubah-ubah 
perilakunya sesuai dengan kebutuhan dan motif yang berbeda-beda 
berdasarkan teori kepemimpinan situasional semua variabel situasi (waktu, 

tuntutan tugas, iklim sekolah, harapan dan kemampuan atasan, dan 
sebagainya). Dengan demikian gaya kepemimpinan cenderung berbeda-beda 

dari situasi lain karena pokok bahasan akan berorientasi pada situasi 
leadership.  

 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Gaya kepemimpinan adalah gaya seorang kepala sekolah dalam memimpin 

guru untuk meningkatkan prestasi kerja guru. Dalam penelitian ini untuk 
mengukur gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan menggunakan angket gaya 
kepemimpinan LBA (Leadership Behavior Analysis) yang dipergunakan oleh 

Blanchard. 
1. Gaya Kepemimpinan Direktif 

Tipe gaya kepemimpinan ini ditandai dengan adanya komunikasi satu 
arah. Pimpinan membatasi peranan bawahan apa, kapan, dimana dan 
bagaimana sesuatu tugas dilaksanakan. Pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan semata-mata menjadi tanggung jawab pemimpin. Indikator faktor 
Gaya Kepemimpinan direktif dalam penelitian ini adalah :  

1) Pimpinan membatasi saran / masukan  pegawai  
2) Pimpinan membatasi pegawai  dalam memecahkan masalah  
3) Pimpinan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan pegawai  

2. Gaya Kepemimpinan Konsultatif 

Pada gaya kepemimpinan ini pemimpin berusaha meningkatkan 

bantuannya kepada bawahan, tetapi tanggung jawab pelaksanaan keputusan 
tetap pada pimpinan. Indikator faktor Gaya Kepemimpinan konsultatif dalam 
penelitian ini adalah : 

1) Pimpinan mendengarkan keluhan pegawai  
2) Pimpinan  memberikan saran/masukan pada pegawai  

3) Pimpinan bertanggungjawab terhadap pengambilan keputusan  
3. Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. Komunikasi dua arah semankin meningkat. Pemimpin semakin 
mendengarkan secara intensif terhadap pendapat bawahannya. Keikutsertaan 

bawahan dalam memecahkan masalah dan dalam mengambil keputusan 
semakin bertambah. Indikator faktor Gaya Kepemimpinan partisipatif dalam 
penelitian ini adalah :  

1) Pimpinan melibatkan pegawai dalam proses  pengambilan  keputusan  
2) Pimpinan melibatkan pegawai dalam memecahkan masalah 

3) Pimpinan melakukan komunikasi secara intensif dengan pegawai 
4. Gaya Kepemimpinan Delegatif 

Bawahan mempunyai wewenang untuk melaksanakan keputusan 

tersebut tanpa banyak intervensi pimpinan. Bawahan diberi wewenang untuk 
melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan garis kebijakan pimpinan. 

Indikator faktor Gaya Kepemimpinan delegatif dalam penelitian ini adalah :  
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1) Pimpinan menyerahkan sepenuhnya kepada pegawai dalam  
pengambilan  keputusan  

2) Pimpinan memberi kewenangan sepenuhnya pada  pegawai dalam 

memecahkan masalah 
3) Pimpinan sudara memberi kewenangan pada  pegawai dalam 

melaksanakan tugas 
 

Kerangka Pikir 

Pengaruh seorang pemimpin merupakan faktor yang sangat penting dalam 
mempengaruhi prestasi kerja, karena pengaruh yang dimiliki oleh pimpinan 

merupakan aktivitas yang utama dimana tujuan organisasi dapat tercapai. Pada 
umumnya pengaruh kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses 
mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam 

situasi tertentu. Pengaruh kepemimpinan yang dapat diterima oleh bawahan, 
membuat karyawan tidak jenuh dalam menjalankan pekerjaannya sehingga 

karyawan dapat bekerja lebih berprestasi dan mempercepat tercapainya sasaran 
lembaga. 

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian ini dan kerangka 

pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya maka kerangka pikir dalam penelitian 
ini sebagai berikut : 

Gambar 1. Kerangka Berpikir Gaya Kepemimpinan 

 
Sumber : Data Primer (2018) 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif artinya adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, 
suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988:63).  
 

Subjek, Waktu dan Tempat Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SDN di Gugus Wiayata 

Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 7 SDN 
dengan 101 orang guru. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu teknik 
pengambilan sampel dilakukan secara selektif. Dalam hal ini peneliti memakai 

berbagai pertimbangan berdasarkan konsep teori yang dipergunakan, 
keingintahuan peneliti, karakteristik pribadi dan sebagainya, sehingga mampu 

memperoleh informasi yang valid dan penuh pemaknaan dan lebih berharga dari 
sekedar ungkapan dalam bentuk angka.  
 

Teknik Analisis Data 

menganalisa data hasil dari penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

yaitu uji validitas instrumen penelitian, uji reabilitas instrumen penelitian, analisis 
deskripsi indikator variabel, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis 
penelitian yang terdiri dari uji partial / individual (uji t), dan uji simultan (uji f). 

Sehingga di dapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel 

No.  Nama SDN Pupulasi (orang) % Sampel (orang) 

1 SDN 001 21 20,79 % 10 

2 SDN 002 20 19,80 % 10 

3 SDN 005 16 15,84 % 8 

4 SDN 013 12 11,88 % 6 

5 SDN 014 12 11,88 % 6 

6 SDN 015 10 9,90 % 5 

7 SDN 020 10 9,90 % 5 

Jumlah 101 100 % 50 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan tabulasi data terhadap keseluruhan responden, diperoleh 
gambaran responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, masa 

kerja, dan golongan/kepangkatan. 
Tabel 2. Tabulasi Data Keseluruhan Responden Tiap Kategori 

No Kategori Jumlah Prosentase 

1 Jenis Kelamin Laki-Laki 10 20% 

Perempuan 40 80% 

2 Usia <  25 tahun - - 

25 – 35 tahun 10 20% 

36 – 45 tahun 15 30% 

46 – 55 tahun 20 40% 

> 55 tahun 5 10% 

3 Pendidikan 

Terakhir 

SLTA - - 

Sarjana (S1) 48 96 % 

Pascasarjana (S2) 2 4 % 

4 Masa Kerja <   2   tahun - - 

2 – 4 tahun 8 16 % 

5 – 7 tahun 13 26 % 

8 – 10 tahun 16 32 % 

> 10 tahun 13 26 % 
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Lanjutan Tabel 2. Tabulasi Data Keseluruhan Responden Tiap Kategori 

No Kategori Jumlah Prosentase No 

5 Golongan Golongan II 12 24 % 

Golongan III 24 48 % 

Golongan IV 14 28 % 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dari kategori Jenis 

Kelamin, 50 responden terdapat sebanyak 10 orang atau sebesar 20% adalah 
responden laki- laki, sebanyak 40 orang atau sebesar 80% adalah responden 
perempuan.  

Untuk kategori Usia, dapat diketahui bahwa responden yang berusia antara 
25 – 35 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 20%, responden yang berusia antara 

36 – 45 tahun terdapat sebanyak 15 orang atau sebesar 30%, responden yang 
berusia antara 46 – 55 tahun terdapat sebanyak 20 orang atau sebesar 40%, 
sedangkan responen yang berusia diatas 55 tahun terdapat sebanyak 5 orang atau 

sebesar 10%.  
Sesuai data pada kategori Pendidikan Terakhir diatas dapat diketahui 

bahwa responden dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 48 orang atau 
sebesar 90%, sedangkan sebanyak 2 orang atau sebesar 4% responden dengan 
jenjang pendidikan Pascasarjana (S2).  

Untuk kategori Masa Kerja, dapat diketahui bahwa responden yang masa 
kerjanya antara 2 – 4 tahun sebanyak 8 orang atau sebesar 16%, responden yang 

masa kerjanya antara 5 – 7 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 26%, responden 
yang masa kerjanya antara 8 – 10 tahun sebanyak 16 orang atau sebesar 32%, 
sedangkan responden yang masa kerjanya lebih 10 tahun sebanyak 13 orang atau 

sebesar 26 %. 
Sedangkan untuk kategori Golongan, dapat diketahui bahwa responden 

dengan golongan II sebanyak 12 orang atau sebesar 24 %, responden dengan 
golongan III sebanyak 24 orang atau sebesar 48 %, sedangkan responden dengan 
golongan IV sebanyak 14 orang atau sebesar 28 %.  

 

Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini digunakan uji reliabilitas metode Alpha Cronbach. Jika 
koefisien Cranbach alpha sebesar 0,6 atau lebih, maka instrument penelitian 
tersebut dapat dikatakan reliable (Hadi, 1999). Hasil pengukuran uji reliabilitas 

diperoleh hasil Alpha Cronbach sebagai berikut: 
Tabel 7. Nilai Reliabilitas Instrumen Penelitian 

No.  Variabel Penelitian Nilai Alpha Cronbach 

1. Prestasi kerja 0,777 

2. Gaya Kepemimpinan Direktif 0,645 

3. Gaya Kepemimpinan Konsultatif  0,656 

4 Gaya Kepemimpinan Partis ipatif 0,636 

5 Gaya Kepemimpinan Delegatif  0,798 

     Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Berdasar nilai Alpha Cronbach dari masing-masing variabel lebih dari 0,6 

sehingga dapat dikatakan bahwa semua item-item dalam kuesioner penelitian 
tersebut adalah reliable (andal). 
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Analisis Statistik Deskriptif 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa prestasi kerja guru di 
Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yang 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan menurut persepsi responden. Deskripsi 
jawaban responden ini disajikan dalam bentuk tabulasi dan prosentase.  

Hasil pendistribusian skor alternatif jawaban kuesioner penelitian 
kemudian diinterpretasikan berdasarkan hasil prosentase setiap jawaban responden 
tersebut kemudian dikualifikasikan. Kualifikasi kategori pengukuran tingkat 

prosentase yang digunakan adalah : 
Tabel 8. Kategori Pengukuran 

Skor Prosentase Jawaban Responden Kategori 

1 20 % – 36 % Sangat rendah 

2 37 %  – 52 % Rendah 

3 53 % – 68 % Sedang 

4 69 % – 84 % Tinggi 

5 85 % – 100% Sangat tinggi 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
 

Prestasi Kerja (Y) 

Prestasi Kerja merupakan kunci keberhasilan seseorang, responden yang 

Prestasi Kerjanya baik biasanya akan lebih sukses dibanding yang Prestasi 
Kerjanya kurang baik. Prestasi Kerja guru merupakan kunci utama keberhasilan 
sekolah. Sekolah yang mempunyai guru dengan tingkat Prestasi Kerja tinggi akan 

mudah maju dibanding dengan sekolah yang mempunyai prestasi kerja rendah.  
Untuk mengukur prestasi kerja guru disampaikan 5 (lima) pertanyaan dan 

setelah didistribusikan berdasarkan alternatif jawaban responden diperoleh hasil 

sebagai berikut : 
Tabel 9. Distribusi Frekuensi Indikator Prestasi Kerja 

Indikator Alternatif Jawaban Skor Jawaban Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Penyusunan perencanaan 

pembelajaran 

24 20 6 - - 120 80 18 - - 218 

Pemahaman tugas profesi 

guru 

37 13 - - - 185 52 - - - 237 

Taat pada peraturan 36 14 - - - 180 56 - - - 236 

Tingkat pengalaman guru 2 46 2 - - 10 184 6 - - 200 

Berkaitan dengan hasil 

belajar siswa 

2 44 4 - - 10 176 12 - - 198 

Jumlah skor jawaban 1089 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator prestasi kerja guru, 
maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 1.089 sedangkan nilai 
yang diharapkan adalah: 50 (jumlah responden) x 5 (pertanyaan) x 5 (skor 

tertinggi) = 1.250. Jadi nilai prosentase indikator prestasi kerja guru adalah (1.089 
/ 1.250) x 100% = 87,1 %. Nilai prosentase sebesar 87,1 % jika dikaitkan dengan 

tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator prestasi kerja guru 
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SD di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 
berada antara 85 % – 100% termasuk dalam kategori sangat tinggi.  
 

Gaya Kepemimpinan Direktif (X1) 

Gaya kepemimpinan direktif ditandai dengan adanya komunikasi satu arah. 

Pimpinan membatasi peranan bawahan apa, kapan, dimana dan bagaimana sesuatu 
tugas dilaksanakan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan semata-mata 
menjadi tanggung jawab pemimpin. 

Untuk mengukur gaya kepemimpinan direktif disampaikan 3 (tiga) 
pertanyaan dan setelah didistribusikan berdasarkan alternatif jawaban responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 10. Distribusi Frekuensi Indikator Gaya Kepemimpinan Direktif 

Indikator Alternatif Jawaban Skor Jawaban Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Membatasi 

saran/masukan guru 

22 7 4 17 - 110 28 12 34 - 184 

Meminta pendapat 

untuk memecahkan 

masalah 

- 3 - - 47 - 12 - - 47 59 

Pengambilan 

keputusan sendiri 

- - - 3 47 - - - 6 47 53 

Jumlah skor jawaban 296 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator gaya kepemimpinan 

direktif, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 296 sedangkan 
nilai yang diharapkan adalah: 50 (jumlah responden) x 3 (pertanyaan) x 5 (skor 

tertinggi) = 750. Jadi nilai prosentase indikator gaya kepemimpinan direktif adalah 
(296 / 750) x 100% = 39,4 %. Nilai prosentase sebesar 39,4 % jika dikaitkan 
dengan tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator gaya 

kepemimpinan direktif kepala sekolah SD di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan 
Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berada antara 37 % – 52 % termasuk dalam 

kategori rendah. 
 

Gaya Kepemimpinan Konsultatif (X2) 

Gaya kepemimpinan konsultatif, pemimpin berusaha meningkatkan 
bantuannya kepada bawahan, tetapi tanggung jawab pelaksanaan keputusan tetap 

pada pimpinan. Untuk mengukur gaya kepemimpinan konsultatif disampaikan 3 
(tiga) pertanyaan dan setelah didistribusikan berdasarkan alternatif jawaban 
responden diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Indikator Gaya Kepemimpinan Konsultatif 

Indikator Alternatif Jawaban Skor Jawaban Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Mendengar keluhan 

guru 

44 6 - - - 220 24 - - - 244 

Pemberian 

saran/masukan 

kepada guru 

38 12 - - - 190 48 - - - 238 
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Lanjutan Tabel 11. Distribusi Frekuensi Indikator  

Gaya Kepemimpinan Konsultatif 

Indikator 
Alternatif Jawaban Skor Jawaban  Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Bertanggung-jawab 

terhadap keputusan 

yang diambil 

18 32 - - - 90 128 - - - 218 

Jumlah skor jawaban 700 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator gaya kepemimpinan 
konsultatif, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 700 

sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 50 (jumlah responden) x 3 (pertanyaan) x 
5 (skor tertinggi) = 750. Jadi nilai prosentase indikator gaya kepemimpinan 
konsultatif adalah (700 / 750) x 100% = 93,3%. Nilai prosentase sebesar 93,3 % 

jika dikaitkan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai 
indikator gaya kepemimpinan konsultatif kepala sekolah SD di Gugus Wiayata 

Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berada antara 85 % – 
100% termasuk dalam kategori sangat tinggi. 
 

Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X3) 

Gaya kepemimpinan partisipatif, pemimpin dan bawahan sama-sama 

terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah semakin 
meningkat. Pemimpin semakin mendengarkan secara intensif terhadap pendapat 
bawahannya. Keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah dan dalam 

mengambil keputusan semakin bertambah.  
Untuk mengukur gaya kepemimpinan partisipatif disampaikan 3 (tiga) 

pertanyaan dan setelah didistribusikan berdasarkan alternatif jawaban responden 
diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Indikator Gaya Kepemimpinan Partisipatif 

Indikator Alternatif Jawaban Skor Jawaban Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Melibatkan guru dalam 

mengambil keputusan 

34 16 - - - 170 64 - - - 234 

Melibatkan guru dalam 

memecahkan masalah 

16 34 - - - 80 136  - - 216 

Melakukan komunikasi 

secara intensif dengan 

guru 

15 33 2 - - 75 132 6 - - 213 

Jumlah skor jawaban 663 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator gaya kepemimpinan 
partisipatif, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 663 

sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 50 (jumlah responden) x 3 (pertanyaan) x 
5 (skor tertinggi) = 750. Jadi nilai prosentase indikator gaya kepemimpinan 
partisipatif adalah (663 / 750) x 100% = 88,4 %. Nilai prosentase sebesar 88,4 % 

jika dikaitkan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai 
indikator gaya kepemimpinan partisipatif kepala sekolah SD di Gugus Wiayata 
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Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berada antara 85 % – 
100% termasuk dalam kategori sangat tinggi.  
 

Gaya Kepemimpinan Delegatif (X4) 

Gaya kepemimpinan delegatif, bawahan mempunyai wewenang untuk 

melaksanakan keputusan tersebut tanpa banyak intervensi pimpinan. Bawahan 
diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan garis 
kebijakan pimpinan. 

Untuk mengukur gaya kepemimpinan delegatif disampaikan 3 (tiga) 
pertanyaan dan setelah didistribusikan berdasarkan alternatif jawaban responden 

diperoleh hasil sebagai berikut : 
Tabel 13. Distribusi Frekuensi Indikator Gaya Kepemimpinan Delegatif 

Indikator Alternatif Jawaban Skor Jawaban Jml 

skor a b c d e 5 4 3 2 1 

Menyerahkan sepenuhnya 

kepada guru 

19 31 - - - 95 12

4 

 - - 219 

Memberikan kewenangan 

sepenuhnya kepada guru 

6 33 10 1 - 30 13

2 

30 2 - 194 

Kewenangan 

melaksanakan tugas 

sesuai kebijakan 

4 31 12 1 2 20 12

4 

36 2 2 184 

Jumlah skor jawaban 597 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Berdasarkan distribusi frekuensi skor nilai indikator gaya kepemimpinan 

delegatif, maka diketahui bahwa jumlah nilai yang diperoleh adalah 597 
sedangkan nilai yang diharapkan adalah: 50 (jumlah responden) x 3 (pertanyaan) x 

5 (skor tertinggi) = 750. Jadi nilai prosentase indikator gaya kepemimpinan 
delegatif adalah (597 / 750) x 100% = 79,6 %. Nilai prosentase sebesar 79,6 % jika 
dikaitkan dengan tolok ukur yang digunakan ternyata prosentase nilai indikator 

gaya kepemimpinan delegatif kepala sekolah SD di Gugus Wiayata Mandala 
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu berada antara 69 % – 84 % 

termasuk dalam kategori tinggi.  
 
Analisis Statistik Inferensial 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Selanjutnya, setelah mengetahui diskripsi masing-masing variabel, maka 

dalam upaya untuk membuktikan hipotesis diperlukan analisis dengan 
menggunakan regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan 
untuk mencari pengaruh antara variabel bebas yang terdiri dari Gaya 

Kepemimpinan Direktif (X1), Gaya Kepemimpinan Konsultatif (X2), Gaya 
Kepemimpinan Partisipatif (X3) dan Gaya Kepemimpinan Delegatif (X4) terhadap 

Prestasi Kerja guru SD (Y) di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu 
Kabupaten Indragiri Hulu, serta untuk menguji dan membuktikan kebenaran atas 
hipotesis penelitian yang diajukan. 
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Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai koefisien sebagai berikut:  
Tabel 14. Analisis Regresi (Coefficients) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.664 2.243  3.417 .002 

Direktif (X1) .332 .116 .303 2.857 .008 

2 Konsultatif (X2) .676 .339 .484 2.993 .006 

Partisipatif (X3) .219 .170 .218 2.114 .010 

Delegatif (X4) .140 .221 .141 2.085 .038 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 
Dari hasil analisis data yang terdapat dalam lampiran dan dirangkum pada 

tabel diatas, diketahui bahwa persamaan regresi untuk hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
Y = 5,664 + 0,332 X1 + 0,676 X2 + 0,219 X3 + 0,140 X4 

Persamaan diatas mengandung maksud bahwa prestasi kerja guru 
dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan Kepala Sekolah. Persamaan diatas dapat di 
jabarkan sebagai berikut : 

1) Konstanta =  5,664 artinya bahwa apabila tidak ada variabel faktor-faktor 
gaya kepemimpinan, maka tingkat prestasi kerja guru adalah sebesar  5,664 

satuan. 
2) Koefisien direktif sebesar 0,332 artinya bahwa apabila gaya kepemimpinan 

direktif naik satu satuan, maka prestasi kerja guru di Gugus Wiayata 

Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu akan 
meningkat sebesar 0,332 satuan. 

3) Koefisien konsultatif sebesar 0,676 artinya bahwa apabila gaya 
kepemimpinan konsultatif naik satu satuan, maka prestasi kerja guru di 
Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 

akan mampu naik sebesar 0,676 satuan. 
4) Koefisien partisipatif sebesar 0,219 artinya bahwa apabila gaya 

kepemimpinan partisipatif naik satu satuan, maka prestasi kerja guru di 
Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 
juga akan naik sebesar 0,219 satuan.  

5) Koefisien delegatif sebesar 0,140 artinya bahwa apabila gaya 
kepemimpinan delegatif naik satu satuan, maka prestasi kerja guru di 

Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu 
akan mampu meningkat sebesar 0,140 satuan.  

 
Nilai Koefisien Determinasi (R square) 

Untuk mengetahui tingkat besarnya pengaruh kepemimpinan yang terdiri 

dari gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan konsultatif, gaya 
kepemimpinan partisipatif dan gaya kepemimpinan delegatif  terhadap prestasi 
kerja guru SD  di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu digunakan analisis koefisien determinasi. Berdasarkan hasil analisis 
data diperoleh nilai koefisien sebagai berikut: 
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Tabel 15. Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .756
a
 .572 .502 .774 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar R2  = 
0,572 yang berarti bahwa 57,2 % prestasi kerja guru dapat dijelaskan oleh gaya 
kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan direktif, konsultatif, 

partisipatif dan delegatif,  sedangkan sisanya sebesar  42,8 % dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar gaya kepemimpinan.  

 
Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa semua faktor-faktor gaya 

kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja guru. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan direktif, konsultatif, 
partisipatif dan delegatif secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
prestasi kerja guru di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten 

Indragiri Hulu diterima. 
Selanjutnya untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa Secara 

bersama-sama faktor- faktor gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai 
pengaruh simultan terhadap prestasi kerja guru di Gugus Wiayata Mandala 
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu digunakan analisis uji F 

(Anova) sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 16. ANOVA 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.989 4 9.497 13.966 .000
a
 

Residual 8.230 45 .305   

Total 16.219 49    

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji F diperoleh nilai F 
hitung sebesar 13,966 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 (lebih kecil dari 

0,05) yang berarti bahwa secara bersama-sama gaya kepemimpinan mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap prestasi kerja guru di SD Gugus Wiayata Mandala 
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa secara bersama-sama faktor-
faktor gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh simultan terhadap 

prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu 
Kabupaten Indragiri Hulu diterima. 
 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat dijelaskan bahwa secara simultan 

gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan direktif, konsultatif, 
partisipatif dan delegatif berpengaruh signifikan terhadap Prestasi guru SDN di 
Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Hal 

tersebut ditunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Dengan demikian 
maka apabila secara simultan ada perubahan pada gaya kepemimpinan maka akan 
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berpengaruh pada perubahan pencapaian prestasi kerja  guru SD Negeri di Gugus 
Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu . Apalagi bila 
dilihat dari nilai R Square sebesar 0,572  yang berarti sebesar 57,2 % prestasi guru 

dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. N ilai tersebut dalam kategori cukup besar, 
sedangkan sisanya yaitu 42,8% dipengaruhi oleh varibel lain diluar gaya 

kepemimpinan.  
Dengan data seperti diatas maka perlu dicari lebih dalam gaya 

kepemimpinan mana diantara gaya yang direktif, konsultatif, partisipatif dan 

delegatif yang mempunyai pengaruh signifikan bahkan dominan agar penerapan 
gaya kepemimpinan di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu  sesuai dengan karakter guru dalam mencapai prestasi 
kerja. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pula uji koefisien dengan 
melihat pengaruh parsial antara gaya kepemimpinan direktif, kosultatif, partisipatif 

dan delegatif terhadap prestasi guru.  
Berdasarkan hasil analisis data gaya kepemimpinan direktif dengan 

indikator kepala sekolah membatasi saran/ masukan guru, tidak melibatkan guru 
dalam memecahkan masalah serta mengambil keputusan sendiri, secara parsial 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi guru. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai t sebesar 2,857 dengan tingkat signifikansi 0,008. Karena nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka gaya kepemimpinan direktif secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi guru. Yang berarti bahwa 
perubahan pada gaya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan pada peningkatan 
atau penurunan prestasi guru.  

Secara parsial gaya kepemimpinan konsultatif juga berpengaruh  signifikan 
terhadap prestasi kerja guru. Ditunjukkan dengan nilai t sebesar 2,993  dengan 

signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka 
gaya kepemimpinan ini berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja guru, 
sehingga perubahan pada gaya kepemimpinan konsultatif mempengaruhi 

peningkatan atau penurunan prestasi kerja guru secara signifikan. Pada gaya 
kepemimpinan konsultatif kepala sekolah sudah mendengarkan saran atau keluhan 

pegawai, memberikan masukan pada guru berkaitan tugas kesehariannya akan 
tetapi masih mengambil keputusan dan bertanggung jawab sendiri pada keputusan-
keputusan yang diambil.  

Sedangkan gaya kepemimpinan partisipatif ditunjukkan dengan kepala 
sekolah semakin mendengarkan secara intensif terhadap pendapat bawahannya. 

Keikutsertaan bawahan dalam memecahkan masalah dan dalam mengambil 
keputusan semakin bertambah tetapi tidak mutlak artinya kepala sekolah masih 
mendominasi dalam mengambil keputusan akhir. Dari analisis data dapat dilihat 

bahwa nilai t sebesar 2,114 dengan signifikansi sebesar 0,010 (lebih kecil dari 
0.05) artinya bahwa secara parsial gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi kerja guru.  
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara parsial gaya  

kepemimpinan delegatif mempunyai pengaruh signifikan terhadap prestasi guru. 

Semakin baik kepemimpinannya maka akan semakin tinggi prestasi kerjanya. Hal 
ini ditunjukkan dengan uji koefisien yang menunjukkan nilai t sebesar 2,085 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,038 (lebih kecil dari 0,05). Gaya pemimpin 
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model ini ditunjukkan dengan bawahan mempunyai wewenang untuk 
melaksanakan keputusan tersebut tanpa banyak intervensi pimpinan. Bawahan 
diberi wewenang untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan garis 

kebijakan pimpinan.  
Dari pembahasan diatas maka secara parsial gaya kepemimpinan direktif, 

gaya kepemimpinan konsultatif, gaya kepemimpinan partisipatif dan gaya 
kepemimpinan delegatif masing-masing secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap prestasi kerja guru. Dilihat dari perbandingan nilai t maka nilai yang 

paling besar adalah gaya kepemimpinan konsultatif dengan nilai t sebesar 2,993 
dengan nilai signifikansi 0,006. Dengan demikian bahwa diantara variabel gaya 

kepemimpinan dalam penelitian ini yang mempunyai pengaruh paling dominan 
terhadap prestasi kerja guru adalah gaya kepemimpinan konsultatif.  
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang berkaitan dengan 
permasalahan dan tujuan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah yang meliputi gaya kepemimpinan 

direktif, gaya kepemimpinan konsultatif, gaya kepemimpinan partisipatif dan 
gaya kepemimpinan delegatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi kerja guru SD di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir 
Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Koefisien determinasi sebesar 0.572 
menunjukkan bahwa prestasi kerja guru Gugus Wiayata Mandala Kecamatan 

Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu Jaya sebesar 57,2%, disebabkan oleh 
gaya kepemimpinan dan sisanya sebesar 42,8% disebabkan oleh faktor lainnya 

yang tidak diteliti. 
2. Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah yang meliputi gaya kepemimpinan 

direktif, gaya kepemimpinan konsultatif, gaya kepemimpinan partisipatif dan 

gaya kepemimpinan delegatif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi kerja guru SDN di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu 

Kabupaten Indragiri Hulu. 
Diantara Gaya kepemimpinan Kepala Sekolah yang meliputi gaya 

kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan konsultatif, gaya kepemimpinan 

partisipatif, dan gaya kepemimpinan delegatif yang mempunyai pengaruh dominan 
terhadap prestasi kerja guru pada di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir 

Penyu Kabupaten Indragiri Hulu   adalah gaya kepemimpinan konsultatif.  
 
Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 
penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam upaya peningkatan prestasi kerja guru SD di Gugus Wiayata Mandala 
Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai berikut : 
1. Gaya kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh terhadap 

peningkatan prestasi kerja guru, yaitu sebesar 57,2%, sehingga perlu 
diperhatikan, namun demikian tetap perlu dicari variabel lain diluar penelitian 

ini yang dapat mempengaruhi peningkatan prestasi kerja guru karena ada 42,8% 
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pengaruh dari luar variabel penelitian ini yang mempengaruhi peningkatan 
prestasi kerja guru. 

2. Prestasi kerja guru dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang terdiri dari 

gaya kepemimpinan direktif, gaya kepemimpinan konsultatif, gaya 
kepemimpinan partisipatif, dan gaya kepemimpinan delegatif maka gaya 

kepemimpinan inilah yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan 
implementasinya, apalagi model gaya kepemimpinan yang partisipatif perlu 
diefektifkan implementasinya dengan menjalankan indikator- indikator dalam 

gaya kepemimpinan ini karena gaya kepemimpinan konsultatif yang 
mempunyai pengaruh dominan terhadap peningkatan prestasi kerja guru SD 

Negeri di Gugus Wiayata Mandala Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri 
Hulu. 
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