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Rektor Universitas Pakuan 
 

 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan 

prasekolah sesungguhnya merupakan kelembagaan 

pendidikan yang baru di Indonesia bila dibandingkan 

dengan keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) di 

bawah otoritas Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, demikian juga Raudhatul Atfal (RA) di 

bawah tanggungjawab Kementerian Agama. Kedua 

terakhir kelembagaan pendidikan prasekolah ini sudah 

berkiprah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa 

melalui bermaian sambil belajar.  
 

 Semenetara kelembagaan PAUD secara formal-

legalistik baru muncul sejak diberlakukan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini sebagai upaya 

KATA PENGANTAR 
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menumbuhkembangkan fisik,  mental, dan sepiritual 

anak-anak di bawah usia enam tahun sebagai 

persiapan usia sekolah. Lembaga ini dilakukan oleh 

masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap 

pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak 

mampu supaya anak-anak itu dapat belajar tanpa biaya 

atau dengan biaya yang terjangkau oleh kebanyakan 

masyarakat di sekitarnya. 
 

 Keberadaan PAUD selama ini kondisinya 

dianggap tidak seperti TK dan RA karena PAUD 

didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat di 

sekitarnya yang tidak bisa memasukkan anak-anaknya 

ke TK atau RA yang berbiaya tinggi. Justeru dengan 

adanya PAUD kelompok masyarakat tersebut masih 

bisa membelajarkan anak-anaknya di PAUD. 

Keberadaan PAUD tidak bisa dibandingkan dengan TK 

dan RA dalam hal proses belajar mengajar, media 

belajar, metode belajar, sarana belajar, dan apalagi jika 

bicara kinerja guru PAUD sebagai pamong atau 

pendidiknya dapat dipastikan belum sekreatif dan 

seinovatif guru TK dan RA amatlah wajar. 
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 Namun demikian, kelembagaan PAUD secara 

resmi diakui dalam Sisdiknas maka pemerintah Pusat 

maupun Daerah bertanggungjawab terhadap PAUD 

dengan disiapkannya anggaran dalam APBN/APBD 

untuk menunjang operasional pendidikan PAUD 

supaya dikelola secara profesional. Dengan 

latarbelakang keberadaan PAUD itu sejak didirikan 

sampai saat ini belum adanya evaluasi secara 

menyeluruh untuk mendapatkan PAUD yang lebih 

baik. Buku dengan judul “DICARI: GURU PAUD INOVATIF” yang ditulis oleh Dr. Henny Suharyati, M.Si., 

akan memberi gambaran bahwa pengelolaan PAUD 

sekarang dan di masa mendatang tidak bisa lagi 

seadanya, semaunya, dan sebisanya PAUD harus 

dikelola secara penuh tanggungjawab dengan 

kreativitas. Judul buku yang sangat provokatif ini 

dinilai sebagai upaya untuk menghadirkan guru PAUD 

yang inovatif.  
 

 Pendidikan PAUD merupakan modal dasar untuk 

menyiapkan insan yang berkualitas. Seperti dinyatakan 

dalam undang-undang Sisdiknas pada Bab I, Pasal 1: 
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dinyatakan “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Kemudian pada Bab II, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 
 

Berkaitan dengan guru disebutkan dalam 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pada Pasal 10 ayat (1) bahwa ada empat 

kompetensi yang harus dikuasai oleh guru yaitu 
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kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Semua 

kompetensi tersebut menjadi acuan dasar dalam 

penilaian salah satunya untuk guru termasuk di 

dalamya guru PAUD yang profesional, berkarakter kuat 

dan cerdas.  
 

Berbagai sumber untuk penulisan buku ini 

diambil, penulisnya mempelajari teori -teori yang 

tersebar melalui publikasi ilmiah berupa buku-buku, 

dokuken-dokumen, dan artikel-artikel dalam jurnal 

internasional, antar lain dari  Cinzia Battistella, Fabio 

Nonino (2011), Exploring the Impact of Motivations on 

the Attraction of Innovation Roles in open Innovation 

web-based platforms. Ng Yu Seen, Sharan Kaur Garib 

Singh, Sharmila Jayasingam (2012), The Journal of 

Human Resource and Adult Learning. James C. Sarros, 

Brian K. Cooper (2008), Building a Climate for 

Innovation Through Transformational Leadership and 

Organizational Culture, Journal of Leadership & 

Organizational Studies. Salih Yeşil & Ahmet Kaya 

(2012), The Role of Organisational Culture on 
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Innovation Capability: An Empirical Study, 

International Journal of Information Technology and 

Business Management. 
 

Buku lainnya sebagai sumber teori yang ditulis 

oleh Mesut Sagnak (2012), The Empowering 

Leadership and Teachers’ Innovative Behavior: The 

Mediating Role of Innovation Climate, African Journal 

of Business Management. John R. Schermerhorn, James 

G.  Hunt, Richard N. Osborn, Mary Uhl-Bien (2010), 

Organizational Behaviour. Wood, Wallace, Zeppane, 

Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001), Organizational 

Behaviour: A Global Perspective. Stephen P. Robbins 

(2003), Organizational Behavior. Jerald Greenberg & 

Robert A. Baron (2008), Behavior in Organizations. 

Dale H. Schunk, Paul R, Pintrich, Judith L. Meece 

(2008), Motivation in Education: Theory, Research, 

and Applications. Jason A. Colquit., Jeffery A, Lepine 

and Michel J. Wessor (2009), Organizational Improving  

Performance and Commitmen in the Workplace. 
 

Dari berbagai sumber itu penulis buku ini 

menjelaskan bahwa keinovatifan memiliki empat 
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faktor penting yaitu (a) penciptaan ide yang muncul 

secara spontan, asli dan memproses informasi, (b) 

pengalaman utama adalah menciptakan nilai dan 

penerapan ide yang potensial, (c) penentuan kelayakan 

untuk mengidentifikasi antisipasi biaya dan 

keuntungan, (d) penerapan final untuk menghasilkan 

dan memasarkan jasa dan produk baru atau 

mengimplementasikan pendekatan baru untuk 

pelaksanaannya. 
 

Demikian juga seperti disampaikan oleh Stephen 

L. Mac Shane & Mary Ann von Glinow tentang 

transformasi kepemimpinan yang dikutif penulis buku 

ini menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah: pemimpin yang mengubah 

tim atau organisasinya dengan cara menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menjadi model bagi visi 

organisasinya dan memberi semangat bawahannya 

untuk bersama-sama memperjuangkan visi 

organisasinya. Faktor-faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

menciptakan visi strategis, (b) mengkomunikasikan 
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visinya, (c) menjadi model visinya, (d) membangun 

komitmen terhadap visi tersebut. 
 

Sedangkan berkenaan dengan motivasi kerja 

guru PAUD disampaikan oleh penulis buku ini dengan 

mengutif pendapat Cinzia Battistella, Fabio Nonino 

yang menyimpulkan adanya  hubungan yang terkait 

antara motivasi kerja dan keinovatifan dengan 

membuat pola jaringan motivasi dan mengidentifikasi 

dimensi peran, ditemukan bukti potensial. Oleh karena 

itu, motivasi kerja guru yang merupakan dorongan dari 

dalam diri guru untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah Paud akan  

mampu memberikan kontribusinya dalam 

meningkatkan keinovatifan guru. 
 

Keinovatifan guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor 

menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas untuk 

mendukung terwujudnya  pencapaian tujuan 

organisasi pendidikan. Demikian pun kemajuan 

pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan 

guru yang kreatif dalam mencari sumber pembelajaran 
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yang lebih baik, membuat alat media dan mendesain 

kelas yang bisa menjadikan  pemahaman peserta didik 

memahami pelajaran.   
 

Suatu hal yang sangat penting dari seluruh ini 

buku ini disimpulkan oleh penulisnya bahwa seorang 

guru PAUD dinilai mempunyai keinovatifan  yang tinggi 

apabila memiliki tiga dimensi perilaku yaitu (1) dimensi 

inovasi produk, (2) dimensi inovasi proses, dan (3) 

dimensi inovasi penerapan produk. Dimensi inovasi 

produk meliputi penciptaan ide baru dan perbaikan 

produk pembelajaran.  Dimensi inovasi proses meliputi 

cara dalam membuat produk pembelajaran dan 

implementasi hasil penemuan. Dimensi inovasi 

penerapan produk meliputi peningkatan daya tarik 

produk pembelajaran dan sosialisasi produk 

pembelajaran baru. Bila keinovatifan dan kepemimpinan 

guru dalam PAUD ini dikelola dengan baik maka budaya 

organisasi dan  motivasi kerja akan tercipta dengan baik 

melalui kepemimpinan transformasional. 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isi buku ini, 

Saya menyampaikan apresiasi kepada Dr. Henny 

Suharyati, M.Si. bahwa buku ini layak dijadikan bahan 
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bacaan bagi para guru PAUD, dosen yang mengampu 

mata kuliah pendidikan prasekolah, mahasiswa program 

studi PAUD, dan masyarakat pengguna PAUD. Saya 

berharap setiap dosen khususnya di lingkungan 

Universitas Pakuan (UNPAK) dapat menuliskan 

gagasannya dalam bentuk karya tulis buku ilmiah tapi 

dikemas dengan bahasa populer sehingga menarik 

untuk dibaca. Selamat membaca buku ini semoga 

ilmunya bermanfaat dalam mencerdaskan anak-anak 

bangsa. 

 

      Bogor, November 2018 

   

 

 

                   Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,  

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik 

dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku berjudul: “DICARI: GURU PAUD 

INOVATIF”.  Penulisan buku ini bersumber dari 
disertasi penulis dalam meraih gelar

 

Doktor 

Manajemen Pendidikan.  

 

Sasaran buku ini adalah lembaga pendidikan 

prasekolah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

atau Taman Kanak-Kanak (TK). Tujuannya untuk 

meningkatkan keinovatifan dan kepemimpinan guru-

guru PAUD/TK dalam pengelolaannya supaya lembaga 

pendidikan prasekolah itu menjadi dinamis dan 

inovatif.   

PRAKATA 
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Sebagai wujud syukur atas selesainya penulisan 

buku  ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikannya terutama kepada Dr. H. 

Bibin Rubini, M.Pd selaku Rektor Universitas Pakuann 

Bogor yang telah memberikan Kata Pengantar. 

 

Atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari 

semua pihak, penulis menghaturkan banyak terima 

kasih dan berharap semoga Allah SWT., menjadikannya 

sebagai amal sholeh dalam pengamalan ilmu yang bermanfaat. Aamin Yaa Robbal ‘aalamiin. 
 Wassalamu’alaikum Warrohmatulloohi Wabarokaatuh. 

 
       Bogor, November 2018 

       Penulis, 

 

 

                      Henny Suharyati 
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endidikan merupakan modal dasar untuk 

menyiapkan insan yang berkualitas. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 

1: menetapkan pendidikan anak usia dini adalah suatu 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

Selanjutnya pada Bab II, Pasal 3, Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik 

P 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 



 

2 

 

Pendahuluan 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian 

dari upaya pengembangan anak secara holistik, 

menjadi suatu keniscayaan apabila kita menginginkan 

generasi yang berkualitas. Kebutuhan tumbuh 

kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, 

pengasuhan, dan pendidikan harus dipahami sebagai 

suatu kesatuan yang utuh terpadu.  

 

Program ini diyakini dapat meningkatkan kinerja 

pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan oleh 

adanya peningkatan prestasi belajar anak, penurunan 

angka mengulang kelas dan putus sekolah, serta 

peningkatan status gizi dan kesehatan anak. Hal ini 

juga dapat mempersiapkan anak menjadi lebih 

mandiri, adaptif, dan bermoral sehingga membentuk 

pribadi yang handal (Direktorat Paud, 2007: 1). 

 

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung 

sepanjang hayat. Mulai sejak usia dini dalam hal ini 
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melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu 

pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 

usia 6 tahun.  Hasil riset  mutakhir di bidang 

neuroscience dan psikologi menggambarkan bahwa  

fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan.   

 

PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi 

kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang 

terbentuk padarentang usia ini.  Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut 

the golden age (masa emas). Pada usia ini anak dapat 

menyerap semua pembelajaran yang diberikan bahkan 

ada penelitian mengungkapkan bahwa anak usia tiga 

tahun dapat menguasai tiga bahasa. 

 

Pendidikan anak di usia dini merupakan modal 

dasar untuk pendidikan anak selanjutnya. Tuntutan 

terhadap kualitas lulusan pendidikan semakin 

mendesak sejalan dengan perkembangan masyarakat 

dan dunia kerja serta perubahan kompetisi global yang 

tidak mungkin dapat dihindari.  

 

Kualitas lulusan pendidikan dapat dicapai apabila 

ada kerjasama secara sinergis antara sekolah, 
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masyarakat, dan dunia kerja sebagai pengguna output 

pendidikan. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber 

daya manusia yang berkualitas harus bekerja secara 

efektif dan efesien sebagai salah satu kriteria 

produktivitas sekolah. Produktivitas sekolah ini 

berkaitan erat dengan sumber daya sekolah yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah dan guru.  

 

Guru memiliki peranan penting dalam 

menghasilkan lulusan yang berkualitas.  Berkaitan 

dengan ini pemerintah berupaya  meningkatkan 

kualitas pendidikan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  meliputi 8 standar yaitu: (1) 

standar isi kurikulum, (2) standar proses, (3) standar 

kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) 

standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian pendidikan. 

 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan 

ada empat kompetensi yang harus dikuasai oleh guru 
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yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Semua 

kompetensi tersebut menjadi acuan dasar penilaian 

untuk menjadi guru Paud yang profesional, 

berkarakter kuat dan cerdas.  

 

Semua kompetensi tersebut di atas mutlak 

dimiliki guru Paud sebagai sumber daya manusia 

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.  Hal 

demikian, diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013, antara lain meliputi penilaian 

kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian 

kompetensi dilakukan berdasarkan indikator-indikator 

pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, 

afektif maupun psikomotor. 

 

Guru atau pendidik anak usia dini secara umum 

sama dengan pamong belajar, fasilitator, tutor yang 

memiliki ciri atau sifat sebagai berikut: sosok yang 

memiliki kharisma, kemampuan merancang program 

pembelajaran, mampu menata dan mengelola kelas 
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dengan efektif, efisien, sosok dewasa yang secara sadar 

dapat mendidik, mengajar, membimbing dan 

menjadikan guru sebagai profesi yang memerlukan 

keahlian khusus.  

 

Sebagai pendidik profesional, guru anak usia dini 

memiliki fungsi yaitu (1) fungsi adaptasi, berperan 

membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan 

berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri 

dengan dirinya sendiri, (2) fungsi sosialisasi, berperan 

membantu anak memiliki ketrampilan sosial yang 

berguna dalam kehidupan sehari-hari, (3) fungsi 

pengembangan, membantu pengembangan berbagai 

potensi yang dimiliki anak, (4) fungsi bermain, 

memberi kesempatan pada anak untuk bermain, (5) 

fungsi ekonomik, membantu pendidikan terencana 

untuk anak yang merupakan investasi jangka panjang 

orang tua.    

 

Adapun peran guru anak usia dini adalah sebagai 

pembimbing, fasilitator, mediator, motivator, 

informator dan evaluator. Lebih jauh peran guru 

diperlukan dalam berinteraksi, pengasuhan, mengatur 
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tekanan/stres, memberikan fasilitas,  perencanaan, 

pengayaan, menangani masalah, pembelajaran, 

bimbingan dan pemeliharaan. 

 

Permasalahan dalam pembelajaran muncul 

ketika guru tidak memiliki kualitas, kompetensi, fungsi 

dan peran seperti yang disebutkan di atas, 

diantaranya: (1) peran guru yang sangat dominan dan 

hanya menyampaikan informasi bersifat satu arah 

menyebabkan anak didik cenderung pasif, (2) guru 

lebih suka memilih bahan ajar pada buku teks yang 

baku sehingga anak didik kurang mendapat perpektif 

yang realistik dan berdayaguna bagi pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, (3) penugasan 

yang cenderung membuat anak didik terisolasi dan 

sulit berkomunikasi dengan anak lainnya, (4) 

pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak bersifat 

konvergen dan melumpuhkan kreativitas anak dan 

mempengaruhi kemandirian anak.  

 

Dalam hal ini guru tidak mampu melakukann 

inovasi untuk mengembangkan model pembelajaran 

yang tepat digunakan untuk anak usia dini. Inovasi 
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pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

inovasi dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan 

ialah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau 

diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil 

penemuan  atau discovery, yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan 

masalah pendidikan. Keinovatifan seorang guru sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, 

mencapai pendidikan yang efektif, efisien dan kondusif  

dalam meningkatkan ketangguhan anak didik 

menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.  

 

Kenyataannya pada saat ini dapat  dikatakan 

bahwa keinovatifan guru PAUD masih rendah dan 

belum optimal. Guru cenderung berperan sebagai 

pengajar yang hanya terpaku pada satu pola 

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang 

sudah baku. Guru cenderung sibuk dengan dirinya 

sendiri dan tidak memiliki ide pengembangan 

pengajaran di kelas. Guru tidak memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara maksimal dengan anak didiknya. 

Guru tidak mampu menjadi model untuk merangsang 
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kreativitas anak didik. Interaksi sosial di lingkungan 

profesionalitas guru yang tidak kondusif dan tidak 

berkembang sehingga keadaan guru yang tetap 

terisolasi di kelas dan tidak dapat mengungkapkan 

idenya. 

 

Perlu dikembangkan upaya-upaya konkret yang 

berkesinambungan agar motivasi kerja guru dan 

keinovatifannya dapat  meningkat. Efektivitas dalam 

dunia pendidikan dapat dilihat dari kualitas program, 

ketepatan penyusunan, kepuasan, kemampuan 

adaptasi, semangat kerja, motivasi, ketercapaian 

tujuan,  serta ketepatan pendayagunaan sarana dan 

prasarana, dan sumber belajar dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah.  

 

Efiesiensi pendidikan berkaitan dengan 

optimalisasi pendayagunaan sumber pendidikan yang 

terbatas untuk mencapai output (hasil) yang optimal. 

Suatu proses pendidikan yang efisien ialah yang 

mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-

sumber yang dibutuhkan dengan yang tersedia guna 

mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai 
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tujuan pendidikan. Untuk itu maka kepemimpinan 

kepala sekolah akan sangat berperan dalam 

memotivasi kerja guru-guru dalam upaya 

menumbuhkan dan meningkatkan keinovatifan.  

 

Produktivitas kerja guru juga dapat dipengaruhi 

oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan 

kepala sekolah dapat diterima oleh guru maka akan 

dapat meningkatkan keinovatifan guru. Kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik akan selalu memberikan 

kepercayaan pada guru dalam  mengembangkan 

wawasan dan kemampuan gurunya. 

 

Berbagai hasil studi tentang keinovasian guru 

antara lain dilakukan oleh Cinzia Battistella, Fabio 

Nonino menyimpulkan adanya hubungan yang terkait 

antara motivasi dan keinovatifan dengan membuat 

pola jaringan motivasi dan mengidentifikasi dimensi 

peran, ditemukan bukti potensial bahwa keduanya 

memiliki hubungan kuat (Battistella 2011, hh 9-11). 

 

Ng Yu Seen,  Sharan Kaur Garib Singh, Sharmila 

Jayasingam, dari Faculty of Business & Accountancy, 

University of Malaya menghasilkan penemuan bahwa 
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adanya hubungan antara budaya organisasi dengan 

inovasi yang besar (Seen, 2012: 147). James C. Sarros 

dan Brian K. Cooper menunjukkan adanya hubungan 

antara kepemimpinan transformasional dan budaya 

organisasi dengan keinovatifan guru.  

 

Ada  enam faktor kepemimpinan transforma-

sional berhubungan dengan keinovatifan guru yaitu: 

pemimpin yang dapat mengartikulasikan visi, tujuan 

organisasi, stimulasi intelektual, dukungan terhadap 

individu, memiliki kinerja yang tinggi dan role model  

(Sarros, 2008). 

  Salih Yeşil (2012 Vo.6 No. 1) dan Ahmat Kaya 

menyatakan adanya hubungan antara budaya 

organisasi dengan keinovatifan. Mesut Sagnak 

memperlihatkan adanya hubungan antara perilaku 

kepemimpinan  kepala sekolah dengan keinovatifan 

guru dalam meningkatkan keinovatifan guru di sekolah 

(Sagnag, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Keinovatifan

einovatifan asal katanya adalah inovasi. Kata 

inovasi berdasarkan etimologinya diambil dari 

bahasa Latin  “innovare”, berarti “membuat sesuatu yang baru”. Inovasi dalam bahasa Inggris adalah 

innovation, yaitu segala sesuatu yang baru atau 

pembaharuan. Inovasi adalah suatu gagasan, barang, 

kejadian, teknik-teknik/metode-metode atau praktik 

yang diamati, disadari, dirasakan, dan diterima sebagai 

hal yang baru oleh seseorang atau kelompok 

masyarakat (Komariah, 2005: 19-20). 

 

Seseorang atau sekelompok masyarakat yang 

mampu melakukan inovasi, mereka dapat digolongkan 

sebagai orang-orang yang inovatif. Inovasi adalah 

bentuk hasil dari keinovatifan. Keinovatifan adalah 

K 
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suatu perilaku atau tindakan yang memperlihatkan 

tingkat inovasi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini 

keinovatifan menunjukkan adanya perubahan perilaku 

dan tindakan seseorang dan bukan hanya pikirannya 

saja.  

 

Semua orang dinilai memiliki potensi inovatif, 

meskipun tidak semuanya dapat mengembangkan atau 

menggunakan potensi yang dimiliki secara penuh. 

Penerimaan inovasi sangat tergantung pada individu 

penerima, karakteristik inovasi dan karekteristik 

lainnya tempat individu itu berada. 

 

B. Konsep Dasar Inovatif

 

Beberapa pakar memaparkan  teori-teori inovasi 

antara lain: John R. Schermerhorn (2010: 376-379), 

James G.  Hunt, Richard N. Osborn, Mary Uhl-Bien 

menyatakan: 

Innovation is the process of creating new ideas 

and putting them into practice. It is the means by 

which creative ideas find their way into everyday 

practices, ideally practices that contribute to 

improved customer service or organizational 

productivity. There are a variety ways to look at 

innovation. Here, we will examine it as a process, 
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separate product from process innovation, and 

note the tensions between the early development 

of ideas and the task of implementation. Idea 

creation - to create an idea through spontaneous 

creativity, ingenuity, and information 

processing.Initial experimentation – to establish the idea’s potential value and 
application.Feasibility determination – to identify 
anticipated costs and  enefits.Final application- to 
produce and market a new product or service, or 
to implement a new approach to operations. 
 

Teori tersebut menjelaskan bahwa  inovasi 

adalah proses penciptaan ide baru dan kemudian 

mempratekkannya. Inovasi merupakan sarana 

terbentuknya ide kreatif yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, secara ideal inovasi adalah 

praktek yang memberikan kontribusi untuk perbaikan 

jasa konsumen dan poduktivitas organisasi. Ada 

beberapa cara dalam memandang inovasi. Di sini 

inovasi dianggap sebagai suatu proses, memisahkan 

produk dari proses inovasi tersebut, dan mencatat 

semua ketegangan dari mulai awal pengembangan  ide 

sampai dengan implementasinya.  

 

Penciptaan ide – menciptakan melalui kreativitas 

yang spontan, murni, dan memproses informasi. 
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Eksperimen inti – menciptakan ide yang bernilai 

potensial, dan aplikasinya. Penentuan kemungkinan 

pekerjaannya – mengidentifikasi antisipasi biaya dan 

keuntungan. Aplikasi akhir – menghasilkan dan 

memasarkan produk atau jasa baru atau 

mengimplementasikannya dengan pendekatan baru 

dalam prakteknya. Ada empat faktor keinovatifan John 

R. Schermerhorn (2010: 376-379), yang mendukung 

teori tersebut di atas yaitu:  

1. Idea creation - to create an idea through 

spontaneous creativity, ingenuity, and 

information processing. 
2. Initial experimentation – to establish the idea’s 

potential value and application. 
3. Feasibility determination – to identify 

anticipated costs and benefits. 
4. Final application- to produce and market a 

new product or service, or to implement a new 
approach to operations. 

 

 

Dijelaskan bahwa keinovatifan memiliki empat 

faktor penting yaitu (a) penciptaan ide yang muncul 

secara spontan, asli dan memproses informasi, (b) 

pengalaman utama adalah menciptakan nilai dan 

penerapan ide yang potensial, (c) penentuan kelayakan 

untuk mengidentifikasi antisipasi biaya dan 
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keuntungan, (d) penerapan final untuk menghasilkan 

dan memasarkan jasa dan produk baru atau 

mengimplementasikan pendekatan baru untuk 

pelaksanaannya. 
 

Konsep tentang inovasi yang sama juga 

dikemukakan oleh Wood (2001: 611-614), Wallace, 

Zeppane, Schermerhorn, dan Hunt sebagai berikut: 

Innovation can be defined as the process of 
creating new ideas and putting them into 
practice. It is the means by which creative ideas 
find their way into everyday practice in the form 
of new goods or services that satisfy customers or 
a new systems or practices that help 
organisations better produce them. 
 
 

Teori tersebut  menjelaskan bahwa inovasi 

adalah proses menciptakan ide baru dan 

mempraktekkannya. Inovasi adalah cara dimana ide 

kreatif dapat ditemukan setiap hari dalam bentuk 

barang atau jasa yang baru sehingga dapat memuaskan 

konsumen atau sistem dan jasa baru yang membantu 

organisasi lebih baik membuatnya. Ada tiga dimensi 

yang  ditekankan  yaitu:  

1. Inovasi produk dengan indikator-indikator: 

(a) menciptakan ide baru, (b) memperbaiki 

produk/jasa;  
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2. Inovasi proses dengan indikatornya: cara 

lebih baik dalam membuat sesuatu;  

3. Inovasi penerapan produk/jasa dengan 

indikator-indikator: (a) memasarkan produk/ 

jasa pertama, (b) adanya produk/jasa yaitu 

hasil cipta ide baru atau memperbaiki 

produk/jasa lama menjadi bentuk baru.  
 

Stephen P. Robbins (2003: 571-572) menyatakan 

hal yang sama bahwa:  “Innovation is a new idea 

applied to initiating or improving a product, process, or 

service.” Inovasi adalah ide baru yang diterapkan 

untuk memulai atau memperbaiki suatu produk, 

proses atau layanan. Robbins menekankan beberapa 

faktor yang berhubungan yaitu: (a) Produk : 

mencipatakan ide baru, (b) Proses: menerapkan 

metode baru, dan (c) Layanan: sistem dan standar 

baru. 

 

Greenberg (2008: 568-572) dan Baron 

menguatkan pendapat Robbins dengan menyatakan 

bahwa: “Specifically, innovation may be defined as the 

process of making changes to something already 

established by introducing something new.” Inovasi 
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adalah proses membuat perubahan menjadi sesuatu 

yag sudah jadi dengan mengenalkan sesuatu yang baru. 

Ada tujuh faktor yang berkaitan dengan inovasi yaitu:  

1. Inovasi produk yang berarti bisa 

mengenalkan barang/jasa baru atau 

memperbaiki produk/jasa  lama,  

2. Inovasi layanan yaitu memperkenalkan 

layanan yang baru,  

3. Inovasi proses dengan menciptakan 

produk/jasa atau memperbaiki yang lama,  

4. Inovasi pemasaran, menampilkan metode 

pemasaran baru atau memperbaharui,  

5. Inovasi rantai pemasokan, mengembangkan 

cara yang tepat dan akurat memperoleh 

produk dari pemasok ke konsumen,  

6. Inovasi model bisnis, merevisi cara berbisnis 

yang sudah dikerjakan,  

7. Inovasi organisasi, mengubah praktek 

organisasi dalam membuat produk.  

 

Berdasarkan uraian ketiga teori yang 

dikemukakan para pakar tersebut, terdapat kesamaan 

pendapat bahwa inovasi adalah menciptakan ide 
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barang atau jasa baru. Namun produk dan jasa tersebut 

harus diproses dan dibuat kemudian disosialisasikan 

dan dipasarkan.   

 

Bessant dan Tidd menyatakan bahwa: “Innovation as the process of translating ideas into 

useful – and used – new products, processes and 

services.” Inovasi adalah proses menerjemahkan ide 

menjadi lebih manfaat dan menggunakan produk, 

proses dan jasa yang baru. Ada enam faktor yang 

berhubungan dengan inovasi yaitu:   

1. Inovasi produk yaitu pengembangan produk 

baru atau memperbaiki produk lama menjadi 

baru;  

2. Inovasi layanan yaitu: pengembangan layanan 

baru atau memperbaiki layanan lama;  

3. Inovasi proses untuk Memperbaiki proses 

membuat produk dan jasa; 

4. Inovasi manajemen untuk mengurangi biaya, 

memperbaiki kualitas dan meningkatkan 

produktivitas;  

5. Inovasi posisi pasar untuk menciptakan pasar 

baru; 
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6. inovasi posisi pasar dalam menciptakan pasar 

baru.  
 

Osborne (2005: 119-145) dan Brown  juga 

menekankan  bahwa inovasi adalah pengenalan 

kebaharuan ke dalam suatu sistem dan dikaitkan 

dengan penerapan ide baru. Dijelaskan pula ada dua 

faktor yang berhubungan yaitu menyangkut inovasi 

proses dan transformasi produk atau jasa yang baru ke 

suatu lingkungan. 
 

Hurt (1977:58-65) dan Cook menegaskan bahwa 

inovasi adalah ide, atau obyek yang dianggap baru oleh 

individu atau suatu unit lain. Orang dan organisasi 

memiliki perbedaan bentuk “keinovatifan”. 
Keinovatifan adalah menindaklanjuti proses awal 

penerimaan ide baru, mempraktekannya, dan 

seterusnya. Individu atau organisasi tersebut 

sepertinya menerima suatu perubahan. Ada tiga faktor 

yang saling berhubungan dengan inovasi yaitu: (a) ide 

baru, (b) penerimaan ide baru dan (c) perubahan. 

An Innovation is an idea, practice, or object that 
perceived as new by an individual or other unit of 
adoption (like an organization). People and 
organizations vary a great deal in their “innovativeness”. Inovativeness has to do with 
how early in the process of adoption of new 
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ideas, practices, etc. That individual or 
organizations is likely to accept a change. 
 

Selanjutnya Rogers dan Shoemaker 

mendefinisikan konsep inovasi sebagai:  “An 

innovation is an idea, practice, or object perceived as 

new by an individual” yaitu  ide, praktik, obyek yang 

dianggap baru dan diterima oleh individu. Faktor-

faktor yang terkait dengan konsep tersebut 

diantaranya: (a) kebaharuan, (b) penemuan, (c) proses 

dan hasil, (d) perubahan atau ketidakmapanan.  
 

Mole dan Elliot menjelaskan inovasi  adalah 

proses yang melibatkan serangkaian tahap pengaturan 

dari ide penemuan, desain produk, pengembangan, 

produksi, dan penggunaannya. Adapun faktor-faktor 

yang berhubungan dengan inovasi yaitu: (a) penemuan 

dengan pengenalan produk baru, (b) pentingnya 

keberadaan lingkungan organisasi, (c) implementasi 

proses penemuan. 

 

Van den Vern menegaskan bahwa inovasi 

dipandang sebagai sesuatu yang baik karena ide harus 

bermanfaat dan menguntungkan  untuk membangun 

dan memecahkan masalah. Ahmed menyatakan bahwa 
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inovasi adalah proses komersialisasi satu atau lebih ide 

yang diubah menjadi sesuatu yang ekonomis dan 

memiliki nilai kompetitif. 
 

Richard L. Daft (2005: 61-65) mengemukakan 

ada tiga strategi inovasi yang penting yaitu: (a) 

Eksplorasi yang melibatkan mendesain organisasi 

untuk  mendorong kreativitas dan menginisiasi ide 

baru; (b) Kerjasama mengacu pada penciptaan kondisi 

dan memberikan fasilitasi koordinasi internal dan 

eksternal dan berbagi pengetahuan; dan (c) 

Enterpreneur berarti manajer menempatkan proses 

dan struktur untuk mempertegas bahwa ide yang 

digulirkan diterima dan diterapkan. Ketiga strategi ini 

dapat digambarkan 2.1 sebagai berikut: 

 

Exploration              Cooperation                   Entrepreneurship

 

  

  

 

Sumber: Based on Patrick Reinmoeller and Nicole van Baardwijk, “The Link Between Diversity and Resilience,” MIT Sloan 
Management Review (Summer 2005): p.p. 61-65. 
 

Gambar 2.1  Three Innovative Strategies for New 
Products and Technologies 

Creativity 

Initiation of new 

ideas 

Designing 

organization 

 

Horizontal 

coordination 
mechanisms 

Customers, 

partners 

Open innovation 

Idea champions 

New venture teams 

Skunworks 

New Venture fund 



 

24 

 

Keinovatifan Guru PAUD 

Berdasarkan uraian teori-teori di atas disebutkan 

bahwa inovasi adalah  kegiatan menciptakan ide, 

memperbaharui produk atau jasa lama, memerlukan 

proses, membuat layanan produk atau jasa baru. 

Keinovatifan adalah sejauhmana inovasi dilakukan.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  

keinovatian adalah suatu perilaku atau tindakan  

dalam menciptakan ide, memperbaharui produk atau 

jasa yang sudah ada yang melalui suatu proses dan 

mengimplementasikan produk atau jasa baru tersebut 

dalam bentuk layanan pemasaran.  Adapun dimensi 

dan indikator-indikatornya sebagai berikut:  

a. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari  

indikator-indikator: (a) penciptaan ide baru, 

(b) perbaikan produk atau jasa.  

b. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) cara dalam membuat 

sesuatu, (b) implementasi hasil penemuan. 

c. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (a) 

peningkatan daya tarik produk atau jasa baru, 

(b) sosialisasi produk atau jasa baru.  
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Pada organisasi pendidikan, keinovatifan guru 

adalah perilaku atau tindakan guru dalam menciptakan 

ide atau memperbaharui ide yang sudah ada dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model 

pembelajaran, media dan alat yang digunakan dalam 

pembelajaran, sistem penilaian dan manajemen kelas 

yang memerlukan proses implementasi dari hasil 

produk pembelajaran tersebut dan 

mensosialisasikannya kepada semua warga belajar.  

 

Adapun dimensi dan indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah: 

1. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (a) penciptaan ide baru, 

(b) perbaikan produk pembelajaran.  

2. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) cara dalam membuat 

produk pembelajaran, (b) implementasi hasil 

penemuan.  

3. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (a) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, 

(b) sosialisasi produk pembelajaran baru. 
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C. Optimalisasi Keinovatifan Guru PAUD 

Perlunya optimalisasi keinovasian guru PAUD 

didasarkan pada hasil survai awal keinovatifan Guru Paud 

di Kota Bogor yang menunjukkan bahwa   keinovatifan 

guru PAUD masih rendah. Indikator rendahnya 

keinovatifan guru PAUD sebagai berikut: (1) Guru 

tidak mengkaji ulang model pembelajaran baru setiap 

awal semester; (2) Guru  tidak menggunakan bentuk 

baru dalam penugasan yang bervariasi  kepada 

siswanya; (3) Guru  tidak mensosialisasikan model 

pembelajaran baru kepada guru-guru lainnya; (4) Guru 

tidak meningkatkan daya tarik media pembelajaran  

disesuaikan dengan kompetensi siswa; (5) Guru tidak 

memiliki gagasan baru dalam menyusun RPP sesuai 

dengan kebutuhan siswanya; (6) Guru  tidak 

memperbaharui media pembelajaran lama  untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di 

kelas; dan (7) Guru tidak  memperagakan contoh 

desain kelas bervariasi yang baru kepada guru-guru 

lainnya. 

 

Permasalahan rendahnya dan belum optimalnya 

keinovatifan guru Paud karena prosentase guru yang 
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belum melakukan inovasi dalam pembelajaran masih 

tinggi. Masih banyaknya guru yang tidak  mengkaji 

ulang model pembelajaran baru di setiap awal 

semester 80%  karena memang diperlukan waktu dan 

tenaga yang berlebih untuk melakukannya dan ini 

sangat berkaitan dengan motivasi kerja guru. Guru 

yang tidak menggunakan bentuk baru dalam 

penugasan bervariasi  kepada siswanya  77%.  

 

Guru yang tidak mensosialisasikan model 

pembelajaran baru kepada guru-guru lainnya berkisar 

75% karena terhambat adanya kendala fasilitas yang 

dimiliki sekolah belum memadai dan juga padatnya 

jam pelajaran sehingga guru-guru sibuk dan tidak 

memiliki banyak waktu.  Guru yang tidak 

meningkatkan daya tarik media pembelajaran  

disesuaikan dengan kompetensi siswa adalah 70% 

karena ini memerlukan kemampuan kreativitas guru 

dalam meningkatkan mutu sekolah. Ini kemungkinan 

disebabkan guru tidak memiliki kemampuan 

berinovasi. Guru  yang tidak memiliki gagasan baru 

dalam menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan 

siswanya 64%,  meskipun kenyataannya guru tersebut 
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sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan RPP 

setiap semester.  

 

Namun hasil dari pelatihan tersebut tidak 

diterapkan untuk meningkatkan kualitas siswanya 

atau didesiminasikan kepada guru lainnya. Guru yang 

tidak memperbaharui media pembelajaran lama  untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di kelas 

sebanyak 55% karena bisa jadi guru terlalu sibuk 

dengan dirinya dan tidak memiliki banyak waktu 

untuk membuat media pembelajaran yang baru atau 

memperbaiki media pembelajaran yang lama. Guru 

yang tidak memperagakan contoh desain kelas 

bervariasi yang baru  kepada guru-guru lainnya 55% 

karena ini membutuhkan kreativitas dan kompetensi 

pedagogik guru yang baik. 

 

Indikasi-indikasi permasalahan di atas dianggap 

menjadi tolak ukur bahwa masih rendahnya 

keinovatifan guru Paud.  Guru cenderung tidak 

memiliki gagasan dan ide untuk mengembangkan pola 

pembelajaran di kelas, pembuatan media dan alat 

peraga pembelajaran yang baru, penataan dan 

pengelolaan kelas yang menyenangkan dan tidak 
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monoton atau membosankan. Guru kurang motivasi 

dan tidak mampu bersinergi dengan guru lainnya 

dalam membuat alat permainan baru dan bermain 

peran yang dapat  merangsang kreativitas siswa. Guru 

juga tidak memiliki kemampuan mensosialisasikan 

hasil inovasinya kepada guru-guru yang lain.  
 

Meskipun ada dukungan fasilitas dan arahan-

arahan yang diberikan oleh atasan, semuanya 

terpulang pada sikap dan kemampuan serta motivasi 

guru untuk menunjukkan profesionalitasnya dan 

keinovatifannya. Informasi-informasi dari data awal 

merupakan penilaian guru dalam mengembangkan 

keinovatifannya. Budaya kerja dapat mempengaruhi 

sikap atau perilaku seseorang dalam menjalankan 

pekerjaannya pada suatu organisasi sekolah. 
 

Adapun faktor-faktor yang diduga menghambat 

dan menyebabkan rendahnya keinovatifan guru 

diantaranya: manajemen dari lembaga paud itu sendiri 

seperti perencanaan, pengelolalan, monitoring dan 

evaluasi terhadap guru-gurunya belum diberlakukan 

maksimal. Ketidakjelasan visi dan norma-norma  

organisasi Paud  yang  membuat guru  tidak  mampu 
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mengembangkan  ide baru dalam kegiatan 

pembelajaran. Ketidakmampuan perencanaan dan 

pengelolaan organisasi memberikan fasilitas dan 

peluang kepada guru dalam mengembangkan potensi 

pengetahuan dan ketrampilannya dalam bentuk 

pelatihan dan magang.  

 

Semua itu karena tidak adanya monitoring dari 

organisasi Paud yang dapat mendorong keinovatifan 

guru dalam mengembangkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif sesuai dengan standar 

kompetensinya sebagai guru. Kurangnya penghargaan 

dari organisasi Paud terhadap prestasi yang sudah 

dilakukan guru dalam mengembangkan  metode dan 

teknik pembelajaran atau kegiatan pembelajaran  

lainnya. 

 

Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting 

dalam mengarahkan, memberdayakan potensi guru 

dan memotivasi serta memberikan inspirasi  kepada 

guru dalam  menyusun silabus sesuai dengan tujuan 

terpenting dalam penerapan kurikulum dan 
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menggunakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan tujuan dan lingkungan 

pembelajaran. Kurangnya perhatian kepala sekolah  

dalam  memberikan tantangan dan dukungan kepada 

guru dalam mengelola kelas secara  efektif tanpa 

mendominasi atau guru sibuk dengan kegiatannya 

sendiri sehingga  semua waktu peserta didik tidak  

termanfaatkan secara produktif. 

 

Motivasi kerja guru berperan penting dalam 

keinovatifan guru karena dorongan dari dalam untuk 

mengembangkan diri, berinovasi dalam membuat ide-

ide baru untuk pengembangan pembelajaran di kelas, 

pengelolalan kelas yang kondusif dan kreatif akan 

menambah produktivitas guru dan anak didik. Ketika 

guru memiliki motivasi yang kuat untuk berkembang 

maka dia pun akan memotivasi anak didiknya dalam 

belajar. Guru harus dapat memanfaatkan potensinya 

dalam menggunakan alat bantu mengajar, media 

pembelajaran, sumber pembelajaran baik berupa alat 

peraga maupun  audio‐visual dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan guru 

untuk menganalisis potensi pembelajaran setiap 

peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan 

potensi peserta didik melalui program pembelajaran 

yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi 

akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada 

bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan 

potensi mereka. Guru harus mampu  berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun dengan peserta 

didik dan bersikap antusias dan positif. Guru 

diharapkan mampu memberikan respon yang lengkap 

dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta 

didik. 
 

Selain uraian budaya organisasi,  kepemimpinan 

transformasional, dan motivasi kerja guru Paud 

tersebut di atas; masih banyak faktor-faktor lain yang 

diduga berhubungan dengan rendahnya keinovatifan 

guru diantaranya faktor kepuasan kerja (job 

satisfaction) yang mencerminkan keadaan guru yang 

merasa tidak puas dengan penghasilan yang 

diperolehnya sehingga dia tidak termotivasi untuk 

mengembangkan dirinya.  
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Guru yang pasif, tidak memiliki kreativitas dan  

minat  terhadap pekerjaannya. Situasi tempat kerja 

yang tidak kondusif, dukungan dan arahan 

kepemimpinan kepala sekolah yang kurang, kerjasama 

antara pimpinan dengan sesama guru, kerjasama 

dengan sesama guru, perbedaan dalam kemampuan 

intelektualitas dan profesional, dan pengawasan 

administratif bagi guru yang kurang inovatif. 

 

Guru sebagai salah satu unsur pelaksana 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan mutu serta pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan di 

sekolah dalam proses pembelajaran terletak pada 

keinovatifan guru yang teraktualisasi melalui produk 

dari hasil kerjanya.  
 

Keinovatifan guru diyakini sebagai salah satu 

faktor dominan yang dapat menentukan tingkat 

keberhasilan anak didik dalam melakukan 

transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

internalisasi etika dan moral dalam menuju 

masyarakat madani. Dengan kata lain bahwa 

keberhasilan anak didik dalam menjalani kehidupan 
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selanjutnya sebagian besar ditentukan oleh 

produktivitas kerja guru. Keinovatifan guru dianggap 

penting dalam meningkatkan mutu lulusan peserta 

didik. Semakin produktif guru berinovasi akan semakin 

memungkinkan tercapainya tujuan proses 

pembelajaran di sekolah secara efektif dan efesien. 

 

D. Tingkat Keinovatifan Guru PAUD

Berdasarkan data kuantitatif tentang 

keinovatifan guru menunjukkan bahwa jumlah 

persentase guru yang memiliki keinovatifan rendah 

dan keinovatifan sedang sebesar 70,83%, sedangkan 

Jumlah guru yang dianggap memiliki keinovatifan 

tinggi hanya mencapai 29,17%.  Demikian pun data 

kualitatif yang dilakukan melalui  hasil wawancara, 

Focus Group Discussion (FGD), observasi dan 

dokumentasi dari tiga sekolah Taman Kanak-Kanak 

yang mewakili  kategori level baik (upper), sedang 

(middle) dan kurang (lower) yaitu TK Islam Insani 

dapat diketahui keinovatifan guru sebagai berikut. 
 

Keinovatifan pada TK dengan level Upper 

ditemukan adanya  keinovatifan guru dalam bentuk 

kegiatan menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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dari produk yang sudah ada dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model  pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen pengelolaan kelas yang 

memerlukan proses  implementasi dari hasil produk 

pembelajaran tersebut dan mensosialisasikannya 

kepada semua warga belajar, pimpinan sekolah dan 

organisasi sekolah.  

 

Hasil pengamatan menunjukkan data sebagai 

berikut: (a) Kegiatan belajar mengajar guru di sekolah, 

(b) Kegiatan guru dalam pembuatan media 

pembelajaran di sekolah, (c) Kegiatan guru  

berkomunikasi dengan rekan kerja di sekolah, (d) 

Kegiatan guru dan seluruh warga di sekolah, (e) 

Kegiatan guru di forum diskusi, (f) Keaktifan guru pada 

kegiatan di sekolah. Data dokumentasi yang tersedia 

berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) Jadwal 

mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) Tata 

tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, 7) Berita acara, (g) 

Notulensi, 9) RPP, (h) Laporan kegiatan, (i) RAB.
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Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keinovatifan guru yang ada di TK pada lever 

Upper memiliki kategori sangat tinggi di semua 

indikator dan ini diperlihatkan kegiatan guru yang 

mampu menciptakan ide baru dalam pembuatan 

rencana pembelajaran, media pembelajaran dan 

memperbaharui sumber pembelajaran yang ada 

dilakukan pada setiap semester. Guru dapat membuat 

media pembelajaran yang menarik dan 

mensosialisasikannya kepada siswa dan guru-guru 

lainnya yang dilakukan melalui peragaan di kelas dan 

disampaikan dalam bentuk seminar atau lokakarya di 

lingkungan sekolah.  
 

Keinovatifan guru pada TK level middle dalam  

bentuk kegiatan guru menciptakan ide atau 

memperbaharui ide dari produk yang sudah ada dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model  

pembelajaran, media dan alat yang digunakan dalam 

pembelajaran, sistem penilaian dan manajemen 

pengelolaan kelas yang memerlukan proses  

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 
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dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar, pimpinan sekolah dan organisasi sekolah.    

 

Hasil pengamatan menunjukkan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) 

Kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, (c) Kegiatan guru dalam berkomunikasi 

dengan rekan kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan 

seluruh warga di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum 

diskusi, (g) Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah.  

Data dokumentasi yang ada berupa: (a) Daftar hadir 

mengajar, (b) Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan 

di sekolah, (d) Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) 

SOP, (g) Berita acara, (h) Notulensi, 9) RPP, (i) 

Laporan kegiatan, (j) RAB. 

 

Berdasarkan data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa keinovatifan guru yang ada di TK 

level middle memiliki kategori tinggi di semua 

indikator dan ini diperlihatkan kegiatan guru yang 

mampu menciptakan ide baru dalam pembuatan 

rencana pembelajaran, media pembelajaran dan 

memperbaharui desain kelas yang  ada dilakukan pada 
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setiap semester. Guru dapat membuat media 

pembelajaran yang menarik dan mensosialisasikan-

nya kepada siswa dan guru-guru lainnya yang 

dilakukan melalui peragaan di kelas dan disampaikan 

dalam bentuk seminar atau lokakarya di lingkungan 

sekolah.  

 

Keinovatifan guru pada TK level lower diketahui 

adanya keinovatifan guru dalam bentuk kegiatan 

menciptakan ide atau memperbaharui ide dari produk 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model  pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen pengelolaan kelas yang memerlukan 

proses  implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar, pimpinan sekolah dan organisasi 

sekolah.  
 

Data hasil pengamatan menunjukkan sebagai 

berikut: (a) Kegiatan rutinitas guru di sekolah, (b) 

Kegiatan guru dalam melaksanakan tugasnya di 
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sekolah, (c) Kegiatan guru dalam berkomunikasi 

dengan warga sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh 

warga di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, 

(g) Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun 

data dokumentasi berupa: (a) Laporan kegiatan, (b) 

Daftar hadir mengajar, (c) Jadwal mengajar, (d) Foto-

foto, (e) Forum komunikasi, (f) Tata tertib, (g) SK, 7) 

SOP, (h) Berita acara, (i) Notulensi, (j) RPP, (k) RAB. 

 

Keinovatifan guru yang ada di TK level lower 

memiliki kategori tinggi di beberapa indikator dan ini 

diperlihatkan kegiatan guru yang mampu menciptakan 

ide baru dalam sumber pembelajaran, media 

pembelajaran dan memperbaharui desain kelas yang  

ada dilakukan pada setiap semester. Guru dapat 

membuat media pembelajaran yang menarik dan 

mensosialisasikannya kepada siswa dan guru-guru 

lainnya yang dilakukan melalui peragaan di kelas dan 

disampaikan dalam bentuk seminar atau lokakarya di 

lingkungan sekolah.   
 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tiga kategori 

TK tersebut sesungguhnya keinovatifan yang dimiliki 

oleh guru terdapat perbedaan yang menjadikan ciri 
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khas dari masing-masing lingkungan sekolahnya. Pada 

TK level upper tampak sekali adanya penciptaan ide 

desain kelas yang menarik berbentuk sentra-sentra 

yang mendorong kreatifitas guru dalam menata kelas 

sesuai dengan tema sentra kelasnya,  membuat media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik dan 

menyenangkan.  Pada TK level middle banyak 

menonjolkan pembaharuan dari media yang sudah 

pembelajaran yang sudah ada dibentuk menjadi lebih 

baru dan menarik dengan memanfaatkan bahan-bahan 

yang dimanfaatkan dari lingkungan sekolah. 

Sedangkan pada TK level lower masih 

mempertahankan materi dan media pembelajaran  

yang sudah ada dan hanya membuat penambahan 

untuk membuatnya lebih menarik minat siswa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Budaya Organisasi

 

dgar Schein dalam Ivancevich, (2012: 31) dkk. 

mendefinisikan budaya organisasi sebagai  pola 

asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau 

dikembangkan oleh sekelompok orang seperti belajar 

menanggulangi masalah beradaptasi eksternal dan 

integrasi internal–yang dapat dipertimbangkan 

kesahihannya dan karena itu diajarkan kepada anggota 

baru untuk dipahami, dipikirkan dan dihubungkan 

dengan masalahnya.  Adapun dimensi dan faktor-

faktornya sebagai berikut:  

1. Dimensi artefak dan penciptaan terdiri dari 

indikator-indikatornya: (a) teknologi, (b) 

seni, (c) pola sikap yang dapat dilihat dan 

didengar; 

E 

BAB III 

BUDAYA ORGANISASI PAUD 
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2. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikatornya: (a) teruji di lingkungan fisik 

dan (b) teruji di konsensus sosial; 

3. Dimensi asumsi dasar dengan indikator -

indikatornya: (a)  hubungan dengan 

lingkungan, (b) kenyataan, waktu, ruang, (c) 

sifat manusia, (d) sifat kegiatan manusia, (e) 

sifat hubungan manusia. 
 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh 

Jason A. Colquit, (2009: 546-551), Jeffery A, Lepine and 

Michel J. Wessor yang mendefinisikan: “Organizational 

culture as the shared social knowledge within an 

organization regarding the rules, norms, and values 

that shape the atttitudes and behaviors of its 

employees”. Budaya organisasi adalah pengetahuan 

sosial yang  tersebar dan dipahami dalam suatu 

organisasi dengan memperhatikan aturan-aturan, 

norma, nilai yang membangun organisasi tersebut dan 

perilaku para pekerjanya. Dimensi dan indikator-

indikatornya diuraikan berikut ini:  

1. Dimensi artefak, 

2. Dimensi nilai dengan indikator-indikatornya: 

(a) kepercayaan, (b) falsafah, (c) norma;  
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3. Dimensi asumsi dasar dengan indikator-

indikatornya: (a) keyakinan dan (b) falsafah. 
 

Definisi tersebut diperkuat oleh Greenberg 

(2008: 544-549) dan Baron yang menyatakan budaya 

organisasi adalah kerangka kognitif yang terdiri dari: 

perilaku, nilai, norma perilaku, dan harapan yang 

dibagi diantara anggota organisasi; atau seperangkat 

asumsi dasar yang diyakini oleh anggota organisasinya.  

Faktor-faktor yang terkait dengan definis tersebut 

adalah: (a) kepekaan, (b) ketertarikan pada ide baru, 

(c) kesediaan menanggung risiko, (d) nilai, (e) 

keterbukaan komunikasi dan (f) keramahan dan 

kesantunan.   

 

B. 

   

Budaya Organisasi

 

Sekolah

 

Angelo Kinicki & Brian K. Williams (2008: 248–

251) menjelaskan bahwa budaya organisasi, kadang 

disebut budaya korporat, adalah suatu sistem dari 

keyakinan dan nilai yang tersebar  dan  berkembang 

dalam  organisasi dan menjadi penuntun perilaku 

anggotanya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan 

definisi tersebut adalah sebagai berikut: (a) visi, 

asumsi dan prasangka, (b) penampilan karyawannya, 

(c) simbol, objek, tindakan, kualitas atau peristiwa, (d) 

cerita, (e) hero, (f) acara dan ritual.  
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Kreitner (2008: 66-68) dan Kinicki 

mendefinisikan budaya organisasi adalah seperangkat 

asumsi dasar yang secara implisit tersebar dan 

diterima oleh suatu kelompok yang menentukan 

bagaimana persepsi, apa yang dipikirkan, dan reaksi 

terhadap bermacam lingkungan. Budaya organisasi 

adalah ciri khas dari suatu organisasi dan sekaligus 

membedakan satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. Budaya organisasi dianggap sebagai perekat 

sosial yang mengikat anggota organisasi bersama-

sama. Faktor-faktor yang terkait dengan definisi 

tersebut adalah:  (a) artefak, (b) nilai, (c) asumsi dasar, 

(d) aplikasi penerapan nilai. 
 

  Robin (2013: 546-547) dan Judge menegaskan 

bahwa budaya organisasi mengacu pada sistem makna 

yang tersebar dan  didukung oleh anggota organisasi 

yang membedakan suatu organisasi dengan organsasi 

lainnya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

definisi tersebut diuraikan sebagai berikut: (a) Inovasi 

dan pengambilan resiko, (b) tertarik pada detil, (c) 

orientasi hasil, (d) orientasi karyawan, (e) orientasi 

tim, (f) agresivitas, (g) stabilitas. 
 

Armstrong (2009: 32) mendefinisikan budaya 

organisasi  atau budaya korporat adalah pola  nilai, 
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norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang tidak dapat 

diucapkan tetapi terbentuk dalam cara orang 

berperilaku.  Ada dua faktor penting yang menguatkan 

definisi tersebut yaitu: (a) nilai dan (b) asumsi. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Joseph E. Champoux 

(2003: 70) yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

adalah aspek organisasi yang kompleks dan mendalam 

yang mempengaruhi anggota organisasi. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan definisi tersebut adalah: (a) 

nilai, (b) norma, (c) ritual, (d) upacara, (e) hero, (f) 

sejarah organisasi. 
 

Meskipun terdapat sejumlah masalah dan 

ketidaksepakatan berkaitan dengan konsep budaya  

organisasi, kebanyakan definisi memasukkan 

kesadaran pentingnya norma dan nilai yang tersebar 

menjadi pedoman anggota organisasi. Kenyataannya, 

ada bukti penelitian berupa nilai budaya yang 

diajarkan kepada pemula yang mencari tahu dan mau 

belajar budaya organisasi (Martin, 2010: 55). Budaya 

organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang 

memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai 

bersama yang menjadi karakteristik inti tentang 

bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi 

(Wibowo, 2010: 19). 
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Sekolah sebagai suatu organisasi,  memiliki 

budaya tersendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh 

nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-

kebijakan pendidikan, dan perilaku orang-orang yang 

ada di dalam core  bisnis yang dijalankannya yaitu 

pembelajaran (Komariah, 2005: 106). Unsur-unsur 

budaya organisasi sekolah digambarkan oleh Susanto 

dalam bentuk gambar 3.1 sebagai berikut.      
 

Ekspresi dan simbol-simbol  yang tampak
 

Interaksi
 

 

dengan masyarakat
 

 

Gambar  3.1  Unsur-Unsur dalam Budaya Organisasi 

Sekolah 
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 Sekolah sebagai suatu bentuk organisasi 

memiliki budaya tersendiri yang membentuk corak 

dari sistem yang utuh dan khas. Kekhasan budaya 

sekolah tidak terlepas dari visi dan proses pendidikan 

yang berlangsung yang mebuat keberadaan unsur-

unsur atau komponen-komponen sekolah sebagai 

bidang garapan organisasi. 
 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas dapat 

disintesakan bahwa dalam organisasi sekolah,  budaya 

organisasi adalah pola asumsi dasar atau filosofi dasar 

Sekolah Paud yang dianut anggotanya dan melandasi 

nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku dan norma-norma 

yang disepakati bersama dan dikembangkan di 

Sekolah Paud tersebut yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai Sekolah Paud. 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

1. Dimensi asumsi dasar yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (a) aturan dan kebijakan 

Sekolah Paud, (b) perwujudan misi Sekolah 

Paud.  

2. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikator: (a) nilai-nilai Sekolah Paud, (b) 

norma Sekolah Paud. 
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3. Dimensi artefak yang terdiri dari indikator-

indikator: (a) keseriusan bekerja, (b) 

kedisiplinan dalam bekerja.  

 

C. Kondisi Budaya Organisasi PAUD 

Kondisi budaya organisasi secara kuantitatif 

memperlihatkan posisi yang tinggi sebesar  55,56%, 

namun masih ada budaya organisasi sedang sebesar 

35,41%, sementara itu jumlah guru yang dianggap 

memiliki budaya organisasi rendah hanya mencapai 

9,02%. Data ini memperlihatkan budaya organisasi  

dengan kecenderungan tingkat sedang. Budaya 

organisasi secara kualitatif yang diperoleh melalui 

wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga 

TK dengan kategori level baik (upper), sedang 

(middle), dan kurang (lower) dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

Budaya organisasi pada level upper 

menunjukkan adanya persepsi guru terhadap pola 

asumsi dasar atau filosofi dasar Sekolah Paud, nilai-

nilai, norma-norma, keyakinan, pola sikap dan 

perilaku yang disepakati bersama serta dikembangkan 
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di sekolah Paud tersebut dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (j) RAB. 

 

Budaya organisasi yang ada di TK level upper ini 

memiliki kategori sangat tinggi di semua indikator dan 

ini diperlihatkan dari persepsi guru tentang aturan dan 

kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik. Nilai 

dan norma yang dimiliki sekolah tersebut diterapkan 

melalui pembiasaan guru dan siswa di lingkungan 

sekolah. Semua ini menimbulkan perilaku guru yang 

memiliki keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja 
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dan melaksanakan tugas dengan baik, terencana dan 

terpadu.  

 

Budaya organisasi TK level middle ini adanya  

persepsi guru terhadap pola asumsi dasar atau filosofi 

dasar Sekolah Paud, nilai-nilai, norma-norma, 

keyakinan, pola sikap dan perilaku yang disepakati 

bersama serta dikembangkan di sekolah Paud tersebut  

dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 
 

Budaya organisasi yang ada di TK Permata Bunda 

memiliki kategori tinggi dari indikator aturan dan 



 

51 

 

Dicari: Guru PAUD Inovatif 

kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik oleh 

para guru. Nilai dan norma yang dimiliki sekolah 

tersebut diterapkan melalui pembiasaan guru dan 

siswa di lingkungan sekolah. Semua guru memiliki 

keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja dan 

melaksanakan tugas dengan baik, terencana dan 

terpadu. 
 
 

Budaya organisasi pada TK level lower adanya 

persepsi guru terhadap pola asumsi dasar atau filosofi 

dasar Sekolah Paud, nilai-nilai, norma-norma, 

keyakinan, pola sikap dan perilaku yang disepakati 

bersama serta dikembangkan di sekolah Paud tersebut 

yang  dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 
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Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Budaya organisasi yang ada pada TK level lower 

memiliki kategori tinggi pada indikator aturan dan 

kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik oleh 

para guru dan warga sekolah. Nilai dan norma yang 

dimiliki sekolah tersebut mulai diterapkan melalui 

pembiasaan guru dan siswa di lingkungan sekolah. 

Guru memiliki keseriusan dan kedisiplinan dalam 

bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. 

Pada dasarnya budaya organisasi muncul dan 

dipahami guru di tiga level TK ini, namun ada 

perbedaan yang mencerminkan kekhasan dari budaya 

organisasi masing-masing sekolah. Pada TK level upper 

menunjukkan pemahaman guru yang tinggi terhadap 

budaya organisasi di sekolahnya. Mereka menjunjung 

tinggi misi sekolahnya yang akan menjadikan 

sekolahnya sebagai sekolah unggulan di kota Bogor  
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sehingga semua guru  melaksanakan tugasnya dengan 

penuh keseriusan dan kedisiplinan.  

 

Pada TK level middle memperlihatkan 

pemahaman guru tentang pentingnya pembiasaan nilai 

bina iman dan norma-norma yang menjunjung tinggi 

budi pekerti luhur dan kebersaaman kelompok  agar 

tercapai misi sekolah untuk membentuk insan manusia 

penerus bangsa. Semua ini ditunjukkan dengan sikap 

dan perilaku guru yang serius dan disiplin dalam 

kegiatan belajar mengajar.  Sementara pada TK level 

lower lebih menekankan pada indikator pemahaman 

nilai  akhlakul karimah berdasarkan fondasi Islam yang 

kuat dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam 

pembelajaran. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan perilaku 

guru yang serius dan disiplin dalam menyampaikan 

materi pembelajaran.  

 

Budaya organisasi adalah persepsi guru dalam 

memahami aturan, kebijakan, nilai-nilai dan norma-

norma yang disepakati bersama dan dikembangkan 

dalam suatu organisasi pendidikan akan memberikan 

semangat kerja, keseriusan dan kedisiplinan guru 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Guru akan 
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bertindak profesional dan mampu mewujudkan visi 

dan misi organisasinya.  

 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 

 

Keadaan ini dikuatkan pula oleh  Angelo Kinicki & 

Brian K. Williams (2008: 248 – 251) yang 

mempertegas bahwa budaya organisasi, kadang 

disebut budaya korporat, adalah suatu sistem dari 

keyakinan dan nilai yang tersebar dan berkembang 

dalam  organisasi dan menjadi penuntun perilaku 
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anggotanya. Sistem keyakinan dan nilai yang tersebar 

dan berkembang dalam organisasi akan menjadi 

penuntun perilaku anggotanya. 

 

Beberapa hasil studi lainnya membuktikan 

bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan 

dengan keinovatifan, salah satunya adalah studi dari 

Ng Yu Seen,  Sharan Kaur Garib Singh, Sharmila 

Jayasingam, dari Faculty of Business & Accountancy, 

University of Malaya. Hal ini berarti semakin tinggi 

budaya organisasi maka semakin tinggi pula hasil 

keinovatifan. Demikian sebaliknya, semakin rendah 

budaya organisasi maka makin rendah pula hasil 

keinovatifan. Budaya organisasi yang merupakan 

persepsi guru terhadap aturan-aturan, kebijakan-

kebijakan, nilai-nilai dan norma-norma sekolah akan 

membuat guru bekerja dengan serius dan disiplin 

sehingga mampu memberikan kontribusinya untuk 

meningkatkan keinovatifan guru. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Kepemimpinan  

epemimpinan memiliki banyak tipe atau gaya 

yang berbeda. Pencapaian visi dan tujuan 

organisasi sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. 

Seorang pemimpin, seperti kepala sekolah, memiliki 

tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Kesuksesan memimpin tergantung pada perilakunya 

apakah dia mampu mempengaruhi , memberdayakan 

dan menstimulasi bawahannya untuk bersinergi 

mewujudkan visi organisasinya. Kepemimpinan 

transformasional adalah salah tipe atau gaya 

kepemimpinan yang diduga dapat meningkatkan 

keinovatifan bawahannya.   

 

Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006: 3-6) 

mendefinisikan kepemimpinan transformasional 

K 

BAB IV 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  

DALAM LEMBAGA PAUD 
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sebagai perilaku yang mampu menstimulasi dan 

menginspirasi pengikutnya untuk mencapai hasil dan 

dalam proses mengembangkan kemampuan 

kepemimpinannya, visi dan tujuan yang diberikan 

organisasinya, memberi tantangan kepada dirinya 

untuk juga berinovasi, memecahkan masalah, dan 

mengembangkan kemampuan kepemimpinan 

terhadap bawahannya melalui pengarahan, mentoring, 

dan memberi tantangan dan dukungan. “Transformational leaders, on the other hand, are 
those who stimulate and inspire followers to both 

to achieve extraordinary outcomes and, in the process, develop their own leadership capacity”.  
 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya 

diuraikan berikut ini: 

1. Dimensi pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) perilaku dan (b) sifat; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) kegairahan dan (b) optimis; 

3. Dimensi stimulasi intelektual  dengan 

indikator-indikatornya: (a) inovatif dan (b) 

kreatif;  
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4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator-indikatornya: (a) pencapaian dan 

(b) pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Komariah, (2005: 79) diadaptasi dari Bass dan Aviola 
(1994) 
 

Gambar 4.1 Model Kepemimpinan Transformasional 

 

Gary Yukl (2006: 251 dan 254) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

perilaku seorang pemimpin yang mampu menyerukan 

nilai moral kepada pengikutnya dalam upayanya 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 

etika dan memobilisasi energi dan sumber dayanya 

untuk mereformasi institusi. Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan definisi di atas adalah: (a) 

mengkomunikasikan  visi, (b) ekspresif, (c) berani 
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mengambil risiko dan mengorbankan dirinya, (d) 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi, (e) perilaku 

konsisten sesuai visi, (f) mengelola rasa hormat 

bawahan terhadap pimpinan, (g) membangun 

keberadaan kelompok atau organisasi, (h) 

memberdayakan bawahannya. 
 

Jason A. Colquit, Jefrey A. Lefine and Michel J. 

Wessor (2009: 487-492) mempertegas definisi 

kepemimpinan transformasional dengan pernyataan 

bahwa kepemimpinan transformasional terjadi bila 

seorang pemimpin dapat memberi inspirasi 

bawahannya untuk berkomitmen pada visi dengan 

memberikan makna kerja dan dia bertindak sebagai 

model bagi bawahannya dalam mengembangkan 

potensi mereka dan masalah dari perspektif baru. 

Berikut adalah gambaran dimensi dan indikator-

indikatornya:  

1. Dimensi pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) karisma, (b) rasa hormat, 

(c) kepercayaan; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) kegairahan dan (b) 

berkomitmen mengkomunikasikan visi; 
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3. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikator:  memberi tantangan kepada 

bawahannya untuk berinovasi dan kreatif; 

4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator: membantu bawahannya mencapai 

potensi tinggi dengan mengarahkan, 

mengembangkan dan memonitor.  
 

B. Gaya Kepemimpinan Transformasi 

Stephen L. MacShane & Mary Ann von Glinow 

(2010:  371-378) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah: pemimpin yang mengubah 

tim atau organisasinya dengan cara menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menjadi model bagi visi 

organisasinya dan memberi semangat bawahannya 

untuk bersama-sama memperjuangkan visi 

organisasinya. Faktor-faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

menciptakan visi strategis, (b) mengkomunikasikan 

visinya, (c) menjadi model visinya, (d) membangun 

komitmen terhadap visi tersebut. 

 

Paul E. Spector (2008: 349-350) 

mendeskripsikan  kepemimpinan transformasional 

sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi orang 
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lain untuk menerima tujuan luhur organisasinya  dan 

berjuang mencapainya. Pemimpin mampu 

mengungkapkan visinya dan memberi semangat untuk 

meraihnya. Ada tiga faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

karisma, (b) efektif dan (c) pengaruh. 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Catherine 

Bargh (2000:  23) bahwa: kepemimpinan 

transformational adalah pemimpin yang memiliki 

naluri lebih mendatangkan ilham untuk usaha pencapaian tujuan. “...leaders appeal to different 

instincts via more inspirational exhortations for effort and performance”. 
 

Dimensi dan indikator-indikatornya dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Dimensi mengilhami bawahannya dengan 

indikator-indikatornya: (a) kegairahan, (b) 

keyakinan, (c) kepercayaan, (d) kesetiaan, 

(e) rasa hormat; 

2. Dimensi kemampuan melihat bawahan 

sebagai individu dengan indikator: 

memperlakukan bawahan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan mereka; 
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3. Dimensi memusatkan perhatian pada 

penyelesaian masalah. 
 

Robbins dan Judge (2013: 416-418) menyatakan 

kepemimpinan transformasional memberi 

bawahannya inspirasi untuk menghapus kepentingan 

dirinya demi kebaikan organisasi dan memiliki 

pengaruh besar terhadap bawahannya. Adapun 

dimensi dan indikator-indikatornya dijelaskan berikut 

ini: 

1. Dimensi  pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) memberi visi dan misi, (b) 

kebanggaan, (c) rasa hormat, (d) 

kepercayaan; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) mengkomunikasikan 

harapan, (b) menggunakan simbol untuk 

memfokuskan upaya, (c) menyatakan tujuan 

penting dengan cara sederhana; 

3. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikator-indikatornya: (a) memperlihatkan 

kecerdasan, (b) rasionalitas, (c) 

menyelesaikan masalah dengan hati-hati; 
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4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator-indikatornya: (a) memberi 

perhatian pribadi, (b) memperlakukan 

bawahannya secara individual, membimbing 

dan menasehati. 

 

Kreitner & Kinicki (2008: 66-68) menegaskan 

bahwa kepemimpinan transformasional mengubah 

bawahannya dengan menciptakan perubahan tujuan, 

nilai, keyakinan dan aspirasi mereka. Adapun dimensi 

dan indikator-indikatornya diuraikan sebagai berikut:  

1. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) meningkatkan motivasi 

intrinsik, (b) orientasi pencapaian tujuan; 

2. Dimensi pengaruh ideal dengan 

indikatornya: meningkatkan identifikasi dan 

kepercayaan; 

3. Dimensi perhatian individu dengan 

indikatornya: meningkatkan identifikasi dan 

kohesi dengan anggota kelompok kerjanya; 

4. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikatornya: (a) meningkatkan harga diri, 

meniadakan diri dan minat pribadi dalam 
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melengkapi tujuan organisasi, (b) mening-

katkan model kepemimpinan transforma-

sional. 
 

Gardner and Avolio (1998: 349-350) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang mampu meyakinkan bawahannya 

tentang kompetensi dan pentingnya suatu visi. Faktor-

faktor yang mempengaruhinya adalah: (a) kreatif, (b) 

inovatif, (c) berpengaruh, (d) bisa dipercaya. 

 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas maka 

dapat disintesakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah perilaku seorang pemimpin 

yang dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan bawahannya, menjadi model, 

mengembangkan potensi bawahannya serta memiliki 

perspektif baru dalam memecahkan masalah. 

 Adapun dimensi dan indikator-indikatornya 

sebagai berikut: (a) pengaruh ideal terhadap 

bawahannya,  (b) inspirasi yang memotivasi, (c) 

stimulasi intelektual, (d) perlakuan terhadap bawahan, 
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(e) kecakapan berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan 

dan dukungan. 

 

C. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Secara kuantitatif menunjukkan data 

kepemimpinan transformasional memperlihatkan 

posisi yang tinggi sebesar  61,11%, sementara  posisi 

sedang sebesar  36,11%, dan  posisi sangat rendah 

hanya mencapai 2,78%. Data kualitatif hasil 

wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga 

sekolah yang mewakili  kategori level baik (upper), 

level sedang (middle) dan level rendah (lower) dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
 

Data kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah.  
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Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Kepemimpinan transformasional pada TK level 

middle menunjukkan penilaian guru terhadap perilaku 

kepala sekolah  yang dapat menginspirasi bawahannya 

(guru) untuk berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah.  

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 
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guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Kepemimpinan transformasional pada TK level 

lower menunjukkan adanya  penilaian guru terhadap 

perilaku kepala sekolah   yang dapat menginspirasi 

bawahannya (guru) untuk berkomitmen pada visi 

Sekolah Paud, mengkomunikasikannya, memotivasi, 

mengarahkan, memberdayakan, menjadi model, 

mengembangkan potensi guru serta memiliki 

perspektif baru dalam memecahkan masalah.  

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 
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Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Pada dasarnya semua indikator data 

kepemimpinan transformasional muncul dan dimiliki 

oleh kepala sekolah  di tiga level TK ini, namun ada 

perbedaan yang menunjukkan kekhasan dari masing-

masing sebagai berikut. Pada TK level upper

 

menggambarkan  kepala sekolah yang dapat menjadi 

model, menginspirasidan memotivasi bawahannya 

karena kepala sekolahnya terpilih sebagai kepala 

sekolah teladan sehingga menstimulasi bawahannya 

untuk bekerja lebih serius dan disiplin. Pada TK level 

middle adanya perlakuan kepala sekolah yang 

mendukung bawahannya untuk melakukan inovasi dan 

memberi tantangan untuk mengembangkan diri. 

Demikian pun pada TK level lower menunjukkan 
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kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi 

dengan bawahannya dan dapat mensosialisasikan misi 

sekolahnya dengan baik. 
 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

sikap kepala sekolah berdasarkan evaluasi guru atas 

apa yang dirasakan dalam menjalani pekerjaannya. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gary 

Yukl (2006: 251 dan 254) yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah perilaku 

seorang pemimpin yang mampu menyerukan nilai 

moral kepada pengikutnya dalam upayanya 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 

etika dan memobilisasi energi dan sumber dayanya 

untuk mereformasi institusi. 

 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 
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memecahkan masalah. Dengan demikan seorang 

kepala sekolah guru yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional yang tinggi akan juga 

meningkatkan keinovatifan guru untuk lebih optimal 

dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Hasil studi lain telah membuktikan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempunyai 

hubungan positif dengan keinovatifan, diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan James C. Sarros dan 

Brian K. Cooper (2008, vol. 15) yang menunjukkan 

adanya hubungan positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru. Ada enam 

faktor kepemimpinan transformasional berhubungan 

dengan keinovatifan guru yaitu: (a) pemimpin yang 

dapat mengartikulasikan visi, (b) tujuan organisasi, (c) 

stimulasi intelektual, (d) dukungan terhadap individu, 

(e) memiliki kinerja yang tinggi, dan (f) role model.  
 

Hal ini berarti semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional maka makin tinggi pula keinovatifan 

guru, begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

kepemimpinan transformasional maka makin rendah 
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keinovatifan guru. Dengan ditemukan fakta dan data 

dalam analisis penelitian ini semakin mendukung 

penelitian terdahulu mengenai adanya hubungan 

positif antara kepemimpinan transformasional dengan 

keinovatifan.  
 

Demikian pula berdasarkan data secara kualitatif 

hasil analisis wawancara, FGD, observasi dan 

dokumentasi di tiga sekolah Paud Formal (Taman -

Kanank) Swasta di kota Bogor, dapat diketahui 

memiliki kecenderungan hubungan antara 

kepemimpinan transformasional dengan keinovatifan 

guru. Hal ini menunjukkan adanya penguatan  data 

kuantitatif yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan fungsional antara kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru. Oleh 

karena itu kepemimpinan transformasional 

merupakan keadaan perilaku kepala sekolah dalam 

konteks lingkup pekerjaannya yang dapat mendorong 

dan memotivasi guru dalam bekerja, mampu 

memberikan kontribusinya untuk meningkatkan 

keinovatifan guru. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Motivasi Kerja 

eseorang dalam melakukan pekerjaan akan sangat 

dipengaruhi oleh dorongan energi yang muncul 

dalam dirinya. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang, baik dari 

dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Misalnya 

keinginan menjadi lebih baik akan mendorong 

seseorang bekerja lebih giat, tekun dan rajin. Selain itu 

pengaruh upah kerja yang sesuai atau bahkan bonus 

yang menggiurkan, penghargaan dari pimpinan, dan 

banyak hal lainnya  akan memberikan semangat 

kepada seseorang melakukan pekerjaannya dengan 

maksimal. Berikut di bawah ini akan dikemukakan  

teori-teori yang berkaitan dengan motivasi kerja.  

S 

BAB V 

MOTIVASI KERJA GURU PAUD 

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan 

internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat 
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sesuatu. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya 
yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesigapan). Berawal dari kata motif itu, maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat 

tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai 

tujuan sangat dirasakan dan mendesak (Sudirman, 

2008: 73). 
 

Dale H. Schunk, Paul R, Pintrich, Judith L. Meece 

(2008: 4-5) menyatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” berarti “bergerak”. Ide 
gerakan direfleksikan dari ide akal tentang motivasi 

sebagai sesuatu yang membuat kita bergerak, menjaga 

kinerja kita dan membantu kita menyelesaikan tugas. 

Motivasi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan 

kegiatan terarah untuk mencapai tujuan yang 

diprakarsai dan dipertahankan. 
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The term motivation is derived from the Latin 

verb movere (to move). The idea of movement is 

reflected in such common sense ideas about 

motivation as something that gets us going, keeps 

us working, and helps us complete tasks. 

Motivation is the process whereby goal-directed 

activity is instigated and sustained.” 
 

 Dijelaskan pula ada tiga faktor yang berhubungan 

yaitu: (1) motivasi memerlukan arah sebagai petunjuk 

untuk melakukan kegiatan; (2) motivasi memerlukan 

kegiatan fisik seperti usaha, pertahanan dan kegiatan 

mental berupa perencanaan, pengawasan, 

pengambilan keputusan, penyelesaian masalah; dan 

(3) kegiatan bermotivasi ini tetap harus didorong dan 

dipertahankan. 

Lambert Deckers (2010: 1) menyatakan bahwa motivasi adalah “a description of motivation as 

the process by which a person is moved into 

action. Motivation can originate from internal 

sources, described as biological and psychological 

variables, and from external sources, such as incentives and goals.”.  
 

Dijelaskan bahwa motivasi adalah gambaran dari 

suatu proses yang mendorong sesorang untuk 

melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat berasal dari 
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internal diri seseorang digambarkan sebagai variabel 

biologis dan psikologis, dan bila berasal dari luar diri 

seseorang eksternal contohnya dapat berbentuk 

insentif atau tujuan seseorang melakukan suatu 

tindakan.  

 

James L. Gibson (2008: 248-253), dkk, 

menyatakan bahwa ada dua teori dasar motivasi yaitu: “Base Content Theory dan Base Process Theory”. Di 

sini peneliti menggunakan teori base content yang 

hanya fokus pada orang yang berperilaku enerjik, 

langsung, bertahan, dan berhenti. Base content  

meliputi  teori Maslow, Alderfer, Herzberg dan 

McClelland, serta didukung oleh teori-teori lainnya. 
 

Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (2008: 

248-253) mengutip teori Maslow yang mendefinisikan 

motivasi sebagai seperangkat proses yang timbul, 

langsung dalam diri seseorang dan mempertahankan 

perilakunya dalam mencapai tujuan.  

 

Adapun dimensi dan faktor-faktornya sebagai 

berikut:  

1. Dimensi aktualisasi diri dengan indikatornya: 

bekerja keras. 
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2. Dimensi Penghargaan diri dengan indikator-

indikatornya: (a) kesuksesan dan (b) 

pencapaian. 

3. Dimensi kebutuhan sosial dengan 

indikatornya: penghargaan lingkungan. 

4. Dimensi kebutuhan keselamatan dengan 

indikatornya: rasa aman 

5. Dimensi kebutuhan fisiologis dengan 

indikatornya; hak hidup.  
 

Robbins (2003: 236) mendefinisikan motivasi 

sebagai berikut: motivasi adalah proses yang 

menghitung intensitas, arah dan ketekunan individu 

mencapai suatu tujuan. Adapun faktor-faktornya 

adalah sebagai berikut: (a) intensitas: bagaimana 

seseorang mencoba (upaya), (b) arah: keuntungan 

organisasi, dan (c) ketekunan. 

 

Paul E. Spector (2008: 200) mendefinisikan 

motivasi adalah suatu keadaan internal dalam diri 

seseorang yang berhubungan dengan perilaku 

tertentu. Salah satu perspektif menyebutkan hubungan 

motivasi  dengan arah, intensitas, perilaku ketekunan 

dalam waktu bersamaan. Arah merujuk pada pilihan 

perilaku khusus dari sejumlah besar perilaku yang ada. 
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Intensitas mengacu pada banyaknya upaya seseorang 

untuk mengerjakan tugasnya. Ketekunan merujuk pada 

hubungan yang terus menerus. Dalam perfektif 

lainnya, motivasi memerlukan kesadaran dengan 

dorongan untuk mencapai tujuan yang sama, keingan, 

kebutuhan atau dorongan manusia. 

Motivation is generally defined as internal state 

that induces a person to enggange in particular 

behavior. From one perspective, it has to do with 

the direction, intensity, and persistence of 

behavior intime. 

Direction : refers to the choice of specific 

behavior from a large number of possible 

behavior. Intensity : refers to the account of effort 

a person expends at doing a task. Persistence : 

refers to the continuing engagement in behavior 

overtime. In another perpspective, motivation is 
to acquire or achieves concerned with the desire to achieve some goal: a person’s wants, needs, or 
desires. 

 

B. Unsur-Unsur Motivasi

Davis dan Newstrom (1985: 87-89)  

menyebutkan ada empat pola motivasi yang penting 

adalah prestasi, afiliasi, kompetensi, dan kekuasaan. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 
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seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila 

ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.  Motivasi 

itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang 

yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.  

 

Jason A. Colquit., Jeffery A, Lepine and Michel J. 

Wessor (2009: 546-551) mendefinisikan motivasi 

sebagai serangkaian kekuatan enerjik yang berasal 

dari dalam maupun luar diri karyawan, memprakarsai 

upaya kerja, dan menentukan arahnya, intensitasnya 

dan ketahanannya. Faktor-faktor yang berhubungan 

adalah: (a) kekuatan internal, (b) percaya diri, (c) 

kekuatan eksternal, dan (d) tujuan pemberian. 

 

McClelland (2003: 241-242) dalam Stephen P. 

Robbins mendefinisikan berdasarkan teori tentang 

kebutuhan ada tiga faktor penting yaitu: (a) 

pencapaian, (b) kekuatan, dan (c) afiliasi yang akan 
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menjelaskan teori motivasi. Kebutuhan untuk 

pencapaian yaitu dorongan untuk mengeluarkan, 

mencapai  sesuatu yang berhubungan dengan standar 

tertentu dan untuk mencapai keberhasilan. Kebutuhan 

untuk kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain bertindak sesuai dengan yang diinginkan 

dan bukan sebaliknya. Kebutuhan berafiliasi adalah 

dorongan untuk berteman dan menjalin hubungan 

interpersonal yang baik. McClelland’s theory of needs. A theory that states 
achievement, power, and affiliation are three 
important needs that help explain motivation. 

Need for achievement (nAch). The drive to excel, 
to achieve in relationship to set of standards, and 
to strive to succeed. 

Need for power (nPow). The need to make others 
behave in a way in which they would not have 
behaved otherwise. 

Need for affiliation (nAff). The desire for friendly 

and close interpersonal relationships. 

Mc. Donald dalam Sudirman menyatakan bahwa 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan adanya “feeling” dan 
didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.  

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini 

mengandung tiga elemen penting, yaitu:  
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1. Motivasi mengawali terjadinya perubahan 

energi pada diri setiap individu manusia. 

Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia; 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa 

(”feeling”), afeksi seseorang. Dalam hal ini 

motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia; 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya 

tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu 

aksi, yakni tujuan yang  akan menyangkut 

soal kebutuhan. 

 

Dengan tiga elemen di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa motivasi itu sebagai sesuatu yang 

kompleks. Motivasi dapat menyebabkan terjadinya 

suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia. 

Motivasi sangat tergantung pada persoalan gejala 

kejiwaan seseorang seperti: perasaan dan juga emosi 
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dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya 

tujuan, kebutuhan atau keinginan yang muncul dalam 

dirinya.  

 

Motivasi adalah serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila 

ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

dan mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

 

Berdasarkan beberapa uraian teori terssebut di 

atas, maka dapat disintesakan bahwa motivasi kerja 

guru adalah dorongan enerjik dari dalam diri sendiri 

maupun pengaruh dari luar dirinya yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. Adapun dimensi dan indikator-indikator 

motivasi kerja guru adalah:  

1.  Dimensi intrinsik yang terdiri dari in dikator-

indikator: (a) dorongan kerja keras dalam 

melakukan pekerjaan, (b) dorongan untuk 

mencapai hasil kerja, (c) semangat mencapai 

kesuksesan;  
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2.  Dimensi ekstrinsik yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) kolaborasi dengan 

personil di lingkungan kerja, (b) 

penghargaan dari lingkungan, (c) dukungan 

pimpinan.  
 

C. Tingkat Motivasi Kerja Guru PAUD 

Secara kuantitatif data motivasi kerja guru 

memperlihatkan sebesar 50,69%, guru yang memiliki 

motivasi kerja kategori sedang sebesar 46,53%, 

sementara yang rendah hanya mencapai 2,78%. Data 

secara kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, 

FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga sekolah yang 

mewakili kategori level baik (upper), sedang (middle), 

dan kurang (lower) dijelaskan sebagai berikut. 
 

Motivasi kerja guru pada TK level upper adanya 

enerji dari dalam maupun luar pribadi guru yang 

mendorong aktivitas dan memberi kekuatan dalam 

menentukan  intensitas dan ketahanannya untuk 

mencapai tujuan Sekolah Paud. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 
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Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Motivasi kerja guru yang diindikasikan sebagai 

berikut: motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 
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Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Motivasi kerja guru yang diindikasikan sebagai 

berikut: motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 
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Pada dasarnya  semua indikator motivasi kerja 

muncul dan dimiliki guru pada tiga level TK ini, namun 

ada perbedaan sebagai berikut. Pada TK level upper 

motivasi guru untuk bekerja keras dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan mencapai kesuksesan 

serta mendapatkan hasil kerja terbaik untuk 

sekolahnya. Pada TK level middle adanya kolaborasi 

yang baik di antara sesama guru dan mendapat 

dukungan penuh dari pimpinan dalam melaksanakan 

tugas dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 

pada TK level lower adanya semangat guru mencapai 

kesuksesan dan berharap mendapat imbalan 

penghargaan yang sebanding dengan hasil kerjanya. 
 

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif  dapat 

dikatakan bahwa motivasi kerja guru merupakan 

penyampaian pesan dan pertukaran informasi antar 

individu yang bersifat langsung dan tatap muka, serta 

menghasilkan umpan balik sehingga pesan dapat 

dipahami dan tersampaikan dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Jerald Greenberg 

(2008: 248-253) mengutip teori Maslow yang 

mendefinisikan motivasi sebagai seperangkat proses 

yang  timbul, langsung dalam diri seseorang dan 
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mempertahankan  perilakunya dalam mencapai tujuan. 

Robins (2003: 236) mendefinisikan motivasi sebagai 

berikut: motivasi adalah proses yang menghitung 

intensitas, arah dan ketekunan individu mencapai 

suatu tujuan. 

 

Motivasi kerja menjadi salah satu faktor yang 

dapat terus ditingkatkan agar guru dapat 

mengoptimalkan fungsinya dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

terbaik. Dengan demikan meningkatnya motivasi kerja 

guru maka akan semakin tinggi pula nilai keinovatifan 

guru tersebut dalam bekerja di sekolahnya. 
 

Hasil studi lainnya juga banyak yang 

membuktikan bahwa motivasi kerja guru mempunyai 

hubungan positif dengan keinovatifan, salah satunya 

adalah penelitian Cinzia Battistella, Fabio Nonino 

(2011: 9-11) yang menyimpulkan adanya  hubungan 

yang terkait antara motivasi kerja dan keinovatifan 

dengan membuat pola jaringan motivasi dan 

mengidentifikasi dimensi peran, ditemukan bukti 

potensial. Oleh karena itu, motivasi kerja guru yang 

merupakan dorongan dari dalam diri guru untuk 
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melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai 

tujuan sekolah Paud akan  mampu memberikan 

kontribusinya dalam meningkatkan keinovatifan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

einovatifan guru PAUD berdasarkan hasil studi di 

beberapa lembaga PAUD secara faktual ternyata 

tidak berdiri sendiri melainkan ada hubungan dengan 

beberapa komponen lainnya. Beberapa komponen 

yang saling berhubungan secara berkelindan dengan 

keinovatifan guru PAUD satu komponen dengan 

komponen lainnya ada dua pola hubungan, yaitu (1) 

pola hubungan antar komponen; dan (2) pola 

hubungan antar komponen secara paralel. 
 

A. Pola Hubungan antar Komponen

 

Pola hubungan antar komponen yaitu: (1) 

hubungan budaya organisasi dengan keinovatifan guru 

PAUD; (2) hubungan transformasi kepemimpinan 

dengan keinovatifan guru PAUD; dan (3) hubungan 

motivasi dengan keinovatifan guru PAUD. 

K 

BAB VI 
KOMPONEN SALING BERHUBUNGAN 

DENGAN KEINOVATIFAN GURU PAUD 
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1. Hubungan Budaya Organisasi dengan 

Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah adalah pola asumsi 

dasar atau filosofi dasar Paud yang dianut anggotanya 

dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku dan 

norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan di Paud tersebut yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Paud. 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

a. Dimensi asumsi dasar yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (1) aturan dan kebijakan 

Sekolah Paud, (2) perwujudan misi Sekolah 

PAUD;  

b. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikator: (1) nilai-nilai Sekolah PAUD, (2) 

norma Sekolah PAUD; 

c. Dimensi artefak yang terdiri dari indikator -

indikator: (1) keseriusan bekerja, (2) 

kedisiplinan dalam bekerja.  

 

Keinovatifan guru adalah perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar. Adapun dimensi dan indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah: 

a. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (1) penciptaan ide baru, 

(2) perbaikan produk pembelajaran;  

b. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (1) cara dalam membuat 

produk pembelajaran, (2) implementasi hasil 

penemuan; 

c. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (1) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, 

(2) sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan peraturan, kebijakan, nilai-

nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dan 
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dikembangkan dalam suatu organisasi  pendidikan 

akan memberikan dorongan semangat kerja, 

keseriusan dan kedisiplinan guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Guru akan bertindak profesional dan 

mampu mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya.  

 

2. Hubungan Kepemimpinan Transformasional 

dengan Keinovatifan Guru 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 
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dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi inelektual, (d) 

perlakuan terhadap bawahan, (e) kemampuan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatnan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen kelas yang memerlukan 

proses implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar.  Adapun indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 
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pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Kepala sekolah yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional berperan penting 

dalam kontribusinya dengan keinovatifan guru. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin yang penuh percaya diri 

dan konsisten harus mampu memberi menstimulasi, 

menginspirasi guru, sebagai bawahannya,  untuk 

berkomitmen pada visi organisasi sekolah. Kepala 

sekolah juga harus mampu  mengkomunikasikannya, 

memotivasi, mengarahkan, memberdayakan, menjadi 

model, mengembangkan potensi, memiliki perspektif 

baru dalam  memecahkan masalah, memberikan 

tantangan dan dukungan kepada  guru untuk 

melakukan inovasi. Jadi peranan kepala sekolah sangat 

penting untuk memberikan pengaruh intelektual 

kepada guru.  
 

3. Hubungan Motivasi Kerja Guru dengan 

Keinovatifan Guru 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 
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yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. Adapun 

indikator-indikator motivasi kerja guru adalah: (a) 

dorongan kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) 

dorongan pencapaian hasil kerja, (c) semangat 

mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil 

di lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, 

(f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator dari keinovatifan guru 

adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan produk 

pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 
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peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah. Upaya kerja keras yang dilakukan 

guru untuk mencapai hasil maksimal akan 

memberikan kinerja hasil yang baik dan kesuksesan. 

Semuanya didukung oleh adanya kolaborasi dari 

segenap warga sekolah. Bila kemudian semua 

keberhasilan guru tersebut dihargai akan memberikan 

rasa aman secara batiniah dan dengan sendirinya 

kebutuhan sandang pangan lahiriah terpenuhi.  

 

Dengan demikian keinovatifan guru dapat 

memberikan peluang penciptaan ide baru 

dalamperbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 
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produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 

dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.  

 

B. Pola Hubungan antar Komponen secara Paralel 

Pola hubungan antar komponen secara paralel 

yaitu: (1) hubungan budaya organisasi, kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru PAUD; (2) 

hubungan budaya organisasi, motivasi kerja guru dan 

keinovatifan guru PAUD; (3) hubungan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja guru dan 

keinovatifan guru PAUD; dan (4) hubungan budaya 

organisasi, kepemimpinan transformasional, motivasi 

kerja  guru, dan keinovatifan guru PAUD. 

1. Hubungan Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

Transformasional dan Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah Paud yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 
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dan dikembangkan di Sekolah Paud tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah Paud. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

Paud, (b) perwujudan misi Sekolah Paud, (c) nilai-nilai 

Sekolah Paud, (d) perilaku jujur, (f) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 
 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi intelektual, 

(d) perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan  

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  

 

 Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan aturan, kebijakan, nilai-nilai 

dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
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Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 

 

Kepala sekolah yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional berperan penting 

dalam kontribusinya dengan keinovatifan guru. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin yang penuh percaya diri 

dan konsisten harus mampu memberi menstimulasi, 

menginspirasi guru, sebagai bawahannya,  untuk 

berkomitmen pada visi organisasi sekolah. Kepala 

sekolah juga harus mampu  mengkomunikasikannya, 

memotivasi, mengarahkan, memberdayakan, menjadi 
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model, mengembangkan potensi, memiliki perspektif 

baru dalam  memecahkan masalah, memberikan 

tantangan dan dukungan kepada  guru untuk 

melakukan inovasi. Jadi peranan kepala sekolah sangat 

penting untuk memberikan pengaruh intelektual 

kepada guru.  
 

2. Hubungan Budaya Organisasi , Motivasi Kerja 

Guru dan Keinovatifan Guru. 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah PAUD yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan,pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 

dan dikembangkan di Sekolah PAUD tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

PAUD, (b) perwujudan misi Sekolah PAUD, (c) nilai-

nilai Sekolah PAUD, (d) perilaku jujur, (e) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 
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yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud.  Adapun 

indikator-indikator motivasi kerja guru adalah: (a) 

dorongan kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) 

dorongan pencapaian hasil kerja, (c) semangat 

mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil 

di lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, 

(f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 
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peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan aturan, kebijakan, nilai-nilai 

dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya.   
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3. Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan 

Motivasi Kerja Guru dan Keinovatifan Guru 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikator-indikatornya 

adalah: (a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi inelektual, (d) 

perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

 Motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. Adapun indikator motivasi kerja guru 

adalah: (a) dorongan kerja keras dalam melakukan 

pekerjaan, (b) dorongan pencapaian hasil kerja, (c) 

semangat mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan 
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personil di lingkungan kerja, (e)  penghargaan dari 

lingkungan,  (f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin, mempunyai 

tugas melaksanakan fungsi kepemimpinannya baik 

fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan maupun membuat iklim yang 

kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran 

dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin dapat 
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menjalin kerjasama yang baik dengan guru yang 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jika tidak 

terjalin hubungan yang harmonis antara kepala 

sekolah dengan guru maka mutu pengajaran akan sulit 

terwujud.  
 

Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah. Upaya kerja keras yang dilakukan 

guru untuk mencapai hasil maksimal akan 

memberikan kinerja hasil yang baik dan kesuksesan. 

Semuanya didukung oleh adanya kolaborasi dari 

segenap warga sekolah.  
 

Bila kemudian semua keberhasilan guru tersebut 

dihargai akan memberikan rasa aman secara batiniah 

dan dengan sendirinya kebutuhan sandang pangan 

lahiriah terpenuhi. Dengan demikian keinovatifan guru 

dapat memberikan peluang penciptaan ide baru dalam 
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perbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 

produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 

dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.   

 

4. Hubungan Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

Transformasional, Motivasi Kerja Guru, dan 

Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah PAUD yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 

dan dikembangkan di Sekolah PAUD tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

PAUD, (b) perwujudan misi Sekolah PAUD, (c) nilai-

nilai Sekolah PAUD, (d) perilaku jujur, (e) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 
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Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi intelektual, 

(d) perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 
 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 

yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. Adapun 

indikator motivasi kerja guru adalah: (a) dorongan 

kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) dorongan 

pencapaian hasil kerja, (c) semangat mencapai 

kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil di 

lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, (f) 

dukungan pimpinan. 
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Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatnan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen kelas yang memerlukan 

proses implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar.  Adapun indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) 

perbaikan produk pembelajaran, (c) cara dalam 

membuat produk pembelajaran, (d) implementasi 

hasil penemuan, (e) peningkatan daya tarik produk 

pembelajaran, (f) sosialisasi produk pembelajaran 

baru. 

 

Pemahaman terhadap aturan, kebijakan, nilai-

nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
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Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 
 

Kepala sekolah sebagai pemimpin, mempunyai 

tugas melaksanakan fungsi kepemimpinannya baik 

fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan maupun membuat iklim yang 

kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran 

dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin dapat 

menjalin kerjasama yang baik dengan guru yang 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jika tidak 

terjalin hubungan yang harmonis antara kepala 

sekolah dengan guru maka mutu pengajaran akan sulit 

terwujud.  
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Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah.  

 

Upaya kerja keras yang dilakukan guru untuk 

mencapai hasil maksimal akan memberikan kinerja 

hasil yang baik dan kesuksesan. Semuanya didukung 

oleh adanya kolaborasi dari segenap warga sekolah. 

Bila kemudian semua keberhasilan guru tersebut 

dihargai akan memberikan rasa aman secara batiniah 

dan dengan sendirinya kebutuhan sandang pangan 

lahiriah terpenuhi.  

 

Dengan demikian keinovatifan guru dapat 

memberikan peluang penciptaan ide baru dalam 

perbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 

produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 
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dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.  Oleh karena itu budaya organisasi, 

kepemimpinan transformasional, motivasi kerja sangat 

berhubungan dengan keinovatifan   guru. 

 

C. Peningkatan Keinovatifan Guru PAUD

 

Upaya untuk meningkatkan keinovatifan guru PAUD 

melalui budaya organisasi, kepemimpinan transforma-

sional dan motivasi kerja guru dapat dilakukan seperti 

dijelaskan di bawah ini.  

1. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

budaya organisasi dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Mensosialisasikan secara terus menerus 

aturan dan kebijakan sekolah Paud tentang 

tata kelola sekolah, pembelajaran dan 

pengajaran kepada guru-guru dan semua 

warga sekolah. Diharapkan setelah memahami 
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aturan dan kebijakan tersebut, guru dapat 

menciptakan suasana kondusif dan 

melaksanakan tugas pokoknya dengan baik;  

b. Melakukan internalisasi visi misi sekolah Paud 

kepada guru dan warga sekolah secara 

berkelanjutan. Apabila guru sangat memahami 

apa tujuan dari sekolah Paud diharapkan 

mereka akan bekerja dengan serius dan 

disiplin serta mengaktualisasikan dirinya 

untuk mencapai misi sekolah Paud secara 

maksimal dan  merealisasikan perwujudan 

misi sekolah Paud yang tepat sasaran sesuai 

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah 

di masa datang; 

c. Melaksanakan penerapan nilai-nilai sekolah 

Paud melalui pembiasaan aspek belajar 

mengajar yang berwawasan  pengetahuan dan 

mengasah keseimbangan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor sesuai dengan 

perkembangan jaman sehingga guru dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan 

kompetensinya; 
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d. Melakukan sosialisasi pembelajaran  warga 

sekolah berdasarkan norma-norma sekolah 

Paud yang disepakati bersama sehingga 

tercipta suasana kondusif untuk kegiatan 

belajar mengajar. Dengan demikian 

diharapkan guru-guru dapat dengan leluasa 

memikirkan inovasi yang dilakukan untuk 

meningkatkan pembelajaran dan pengajaran; 

e. Menciptakan iklim organisasi yang sehat 

suasana kondusif sehingga memberi 

ketenangan kepada guru untuk serius bekerja 

melaksanakan tugas pokoknya dan 

mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan 

inovatif; 

f. Menerapkan sikap disiplin guru dan warga 

sekolah yang tinggi dalam bekerja dan belajar 

sehingga pelaksanaan tugas bisa tercapai 

dengan baik. 
 

2. Peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional dapat dilakukan 

sebagai berikut: 
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a. Pimpinan memberikan pengaruh yang ideal 

yang dapat menjadi model dan teladan yang 

baik bagi bawahannnya sehingga guru terpacu 

untuk bersikap dan berperilaku baik, santun, 

menghormati teman sejawat dan pimpinan; 

b. Pimpinan memberikan inspirasi yang 

memotivasi bawahannya untuk membuat ide 

baru dalam pembelajaran dan pengajaran 

serta memberikan kesempatan kepada guru 

untuk melakukan inovasi yang baru dan 

mnerapkannya di lingkungan sekolah; 

c. Pimpinan memberikan stimulasi intelektual 

kepada bawahannya agar dapat terus 

meningkatkan intelektualnya dengan 

memberikan stimulus optimal baik secara 

moril maupun materiil, sehingga warganya 

terpacu semangatnya untuk terus 

mengoptimalkan potensi dirinya; 

d. Pimpinan memperlakukan bawahannya 

dengan baik dan memberikan perhatian 

maksimal, menanggapi permasalahan dengan 

bijak dan mengambil keputusan yang tepat; 
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e. Pimpinan mampu mengkomunikasikan visi 

misi sekolah dan mampu mengkomunikasikan 

ide-ide kepada bawahannya dengan baik 

sehingga terjalin hubungan personal yang 

kondusif dan nyaman dengan suasana 

lingkungan kerja yang harmonis yang 

memungkinkannya peningkatan keinovatifan 

guru; 

f. Pimpinan  memberi tantangan dan dukungan 

sepenuhnya kepada bawahannya untuk 

melakukan inovasi dengan cara terus 

melaksanakan  sistem pendidikan di 

sekolahnya secara kreatif dan inovatif 

sehingga ditemukan pola yang efektif menuju 

keberhasilan mencapai hasil belajar peserta 

didik yang berkualitas.  

 

3. Peningkatan keinovatifan guru melalui motivasi 

kerja guru 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui  

motivasi kerja guru dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Adanya dorongan dari dalam diri guru untuk 

kerja keras dalam melaksanakan  
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pekerjaannya dan bersikap optimis dalam 

mentargetkan diri untuk mencapai hasil kerja 

yang lebih baik dari sebelumnya,  lebih 

mengoptimalkan kinerja dalam melakukan 

pekerjaannya  dan meningkatkan  pula rasa 

mencintai pekerjaan seorang guru di dunia 

pendidikan; 

b. Adanya dorongan semangat guru untuk 

mencapai kesuksesan dan meningkatkan 

prestasi dalam pencapaian hasil kerjanya 

dengan menonjolkan inisiatif dan selalu 

mengkondisikan diri bersikap baik dan positif 

sesuai dengan fungsi dan tugasnya, memiliki 

semangat yang tinggi untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman dalam menjalankan tugas 

sehari-harinya; 

c. Adanya dorongan untuk  meningkatkan 

kemampuan guru untuk  berkolaborasi dengan 

semua warga sekolah di lingkungannya dan 

melaksanakan kerjasama antar personal 

dengan baik  menyangkut faktor fisik dan 

psikologisnya sehingga tercipta kebersamaan 

dalam mencapai tujuan misi sekolah PAUD;  
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d. Adanya pengakuan dan penghargaan dan 

kepekaan terhadap kinerja guru dengan 

memberikan apresiasi yang maksimal atas 

loyalitas, kinerja dan prestasi yang dicapai 

berupa penghargaan dan kesempatan yang 

seluas-luasnya terkait dengan peningkatan 

promosi maupun pendidikan yang lebih tinggi, 

sehingga jenjang karir guru dapat berjalan 

baik dan sesuai dengan sistem yang berlaku; 

e. Meningkatkan dukungan dari pimpinan kepala 

sekolah untuk selalu mendorong guru tetap 

melaksanakan tugas dengan baik, saling 

menjaga dan mengingatkan untuk selalu 

bersikap positif menghadapi segala 

perkembangan sehingga sistem pendidikan di 

sekolah dapat berjalan sesuai  tujuannya.  
 

4. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi dan kepemimpinan transformasional 

Adanya upaya pembuatan aturan-aturan, 

kebijakan-kebijakan, dan visi misi sekolah PAUD yang 

didasari pada tugas pokok dan kompetensi guru serta 

nilai-nilai dan norma yang dianut sekolah PAUD 

disesuaikan dengan kemampuan kognitif, afektif, 
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psikomotor siswa. Semua aturan dan kebijakan 

tersebut disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan 

semua warga sekolah dan secara taat dipegang teguh 

oleh pimpinan dan warga sekolah sehingga tercipta 

pola pikir, pola tindak dan pola sikap yang sama untuk 

mencapai tujuan sekolah PAUD.  
 

Visi dan misi dapat dijadikan pemandu, pengarah 

dan pembimbing sehingga tercipta kerjasama yang 

baik diantara pimpinan dan guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Kekuatan sinergi antara pimpinan dan guru 

dapat menciptakan suasana kondusif dan 

meningkatkan keinovatifan guru. 

 

5. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi dan motivasi kerja guru 

Apabila pimpinan dapat mengembangkan budaya 

penghargaan dan apresiasi yang baik sehingga 

mendorong guru untuk memberikan energi dan 

potensinya dalam mencapai tujuan organisasi sekolah 

Paud. Guru akan meningkatkan prestasi dalam 

pencapaian hasil kerjanya dengan menonjolkan 

inisiatif dan selalu mengkondisikan diri bersikap baik 
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dan positif sesuai dengan fungsi dan tugasnya, 

memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman dalam menjalankan tugas sehari-

harinya, mampu berkolaborasi dengan sesama warga 

sekolah di lingkungan kerjanya sehingga tercipta 

kebersamaan dalam mencapai tujuan misi sekolah 

PAUD. 
 

Peningkatan kepekaan terhadap guru dengan 

memberikan apresiasi yang maksimal atas loyalitas, 

kinerja dan prestasi yang dicapai berupa penghargaan 

dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

terkait dengan peningkatan promosi maupun 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga jenjang karir 

guru dapat berjalan baik dan sesuai dengan sistem 

yang berlaku.  
 

6. Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional dan motivasi 

kerja guru 

Pemimpin bersikap baik, adil dan 

memperhatikan kebutuhan bawahannya dan 

memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi 
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yang dicapai bawahannya sehingga menimbulkan 

kepuasaan kerja dan dengan demikian guru 

memberikan waktu dan tenaganya secara serius dan 

disiplin untuk bekerja dengan senang hati dan 

bekerjasama dengan baik dengan teman sejawatnya.  

 

Semua perilaku tersebut akan meningkatkan 

keinovatifan guru untuk menciptakan ide baru dan 

guru terus meningkatkan intelektualnya dengan 

memacu semangatnya untuk terus mengoptimalkan 

potensi dirinya. Tantangan dan dukungan memberikan 

semangat kepada guru untuk melakukan inovasi 

dengan cara terus melaksanakan  sistem pendidikan di 

sekolahnya secara kreatif dan inovatif sehingga 

ditemukan pola yang efektif menuju keberhasilan 

mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas. 
 

7.  Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi,  kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja guru 

Upaya yang dapat dilakukan adalah semua 

anggota dan pelaku organisasi sekolah termasuk 

pengelola yayasan, kepala sekolah dan para guru serta 

dinas pendidikan terus menerus mengkondisikan 

peningkatan kompetensinya dalam membuat inovasi 
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produk, inovasi proses dan inovasi penerapan produk 

baru agar keinovatifan guru semakin meningkat 

menuju standar ideal yang telah ditetapkan sesuai 

dengan fungsinya pada posisi di sistem pendidikan. 

Peningkatan strategi pengelolaan yang didasari 

kepemimpinan transformasional yang terus memberi 

dukungan kepada guru-guru untuk  melakukan 

perubahan-perubahan yang kreatif dan inovatif agar 

tercapai  tujuan pendidikan. 
 

Upaya peningkatan kepemimpinan transforma-

sional tersebut dilakukan secara bersama-sama 

dengan meningkatkan motivasi kerja guru yaitu: 

kepala sekolah dan para guru, pengelola sekolah 

maupun dinas pendidikan mengkondisikan untuk 

terus meningkatkan motivasi kerja guru antara lain 

dengan bersama-sama meningkatkan kondisi 

lingkungan kerja yang memenuhi kebutuhan fisik dan 

psikologis untuk setiap personelnya, sehingga akan 

tercipta perasaan selalu berpikir positif serta terwujud 

kenyamanan bekerja. Dengan semakin meningkatnya 

budaya organisasi, kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja guru secara bersama-sama, maka 

keinovatifan guru akan semakin meningkat pula. 
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D. Action Plant Peningkatan Keinovatifan Guru PAUD  

 Berbagai komponen yang berhubungan antara 

budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, 

motivasi kerja guru dengan keinovatifan guru perlu 

ditindaklanjuti dengan action plant peningkatan 

keinovatifan guru PAUD. Tahapan selanjutnya yaitu 

membuat perencanaan program yang diharapkan 

menjadi masukan yang komprehensif dan terintegrasi 

dengan pengelolaan manajerial sekolah. Tindak lanjut 

ini berupa perencanaan program-program yang akan 

melengkapi sistem yang telah berjalan yang 

diharapkan dapat menambah peningkatan 

keinovatifan guru. 

 

 Untuk meningkatkan keinovatifan guru dan 

implementasi tindak lanjut ini berupa program-

program pelatihan dan magang yang berkaitan dengan 

kepemimpinan transformasional untuk menunjang 

peningkatan keinovatifan guru yang dapat dilihat pada 

tabel action plan seperti tercantum dalam tabel 6.1 di 

bawah ini.   
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Tabel 6.1   Action plan Program-program  Pelatihan 

Kepemimpinan Transformasional dalam  

meningkatkan Keinovatifan Guru 

No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

1. Akifitas 

pada 

indikator 

pengaruh 

ideal 

terhadap 

bawahan 

 

1. Pelatihan 

dasar 

kepemim

pinan 

berkarak 

ter  

Kepala 

Sekola, 

wakase

k,staf 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor  

 

       

2. Pelatihan 

pembuatan 

prosedur 

standar 

kegiatan 

berorgani

sasi 

Kepala 

sekolah

Wakasek  

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Sosialisas

i berbagai 

aturan 

dan 

kebijakan 

kelembag

aan Paud 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

sponsor 

2. Akifitas 

pada 

indikator 

inspirasi 

yang 

memotiv

asi  

 

1. Pelatihan 

manajerial  

menuju 

sekolah 

Paud yang 

inspiratif 

dan inovatif 

 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

penilaian 

apresiasi 

kelembaga

an Paud 

berprestasi 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

 Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

lomba 

kreativitas 

pengelolaan  

PAUD 

berprestasi 

  

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Aktifitas 

pada 

1. Lokakarya 

pengelol

aan Paud 

Kepsek, 

Wakasek 

dan 

Dana 

BOP 

Paud 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

indikator 

stimulasi 

intelektual 

 

berprestasi 

melalui 

IPTEK 

guru atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

2. Pelaksa

naan 

studi 

banding 

dengan 
observasi 

ke 

PAUD 

lainnya 

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

pengelol

aan 

forum 

gugus 

dan 

lembaga 

Paud 

berprestasi 

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

4. Pelatihan 

kegiatan 

peneliti

an  

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

pihak 

sponsor 

4. Aktifitas 

pada 

indikator 

perlakuan 

terhadap 

bawahan  

 

1. Lokakarya 

Pengemb

angan 

peraturan 

kelembag

aan 

PAUD. 

Kepsek, 

Wakase

k guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

peraturan 

standar 

organisasi 

tentang  

reward 

and 

punishm

ent 

 

Kepsek, 

Wakase

k, guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Memberi 

kesemp

atan 

tugas 

belajar 

Wakase

kdan 

guru 

 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

4. Melakuk Kepsek,  Dana        
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

an 

rotasi, 

mutasi 

serta 

promosi 

jabatan 

pegawai 

secara 

transpa

ran  

dan staf 

yayasan 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

5. Aktifitas 

pada 

indikator 

kecakapan 

berkomu

nikasi 

 

1. Pelatihan 

penerap

an 

pelayanan 

prima 

menuju 

Paud 

berprest

asi 

Kepsek, 

Wakasek 

guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

PAUD 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

ESQ 

secara 

berkala 

dan 

berkela

njutan. 

Kepsek, 

wakase

k, guru  

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

dan 

simulasi 

Kepsek,

Wakase

kdan 

Dana 

BOP 

Paud 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

Metode 

baru 

guna 

peningk

atan 

pelayan

an Paud 

berkuali

tas 

guru atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

4. Pelatihan 

komuni

kasi 

interpre

sonal 

dalam 

kegiatan 

Parenti

ng di 

Paud 

Wakasek 

dan  

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

6. Aktifitas 

pada 

indikator 

pemberi 

tantangan 

dan 

dukungan  

 

1. Pelatihan 

pember

dayaan 

sumber

daya 

Paud 

berkuali

tas 

Wakase

k dan 

Kepala 

TU 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Lokakarya 
perbaikan 

sarana 

dan 

Wakasek

Kepala 

TU dan 

PKS 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

prasara

na Paud 

berkuali

tas. 

Sarpras bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

3. Pelatihan 

dan 

simulasi 

penggun

aan 

networki
ng dalam 

pembina

an gugus 

PAUD 

 

Kepsek, 
Wakasek 

dan 

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
sponsor 

       

4. Seminar  

fasilitat

or gugus 

Paud 

dengan 

stakehol
der. 

Kepsek, 

Wakase

kKomit

e dan 

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
sponsor 

       

 

E. Program Pelatihan Manajerial Keinovatifan  

Guru PAUD 

1. Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian 

dari upaya pengembangan anak secara holistik, 

menjadi suatu keniscayaan apabila kita menginginkan 
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generasi yang berkualitas. Kebutuhan tumbuh 

kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, 

pengasuhan, dan pendidikan harus dipahami sebagai 

suatu kesatuan yang utuh terpadu. 

 

 PAUD menjadi sangat penting mengingat 

potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku 

seseorang terbentuk pada rentang usia ini.  Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut 

the golden age (masa emas). Pada usia ini anak dapat 

menyerap semua pembelajaran yang diberikan bahkan 

ada penelitian mengungkapkan bahwa anak usia tiga 

tahun dapat menguasai tiga bahasa. 

 

 Pendidikan anak di usia dini merupakan modal 

dasar untuk pendidikan anak selanjutnya. Tuntutan 

terhadap kualitas lulusan pendidikan semakin 

mendesak sejalan dengan perkembangan masyarakat 

dan perubahan kompetisi global yang tidak mungkin 

dapat dihindari. Kualitas lulusan pendidikan dapat 

dicapai apabila ada kerjasama secara sinergis antara 

sekolah dan masyarakat. 

 

 Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas harus bekerja secara efektif 
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dan efesien sebagai salah satu kriteria produktivitas 

sekolah. Produktivitas sekolah ini berkaitan erat 

dengan sumber daya sekolah yaitu kepemimpinan 

kepala sekolah dan guru. Guru memiliki peranan 

penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.   
 

 Kepala sekolah dan guru yang profesional serta 

inovatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan anak usia dini. Pelatihan ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi 

profesional guru dan keinovatifan dalam 

mengembangkan materi dan sumber pembelajaran, 

alat dan media pembelajaran, desain kelas yang 

kondusif, menarik  dan menyenangkan, model 

penilaian yang lebih komprehensif untuk melihat 

kemampuan kognitif, afektif dan motorik siswa Paud. 

Pelatihan ini dilaksanakan secara periodik setiap 

semester dilaksanakan oleh sekolah atau Himpaudi 

baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

Gugus Paud.  
 

2. Tujuan Pelatihan 

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan 

sumber daya manusia warga sekolah dimulai dari 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik dan 

tenaga kependidikan.  
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3. Peserta Pelatihan 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pengawas 

Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
 

4. Materi Pelatihan 

 

No. Materi  Pelatihan Sasaran 

1. Pelatihan Dasar-Dasar  

Kepemimpinan 

Transformasional 

Pengaruh ideal 

seorang pemimpin 

terhadap bawahan 

2. Pelatihan penilaian apresiasi 

kelembagaan Paud 

berprestasi 

Inspirasi yang 

memotivasi 

 

3. Pelatihan dan simulasi 

penggunaan networking 

dalam mendukung program-

program inovasi. 

Stimulasi intelektual 

4 Pelatihan peraturan standar 

organisasi tentang motivasi 

kerja melalui reward dan 

punishment 

Perlakuan 

pemimpin terhadap 

bawahan 

5. Pelatihan komunikasi 

interpersonal dalam 

kegiatan Parenting di Paud 

Kecakapann 

berkomunikasi  

6. Pelatihan Budaya Organisasi 

dalam pengelolaan forum 

gugus dan lembaga Paud 

berprestasi. 

Pemberi tantangan 

dan dukungan 
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Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. 

Rektor Universitas Pakuan 
 

 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan 

prasekolah sesungguhnya merupakan kelembagaan 

pendidikan yang baru di Indonesia bila dibandingkan 

dengan keberadaan Taman Kanak-Kanak (TK) di 

bawah otoritas Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, demikian juga Raudhatul Atfal (RA) di 

bawah tanggungjawab Kementerian Agama. Kedua 

terakhir kelembagaan pendidikan prasekolah ini sudah 

berkiprah dalam mencerdaskan anak-anak bangsa 

melalui bermaian sambil belajar.  
 

 Semenetara kelembagaan PAUD secara formal-

legalistik baru muncul sejak diberlakukan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hal ini sebagai upaya 

KATA PENGANTAR 
 



 

ii 
 

 

menumbuhkembangkan fisik,  mental, dan sepiritual 

anak-anak di bawah usia enam tahun sebagai 

persiapan usia sekolah. Lembaga ini dilakukan oleh 

masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap 

pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang tidak 

mampu supaya anak-anak itu dapat belajar tanpa biaya 

atau dengan biaya yang terjangkau oleh kebanyakan 

masyarakat di sekitarnya. 
 

 Keberadaan PAUD selama ini kondisinya 

dianggap tidak seperti TK dan RA karena PAUD 

didirikan oleh masyarakat untuk masyarakat di 

sekitarnya yang tidak bisa memasukkan anak-anaknya 

ke TK atau RA yang berbiaya tinggi. Justeru dengan 

adanya PAUD kelompok masyarakat tersebut masih 

bisa membelajarkan anak-anaknya di PAUD. 

Keberadaan PAUD tidak bisa dibandingkan dengan TK 

dan RA dalam hal proses belajar mengajar, media 

belajar, metode belajar, sarana belajar, dan apalagi jika 

bicara kinerja guru PAUD sebagai pamong atau 

pendidiknya dapat dipastikan belum sekreatif dan 

seinovatif guru TK dan RA amatlah wajar. 



 

iii 
 

 

 

 Namun demikian, kelembagaan PAUD secara 

resmi diakui dalam Sisdiknas maka pemerintah Pusat 

maupun Daerah bertanggungjawab terhadap PAUD 

dengan disiapkannya anggaran dalam APBN/APBD 

untuk menunjang operasional pendidikan PAUD 

supaya dikelola secara profesional. Dengan 

latarbelakang keberadaan PAUD itu sejak didirikan 

sampai saat ini belum adanya evaluasi secara 

menyeluruh untuk mendapatkan PAUD yang lebih 

baik. Buku dengan judul “DICARI: GURU PAUD INOVATIF” yang ditulis oleh Dr. Henny Suharyati, M.Si., 

akan memberi gambaran bahwa pengelolaan PAUD 

sekarang dan di masa mendatang tidak bisa lagi 

seadanya, semaunya, dan sebisanya PAUD harus 

dikelola secara penuh tanggungjawab dengan 

kreativitas. Judul buku yang sangat provokatif ini 

dinilai sebagai upaya untuk menghadirkan guru PAUD 

yang inovatif.  
 

 Pendidikan PAUD merupakan modal dasar untuk 

menyiapkan insan yang berkualitas. Seperti dinyatakan 

dalam undang-undang Sisdiknas pada Bab I, Pasal 1: 



 

iv 
 

 

dinyatakan “Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut”. 

Kemudian pada Bab II, Pasal 3, disebutkan “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. 
 

Berkaitan dengan guru disebutkan dalam 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pada Pasal 10 ayat (1) bahwa ada empat 

kompetensi yang harus dikuasai oleh guru yaitu 



 

v 
 

 

kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Semua 

kompetensi tersebut menjadi acuan dasar dalam 

penilaian salah satunya untuk guru termasuk di 

dalamya guru PAUD yang profesional, berkarakter kuat 

dan cerdas.  
 

Berbagai sumber untuk penulisan buku ini 

diambil, penulisnya mempelajari teori-teori yang 

tersebar melalui publikasi ilmiah berupa buku-buku, 

dokuken-dokumen, dan artikel-artikel dalam jurnal 

internasional, antar lain dari  Cinzia Battistella, Fabio 

Nonino (2011), Exploring the Impact of Motivations on 

the Attraction of Innovation Roles in open Innovation 

web-based platforms. Ng Yu Seen, Sharan Kaur Garib 

Singh, Sharmila Jayasingam (2012), The Journal of 

Human Resource and Adult Learning. James C. Sarros, 

Brian K. Cooper (2008), Building a Climate for 

Innovation Through Transformational Leadership and 

Organizational Culture, Journal of Leadership & 

Organizational Studies. Salih Yeşil & Ahmet Kaya 

(2012), The Role of Organisational Culture on 



 

vi 
 

 

Innovation Capability: An Empirical Study, 

International Journal of Information Technology and 

Business Management. 
 

Buku lainnya sebagai sumber teori yang ditulis 

oleh Mesut Sagnak (2012), The Empowering 

Leadership and Teachers’ Innovative Behavior: The 

Mediating Role of Innovation Climate, African Journal 

of Business Management. John R. Schermerhorn, James 

G.  Hunt, Richard N. Osborn, Mary Uhl-Bien (2010), 

Organizational Behaviour. Wood, Wallace, Zeppane, 

Schermerhorn, Hunt, Osborn (2001), Organizational 

Behaviour: A Global Perspective. Stephen P. Robbins 

(2003), Organizational Behavior. Jerald Greenberg & 

Robert A. Baron (2008), Behavior in Organizations. 

Dale H. Schunk, Paul R, Pintrich, Judith L. Meece 

(2008), Motivation in Education: Theory, Research, 

and Applications. Jason A. Colquit., Jeffery A, Lepine 

and Michel J. Wessor (2009), Organizational Improving  

Performance and Commitmen in the Workplace. 
 

Dari berbagai sumber itu penulis buku ini 

menjelaskan bahwa keinovatifan memiliki empat 
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faktor penting yaitu (a) penciptaan ide yang muncul 

secara spontan, asli dan memproses informasi, (b) 

pengalaman utama adalah menciptakan nilai dan 

penerapan ide yang potensial, (c) penentuan kelayakan 

untuk mengidentifikasi antisipasi biaya dan 

keuntungan, (d) penerapan final untuk menghasilkan 

dan memasarkan jasa dan produk baru atau 

mengimplementasikan pendekatan baru untuk 

pelaksanaannya. 
 

Demikian juga seperti disampaikan oleh Stephen 

L. Mac Shane & Mary Ann von Glinow tentang 

transformasi kepemimpinan yang dikutif penulis buku 

ini menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah: pemimpin yang mengubah 

tim atau organisasinya dengan cara menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menjadi model bagi visi 

organisasinya dan memberi semangat bawahannya 

untuk bersama-sama memperjuangkan visi 

organisasinya. Faktor-faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

menciptakan visi strategis, (b) mengkomunikasikan 



 

viii 
 

 

visinya, (c) menjadi model visinya, (d) membangun 

komitmen terhadap visi tersebut. 
 

Sedangkan berkenaan dengan motivasi kerja 

guru PAUD disampaikan oleh penulis buku ini dengan 

mengutif pendapat Cinzia Battistella, Fabio Nonino 

yang menyimpulkan adanya  hubungan yang terkait 

antara motivasi kerja dan keinovatifan dengan 

membuat pola jaringan motivasi dan mengidentifikasi 

dimensi peran, ditemukan bukti potensial. Oleh karena 

itu, motivasi kerja guru yang merupakan dorongan dari 

dalam diri guru untuk melaksanakan tugas dan 

fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah Paud akan  

mampu memberikan kontribusinya dalam 

meningkatkan keinovatifan guru. 
 

Keinovatifan guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) sangat dibutuhkan sebagai salah satu faktor 

menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas untuk 

mendukung terwujudnya  pencapaian tujuan 

organisasi pendidikan. Demikian pun kemajuan 

pendidikan sangat bergantung pada kepemimpinan 

guru yang kreatif dalam mencari sumber pembelajaran 



 

ix 
 

 

yang lebih baik, membuat alat media dan mendesain 

kelas yang bisa menjadikan  pemahaman peserta didik 

memahami pelajaran.   
 

Suatu hal yang sangat penting dari seluruh ini 

buku ini disimpulkan oleh penulisnya bahwa seorang 

guru PAUD dinilai mempunyai keinovatifan  yang tinggi 

apabila memiliki tiga dimensi perilaku yaitu (1) dimensi 

inovasi produk, (2) dimensi inovasi proses, dan (3) 

dimensi inovasi penerapan produk. Dimensi inovasi 

produk meliputi penciptaan ide baru dan perbaikan 

produk pembelajaran.  Dimensi inovasi proses meliputi 

cara dalam membuat produk pembelajaran dan 

implementasi hasil penemuan. Dimensi inovasi 

penerapan produk meliputi peningkatan daya tarik 

produk pembelajaran dan sosialisasi produk 

pembelajaran baru. Bila keinovatifan dan kepemimpinan 

guru dalam PAUD ini dikelola dengan baik maka budaya 

organisasi dan  motivasi kerja akan tercipta dengan baik 

melalui kepemimpinan transformasional. 

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isi buku ini, 

Saya menyampaikan apresiasi kepada Dr. Henny 

Suharyati, M.Si. bahwa buku ini layak dijadikan bahan 
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bacaan bagi para guru PAUD, dosen yang mengampu 

mata kuliah pendidikan prasekolah, mahasiswa program 

studi PAUD, dan masyarakat pengguna PAUD. Saya 

berharap setiap dosen khususnya di lingkungan 

Universitas Pakuan (UNPAK) dapat menuliskan 

gagasannya dalam bentuk karya tulis buku ilmiah tapi 

dikemas dengan bahasa populer sehingga menarik 

untuk dibaca. Selamat membaca buku ini semoga 

ilmunya bermanfaat dalam mencerdaskan anak-anak 

bangsa. 

 

      Bogor, November 2018 

   

 

 

                   Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,  

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat 

Illahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik 

dan hidayahNya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan buku berjudul: “DICARI: GURU PAUD 

INOVATIF”.  Penulisan buku ini bersumber dari 
disertasi penulis dalam meraih gelar

 

Doktor 

Manajemen Pendidikan.  

 

Sasaran buku ini adalah lembaga pendidikan 

prasekolah yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

atau Taman Kanak-Kanak (TK). Tujuannya untuk 

meningkatkan keinovatifan dan kepemimpinan guru-

guru PAUD/TK dalam pengelolaannya supaya lembaga 

pendidikan prasekolah itu menjadi dinamis dan 

inovatif.   

PRAKATA 
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Sebagai wujud syukur atas selesainya penulisan 

buku  ini, penulis mengucapkan terima kasih yang 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikannya terutama kepada Dr. H. 

Bibin Rubini, M.Pd selaku Rektor Universitas Pakuann 

Bogor yang telah memberikan Kata Pengantar. 

 

Atas bantuan, bimbingan dan dukungan dari 

semua pihak, penulis menghaturkan banyak terima 

kasih dan berharap semoga Allah SWT., menjadikannya 

sebagai amal sholeh dalam pengamalan ilmu yang bermanfaat. Aamin Yaa Robbal ‘aalamiin. 
 Wassalamu’alaikum Warrohmatulloohi Wabarokaatuh. 

 
       Bogor, November 2018 

       Penulis, 

 

 

                      Henny Suharyati 
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endidikan merupakan modal dasar untuk 

menyiapkan insan yang berkualitas. Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I, Pasal 

1: menetapkan pendidikan anak usia dini adalah suatu 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. 

 

Selanjutnya pada Bab II, Pasal 3, Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik 

P 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 



 

2 

 

Pendahuluan 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian 

dari upaya pengembangan anak secara holistik, 

menjadi suatu keniscayaan apabila kita menginginkan 

generasi yang berkualitas. Kebutuhan tumbuh 

kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, 

pengasuhan, dan pendidikan harus dipahami sebagai 

suatu kesatuan yang utuh terpadu.  

 

Program ini diyakini dapat meningkatkan kinerja 

pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan oleh 

adanya peningkatan prestasi belajar anak, penurunan 

angka mengulang kelas dan putus sekolah, serta 

peningkatan status gizi dan kesehatan anak. Hal ini 

juga dapat mempersiapkan anak menjadi lebih 

mandiri, adaptif, dan bermoral sehingga membentuk 

pribadi yang handal (Direktorat Paud, 2007: 1). 

 

Pada hakikatnya belajar harus berlangsung 

sepanjang hayat. Mulai sejak usia dini dalam hal ini 



 

3 

 

Dicari: Guru PAUD Inovatif   

melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu 

pendidikan yang ditujukan bagi anak sejak lahir hingga 

usia 6 tahun.  Hasil riset  mutakhir di bidang 

neuroscience dan psikologi menggambarkan bahwa  

fenomena pentingnya PAUD merupakan keniscayaan.   

 

PAUD menjadi sangat penting mengingat potensi 

kecerdasan dan dasar-dasar perilaku seseorang 

terbentuk padarentang usia ini.  Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut 

the golden age (masa emas). Pada usia ini anak dapat 

menyerap semua pembelajaran yang diberikan bahkan 

ada penelitian mengungkapkan bahwa anak usia tiga 

tahun dapat menguasai tiga bahasa. 

 

Pendidikan anak di usia dini merupakan modal 

dasar untuk pendidikan anak selanjutnya. Tuntutan 

terhadap kualitas lulusan pendidikan semakin 

mendesak sejalan dengan perkembangan masyarakat 

dan dunia kerja serta perubahan kompetisi global yang 

tidak mungkin dapat dihindari.  

 

Kualitas lulusan pendidikan dapat dicapai apabila 

ada kerjasama secara sinergis antara sekolah, 
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Pendahuluan 

masyarakat, dan dunia kerja sebagai pengguna output 

pendidikan. Sekolah sebagai institusi pencetak sumber 

daya manusia yang berkualitas harus bekerja secara 

efektif dan efesien sebagai salah satu kriteria 

produktivitas sekolah. Produktivitas sekolah ini 

berkaitan erat dengan sumber daya sekolah yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah dan guru.  

 

Guru memiliki peranan penting dalam 

menghasilkan lulusan yang berkualitas.  Berkaitan 

dengan ini pemerintah berupaya  meningkatkan 

kualitas pendidikan dalam bentuk Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  meliputi 8 standar yaitu: (1) 

standar isi kurikulum, (2) standar proses, (3) standar 

kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) 

standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) 

standar penilaian pendidikan. 

 

Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen dalam Pasal 10 ayat (1) menyatakan 

ada empat kompetensi yang harus dikuasai oleh guru 
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yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Semua 

kompetensi tersebut menjadi acuan dasar penilaian 

untuk menjadi guru Paud yang profesional, 

berkarakter kuat dan cerdas.  

 

Semua kompetensi tersebut di atas mutlak 

dimiliki guru Paud sebagai sumber daya manusia 

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.  Hal 

demikian, diperjelas lagi dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013, antara lain meliputi penilaian 

kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian 

kompetensi dilakukan berdasarkan indikator-indikator 

pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, 

afektif maupun psikomotor. 

 

Guru atau pendidik anak usia dini secara umum 

sama dengan pamong belajar, fasilitator, tutor yang 

memiliki ciri atau sifat sebagai berikut: sosok yang 

memiliki kharisma, kemampuan merancang program 

pembelajaran, mampu menata dan mengelola kelas 
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dengan efektif, efisien, sosok dewasa yang secara sadar 

dapat mendidik, mengajar, membimbing dan 

menjadikan guru sebagai profesi yang memerlukan 

keahlian khusus.  

 

Sebagai pendidik profesional, guru anak usia dini 

memiliki fungsi yaitu (1) fungsi adaptasi, berperan 

membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan 

berbagai kondisi lingkungan serta menyesuaikan diri 

dengan dirinya sendiri, (2) fungsi sosialisasi, berperan 

membantu anak memiliki ketrampilan sosial yang 

berguna dalam kehidupan sehari-hari, (3) fungsi 

pengembangan, membantu pengembangan berbagai 

potensi yang dimiliki anak, (4) fungsi bermain, 

memberi kesempatan pada anak untuk bermain, (5) 

fungsi ekonomik, membantu pendidikan terencana 

untuk anak yang merupakan investasi jangka panjang 

orang tua.    

 

Adapun peran guru anak usia dini adalah sebagai 

pembimbing, fasilitator, mediator, motivator, 

informator dan evaluator. Lebih jauh peran guru 

diperlukan dalam berinteraksi, pengasuhan, mengatur 
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tekanan/stres, memberikan fasilitas,  perencanaan, 

pengayaan, menangani masalah, pembelajaran, 

bimbingan dan pemeliharaan. 

 

Permasalahan dalam pembelajaran muncul 

ketika guru tidak memiliki kualitas, kompetensi, fungsi 

dan peran seperti yang disebutkan di atas, 

diantaranya: (1) peran guru yang sangat dominan dan 

hanya menyampaikan informasi bersifat satu arah 

menyebabkan anak didik cenderung pasif, (2) guru 

lebih suka memilih bahan ajar pada buku teks yang 

baku sehingga anak didik kurang mendapat perpektif 

yang realistik dan berdayaguna bagi pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari, (3) penugasan 

yang cenderung membuat anak didik terisolasi dan 

sulit berkomunikasi dengan anak lainnya, (4) 

pertanyaan yang dilontarkan lebih banyak bersifat 

konvergen dan melumpuhkan kreativitas anak dan 

mempengaruhi kemandirian anak.  

 

Dalam hal ini guru tidak mampu melakukann 

inovasi untuk mengembangkan model pembelajaran 

yang tepat digunakan untuk anak usia dini. Inovasi 
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pendidikan secara sederhana dapat dimaknai sebagai 

inovasi dalam bidang pendidikan. Inovasi pendidikan 

ialah suatu ide, barang, metode, yang dirasakan atau 

diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau 

sekelompok orang (masyarakat) baik berupa hasil 

penemuan  atau discovery, yang digunakan untuk 

mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan 

masalah pendidikan. Keinovatifan seorang guru sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, 

mencapai pendidikan yang efektif, efisien dan kondusif  

dalam meningkatkan ketangguhan anak didik 

menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.  

 

Kenyataannya pada saat ini dapat  dikatakan 

bahwa keinovatifan guru PAUD masih rendah dan 

belum optimal. Guru cenderung berperan sebagai 

pengajar yang hanya terpaku pada satu pola 

pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang 

sudah baku. Guru cenderung sibuk dengan dirinya 

sendiri dan tidak memiliki ide pengembangan 

pengajaran di kelas. Guru tidak memiliki kemampuan 

berkomunikasi secara maksimal dengan anak didiknya. 

Guru tidak mampu menjadi model untuk merangsang 
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kreativitas anak didik. Interaksi sosial di lingkungan 

profesionalitas guru yang tidak kondusif dan tidak 

berkembang sehingga keadaan guru yang tetap 

terisolasi di kelas dan tidak dapat mengungkapkan 

idenya. 

 

Perlu dikembangkan upaya-upaya konkret yang 

berkesinambungan agar motivasi kerja guru dan 

keinovatifannya dapat  meningkat. Efektivitas dalam 

dunia pendidikan dapat dilihat dari kualitas program, 

ketepatan penyusunan, kepuasan, kemampuan 

adaptasi, semangat kerja, motivasi, ketercapaian 

tujuan,  serta ketepatan pendayagunaan sarana dan 

prasarana, dan sumber belajar dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah.  

 

Efiesiensi pendidikan berkaitan dengan 

optimalisasi pendayagunaan sumber pendidikan yang 

terbatas untuk mencapai output (hasil) yang optimal. 

Suatu proses pendidikan yang efisien ialah yang 

mampu menciptakan keseimbangan antara sumber-

sumber yang dibutuhkan dengan yang tersedia guna 

mengurangi hambatan-hambatan dalam mencapai 
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tujuan pendidikan. Untuk itu maka kepemimpinan 

kepala sekolah akan sangat berperan dalam 

memotivasi kerja guru-guru dalam upaya 

menumbuhkan dan meningkatkan keinovatifan.  

 

Produktivitas kerja guru juga dapat dipengaruhi 

oleh kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan 

kepala sekolah dapat diterima oleh guru maka akan 

dapat meningkatkan keinovatifan guru. Kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik akan selalu memberikan 

kepercayaan pada guru dalam  mengembangkan 

wawasan dan kemampuan gurunya. 

 

Berbagai hasil studi tentang keinovasian guru 

antara lain dilakukan oleh Cinzia Battistella, Fabio 

Nonino menyimpulkan adanya hubungan yang terkait 

antara motivasi dan keinovatifan dengan membuat 

pola jaringan motivasi dan mengidentifikasi dimensi 

peran, ditemukan bukti potensial bahwa keduanya 

memiliki hubungan kuat (Battistella 2011, hh 9-11). 

 

Ng Yu Seen,  Sharan Kaur Garib Singh, Sharmila 

Jayasingam, dari Faculty of Business & Accountancy, 

University of Malaya menghasilkan penemuan bahwa 
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adanya hubungan antara budaya organisasi dengan 

inovasi yang besar (Seen, 2012: 147). James C. Sarros 

dan Brian K. Cooper menunjukkan adanya hubungan 

antara kepemimpinan transformasional dan budaya 

organisasi dengan keinovatifan guru.  

 

Ada  enam faktor kepemimpinan transforma-

sional berhubungan dengan keinovatifan guru yaitu: 

pemimpin yang dapat mengartikulasikan visi, tujuan 

organisasi, stimulasi intelektual, dukungan terhadap 

individu, memiliki kinerja yang tinggi dan role model  

(Sarros, 2008). 

  Salih Yeşil (2012 Vo.6 No. 1) dan Ahmat Kaya 

menyatakan adanya hubungan antara budaya 

organisasi dengan keinovatifan. Mesut Sagnak 

memperlihatkan adanya hubungan antara perilaku 

kepemimpinan  kepala sekolah dengan keinovatifan 

guru dalam meningkatkan keinovatifan guru di sekolah 

(Sagnag, 2012). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Keinovatifan

einovatifan asal katanya adalah inovasi. Kata 

inovasi berdasarkan etimologinya diambil dari 

bahasa Latin  “innovare”, berarti “membuat sesuatu yang baru”. Inovasi dalam bahasa Inggris adalah 

innovation, yaitu segala sesuatu yang baru atau 

pembaharuan. Inovasi adalah suatu gagasan, barang, 

kejadian, teknik-teknik/metode-metode atau praktik 

yang diamati, disadari, dirasakan, dan diterima sebagai 

hal yang baru oleh seseorang atau kelompok 

masyarakat (Komariah, 2005: 19-20). 

 

Seseorang atau sekelompok masyarakat yang 

mampu melakukan inovasi, mereka dapat digolongkan 

sebagai orang-orang yang inovatif. Inovasi adalah 

bentuk hasil dari keinovatifan. Keinovatifan adalah 

K 

BAB II 

KEINOVATIFAN GURU PAUD 



 

14 

 

Keinovatifan Guru PAUD 

suatu perilaku atau tindakan yang memperlihatkan 

tingkat inovasi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini 

keinovatifan menunjukkan adanya perubahan perilaku 

dan tindakan seseorang dan bukan hanya pikirannya 

saja.  

 

Semua orang dinilai memiliki potensi inovatif, 

meskipun tidak semuanya dapat mengembangkan atau 

menggunakan potensi yang dimiliki secara penuh. 

Penerimaan inovasi sangat tergantung pada individu 

penerima, karakteristik inovasi dan karekteristik 

lainnya tempat individu itu berada. 

 

B. Konsep Dasar Inovatif

 

Beberapa pakar memaparkan  teori-teori inovasi 

antara lain: John R. Schermerhorn (2010: 376-379), 

James G.  Hunt, Richard N. Osborn, Mary Uhl-Bien 

menyatakan: 

Innovation is the process of creating new ideas 

and putting them into practice. It is the means by 

which creative ideas find their way into everyday 

practices, ideally practices that contribute to 

improved customer service or organizational 

productivity. There are a variety ways to look at 

innovation. Here, we will examine it as a process, 
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separate product from process innovation, and 

note the tensions between the early development 

of ideas and the task of implementation. Idea 

creation - to create an idea through spontaneous 

creativity, ingenuity, and information 

processing.Initial experimentation – to establish the idea’s potential value and 
application.Feasibility determination – to identify 
anticipated costs and  enefits.Final application- to 
produce and market a new product or service, or 
to implement a new approach to operations. 
 

Teori tersebut menjelaskan bahwa  inovasi 

adalah proses penciptaan ide baru dan kemudian 

mempratekkannya. Inovasi merupakan sarana 

terbentuknya ide kreatif yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, secara ideal inovasi adalah 

praktek yang memberikan kontribusi untuk perbaikan 

jasa konsumen dan poduktivitas organisasi. Ada 

beberapa cara dalam memandang inovasi. Di sini 

inovasi dianggap sebagai suatu proses, memisahkan 

produk dari proses inovasi tersebut, dan mencatat 

semua ketegangan dari mulai awal pengembangan  ide 

sampai dengan implementasinya.  

 

Penciptaan ide – menciptakan melalui kreativitas 

yang spontan, murni, dan memproses informasi. 
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Eksperimen inti – menciptakan ide yang bernilai 

potensial, dan aplikasinya. Penentuan kemungkinan 

pekerjaannya – mengidentifikasi antisipasi biaya dan 

keuntungan. Aplikasi akhir – menghasilkan dan 

memasarkan produk atau jasa baru atau 

mengimplementasikannya dengan pendekatan baru 

dalam prakteknya. Ada empat faktor keinovatifan John 

R. Schermerhorn (2010: 376-379), yang mendukung 

teori tersebut di atas yaitu:  

1. Idea creation - to create an idea through 

spontaneous creativity, ingenuity, and 

information processing. 
2. Initial experimentation – to establish the idea’s 

potential value and application. 
3. Feasibility determination – to identify 

anticipated costs and benefits. 
4. Final application- to produce and market a 

new product or service, or to implement a new 
approach to operations. 

 

 

Dijelaskan bahwa keinovatifan memiliki empat 

faktor penting yaitu (a) penciptaan ide yang muncul 

secara spontan, asli dan memproses informasi, (b) 

pengalaman utama adalah menciptakan nilai dan 

penerapan ide yang potensial, (c) penentuan kelayakan 

untuk mengidentifikasi antisipasi biaya dan 
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keuntungan, (d) penerapan final untuk menghasilkan 

dan memasarkan jasa dan produk baru atau 

mengimplementasikan pendekatan baru untuk 

pelaksanaannya. 
 

Konsep tentang inovasi yang sama juga 

dikemukakan oleh Wood (2001: 611-614), Wallace, 

Zeppane, Schermerhorn, dan Hunt sebagai berikut: 

Innovation can be defined as the process of 
creating new ideas and putting them into 
practice. It is the means by which creative ideas 
find their way into everyday practice in the form 
of new goods or services that satisfy customers or 
a new systems or practices that help 
organisations better produce them. 
 
 

Teori tersebut  menjelaskan bahwa inovasi 

adalah proses menciptakan ide baru dan 

mempraktekkannya. Inovasi adalah cara dimana ide 

kreatif dapat ditemukan setiap hari dalam bentuk 

barang atau jasa yang baru sehingga dapat memuaskan 

konsumen atau sistem dan jasa baru yang membantu 

organisasi lebih baik membuatnya. Ada tiga dimensi 

yang  ditekankan  yaitu:  

1. Inovasi produk dengan indikator-indikator: 

(a) menciptakan ide baru, (b) memperbaiki 

produk/jasa;  
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2. Inovasi proses dengan indikatornya: cara 

lebih baik dalam membuat sesuatu;  

3. Inovasi penerapan produk/jasa dengan 

indikator-indikator: (a) memasarkan produk/ 

jasa pertama, (b) adanya produk/jasa yaitu 

hasil cipta ide baru atau memperbaiki 

produk/jasa lama menjadi bentuk baru.  
 

Stephen P. Robbins (2003: 571-572) menyatakan 

hal yang sama bahwa:  “Innovation is a new idea 

applied to initiating or improving a product, process, or 

service.” Inovasi adalah ide baru yang diterapkan 

untuk memulai atau memperbaiki suatu produk, 

proses atau layanan. Robbins menekankan beberapa 

faktor yang berhubungan yaitu: (a) Produk : 

mencipatakan ide baru, (b) Proses: menerapkan 

metode baru, dan (c) Layanan: sistem dan standar 

baru. 

 

Greenberg (2008: 568-572) dan Baron 

menguatkan pendapat Robbins dengan menyatakan 

bahwa: “Specifically, innovation may be defined as the 

process of making changes to something already 

established by introducing something new.” Inovasi 
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adalah proses membuat perubahan menjadi sesuatu 

yag sudah jadi dengan mengenalkan sesuatu yang baru. 

Ada tujuh faktor yang berkaitan dengan inovasi yaitu:  

1. Inovasi produk yang berarti bisa 

mengenalkan barang/jasa baru atau 

memperbaiki produk/jasa  lama,  

2. Inovasi layanan yaitu memperkenalkan 

layanan yang baru,  

3. Inovasi proses dengan menciptakan 

produk/jasa atau memperbaiki yang lama,  

4. Inovasi pemasaran, menampilkan metode 

pemasaran baru atau memperbaharui,  

5. Inovasi rantai pemasokan, mengembangkan 

cara yang tepat dan akurat memperoleh 

produk dari pemasok ke konsumen,  

6. Inovasi model bisnis, merevisi cara berbisnis 

yang sudah dikerjakan,  

7. Inovasi organisasi, mengubah praktek 

organisasi dalam membuat produk.  

 

Berdasarkan uraian ketiga teori yang 

dikemukakan para pakar tersebut, terdapat kesamaan 

pendapat bahwa inovasi adalah menciptakan ide 
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barang atau jasa baru. Namun produk dan jasa tersebut 

harus diproses dan dibuat kemudian disosialisasikan 

dan dipasarkan.   

 

Bessant dan Tidd menyatakan bahwa: “Innovation as the process of translating ideas into 

useful – and used – new products, processes and 

services.” Inovasi adalah proses menerjemahkan ide 

menjadi lebih manfaat dan menggunakan produk, 

proses dan jasa yang baru. Ada enam faktor yang 

berhubungan dengan inovasi yaitu:   

1. Inovasi produk yaitu pengembangan produk 

baru atau memperbaiki produk lama menjadi 

baru;  

2. Inovasi layanan yaitu: pengembangan layanan 

baru atau memperbaiki layanan lama;  

3. Inovasi proses untuk Memperbaiki proses 

membuat produk dan jasa; 

4. Inovasi manajemen untuk mengurangi biaya, 

memperbaiki kualitas dan meningkatkan 

produktivitas;  

5. Inovasi posisi pasar untuk menciptakan pasar 

baru; 
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6. inovasi posisi pasar dalam menciptakan pasar 

baru.  
 

Osborne (2005: 119-145) dan Brown  juga 

menekankan  bahwa inovasi adalah pengenalan 

kebaharuan ke dalam suatu sistem dan dikaitkan 

dengan penerapan ide baru. Dijelaskan pula ada dua 

faktor yang berhubungan yaitu menyangkut inovasi 

proses dan transformasi produk atau jasa yang baru ke 

suatu lingkungan. 
 

Hurt (1977:58-65) dan Cook menegaskan bahwa 

inovasi adalah ide, atau obyek yang dianggap baru oleh 

individu atau suatu unit lain. Orang dan organisasi 

memiliki perbedaan bentuk “keinovatifan”. 
Keinovatifan adalah menindaklanjuti proses awal 

penerimaan ide baru, mempraktekannya, dan 

seterusnya. Individu atau organisasi tersebut 

sepertinya menerima suatu perubahan. Ada tiga faktor 

yang saling berhubungan dengan inovasi yaitu: (a) ide 

baru, (b) penerimaan ide baru dan (c) perubahan. 

An Innovation is an idea, practice, or object that 
perceived as new by an individual or other unit of 
adoption (like an organization). People and 
organizations vary a great deal in their “innovativeness”. Inovativeness has to do with 
how early in the process of adoption of new 
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ideas, practices, etc. That individual or 
organizations is likely to accept a change. 
 

Selanjutnya Rogers dan Shoemaker 

mendefinisikan konsep inovasi sebagai:  “An 

innovation is an idea, practice, or object perceived as 

new by an individual” yaitu  ide, praktik, obyek yang 

dianggap baru dan diterima oleh individu. Faktor-

faktor yang terkait dengan konsep tersebut 

diantaranya: (a) kebaharuan, (b) penemuan, (c) proses 

dan hasil, (d) perubahan atau ketidakmapanan.  
 

Mole dan Elliot menjelaskan inovasi  adalah 

proses yang melibatkan serangkaian tahap pengaturan 

dari ide penemuan, desain produk, pengembangan, 

produksi, dan penggunaannya. Adapun faktor-faktor 

yang berhubungan dengan inovasi yaitu: (a) penemuan 

dengan pengenalan produk baru, (b) pentingnya 

keberadaan lingkungan organisasi, (c) implementasi 

proses penemuan. 

 

Van den Vern menegaskan bahwa inovasi 

dipandang sebagai sesuatu yang baik karena ide harus 

bermanfaat dan menguntungkan  untuk membangun 

dan memecahkan masalah. Ahmed menyatakan bahwa 
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inovasi adalah proses komersialisasi satu atau lebih ide 

yang diubah menjadi sesuatu yang ekonomis dan 

memiliki nilai kompetitif. 
 

Richard L. Daft (2005: 61-65) mengemukakan 

ada tiga strategi inovasi yang penting yaitu: (a) 

Eksplorasi yang melibatkan mendesain organisasi 

untuk  mendorong kreativitas dan menginisiasi ide 

baru; (b) Kerjasama mengacu pada penciptaan kondisi 

dan memberikan fasilitasi koordinasi internal dan 

eksternal dan berbagi pengetahuan; dan (c) 

Enterpreneur berarti manajer menempatkan proses 

dan struktur untuk mempertegas bahwa ide yang 

digulirkan diterima dan diterapkan. Ketiga strategi ini 

dapat digambarkan 2.1 sebagai berikut: 

 

Exploration              Cooperation                   Entrepreneurship

 

  

  

 

Sumber: Based on Patrick Reinmoeller and Nicole van Baardwijk, “The Link Between Diversity and Resilience,” MIT Sloan 
Management Review (Summer 2005): p.p. 61-65. 
 

Gambar 2.1  Three Innovative Strategies for New 
Products and Technologies 
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Berdasarkan uraian teori-teori di atas disebutkan 

bahwa inovasi adalah  kegiatan menciptakan ide, 

memperbaharui produk atau jasa lama, memerlukan 

proses, membuat layanan produk atau jasa baru. 

Keinovatifan adalah sejauhmana inovasi dilakukan.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa  

keinovatian adalah suatu perilaku atau tindakan  

dalam menciptakan ide, memperbaharui produk atau 

jasa yang sudah ada yang melalui suatu proses dan 

mengimplementasikan produk atau jasa baru tersebut 

dalam bentuk layanan pemasaran.  Adapun dimensi 

dan indikator-indikatornya sebagai berikut:  

a. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari  

indikator-indikator: (a) penciptaan ide baru, 

(b) perbaikan produk atau jasa.  

b. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) cara dalam membuat 

sesuatu, (b) implementasi hasil penemuan. 

c. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (a) 

peningkatan daya tarik produk atau jasa baru, 

(b) sosialisasi produk atau jasa baru.  
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Pada organisasi pendidikan, keinovatifan guru 

adalah perilaku atau tindakan guru dalam menciptakan 

ide atau memperbaharui ide yang sudah ada dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model 

pembelajaran, media dan alat yang digunakan dalam 

pembelajaran, sistem penilaian dan manajemen kelas 

yang memerlukan proses implementasi dari hasil 

produk pembelajaran tersebut dan 

mensosialisasikannya kepada semua warga belajar.  

 

Adapun dimensi dan indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah: 

1. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (a) penciptaan ide baru, 

(b) perbaikan produk pembelajaran.  

2. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) cara dalam membuat 

produk pembelajaran, (b) implementasi hasil 

penemuan.  

3. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (a) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, 

(b) sosialisasi produk pembelajaran baru. 
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C. Optimalisasi Keinovatifan Guru PAUD 

Perlunya optimalisasi keinovasian guru PAUD 

didasarkan pada hasil survai awal keinovatifan Guru Paud 

di Kota Bogor yang menunjukkan bahwa   keinovatifan 

guru PAUD masih rendah. Indikator rendahnya 

keinovatifan guru PAUD sebagai berikut: (1) Guru 

tidak mengkaji ulang model pembelajaran baru setiap 

awal semester; (2) Guru  tidak menggunakan bentuk 

baru dalam penugasan yang bervariasi  kepada 

siswanya; (3) Guru  tidak mensosialisasikan model 

pembelajaran baru kepada guru-guru lainnya; (4) Guru 

tidak meningkatkan daya tarik media pembelajaran  

disesuaikan dengan kompetensi siswa; (5) Guru tidak 

memiliki gagasan baru dalam menyusun RPP sesuai 

dengan kebutuhan siswanya; (6) Guru  tidak 

memperbaharui media pembelajaran lama  untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di 

kelas; dan (7) Guru tidak  memperagakan contoh 

desain kelas bervariasi yang baru kepada guru-guru 

lainnya. 

 

Permasalahan rendahnya dan belum optimalnya 

keinovatifan guru Paud karena prosentase guru yang 
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belum melakukan inovasi dalam pembelajaran masih 

tinggi. Masih banyaknya guru yang tidak  mengkaji 

ulang model pembelajaran baru di setiap awal 

semester 80%  karena memang diperlukan waktu dan 

tenaga yang berlebih untuk melakukannya dan ini 

sangat berkaitan dengan motivasi kerja guru. Guru 

yang tidak menggunakan bentuk baru dalam 

penugasan bervariasi  kepada siswanya  77%.  

 

Guru yang tidak mensosialisasikan model 

pembelajaran baru kepada guru-guru lainnya berkisar 

75% karena terhambat adanya kendala fasilitas yang 

dimiliki sekolah belum memadai dan juga padatnya 

jam pelajaran sehingga guru-guru sibuk dan tidak 

memiliki banyak waktu.  Guru yang tidak 

meningkatkan daya tarik media pembelajaran  

disesuaikan dengan kompetensi siswa adalah 70% 

karena ini memerlukan kemampuan kreativitas guru 

dalam meningkatkan mutu sekolah. Ini kemungkinan 

disebabkan guru tidak memiliki kemampuan 

berinovasi. Guru  yang tidak memiliki gagasan baru 

dalam menyusun RPP sesuai dengan kebutuhan 

siswanya 64%,  meskipun kenyataannya guru tersebut 
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sudah pernah mengikuti pelatihan penyusunan RPP 

setiap semester.  

 

Namun hasil dari pelatihan tersebut tidak 

diterapkan untuk meningkatkan kualitas siswanya 

atau didesiminasikan kepada guru lainnya. Guru yang 

tidak memperbaharui media pembelajaran lama  untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pembelajaran di kelas 

sebanyak 55% karena bisa jadi guru terlalu sibuk 

dengan dirinya dan tidak memiliki banyak waktu 

untuk membuat media pembelajaran yang baru atau 

memperbaiki media pembelajaran yang lama. Guru 

yang tidak memperagakan contoh desain kelas 

bervariasi yang baru  kepada guru-guru lainnya 55% 

karena ini membutuhkan kreativitas dan kompetensi 

pedagogik guru yang baik. 

 

Indikasi-indikasi permasalahan di atas dianggap 

menjadi tolak ukur bahwa masih rendahnya 

keinovatifan guru Paud.  Guru cenderung tidak 

memiliki gagasan dan ide untuk mengembangkan pola 

pembelajaran di kelas, pembuatan media dan alat 

peraga pembelajaran yang baru, penataan dan 

pengelolaan kelas yang menyenangkan dan tidak 
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monoton atau membosankan. Guru kurang motivasi 

dan tidak mampu bersinergi dengan guru lainnya 

dalam membuat alat permainan baru dan bermain 

peran yang dapat  merangsang kreativitas siswa. Guru 

juga tidak memiliki kemampuan mensosialisasikan 

hasil inovasinya kepada guru-guru yang lain.  
 

Meskipun ada dukungan fasilitas dan arahan-

arahan yang diberikan oleh atasan, semuanya 

terpulang pada sikap dan kemampuan serta motivasi 

guru untuk menunjukkan profesionalitasnya dan 

keinovatifannya. Informasi-informasi dari data awal 

merupakan penilaian guru dalam mengembangkan 

keinovatifannya. Budaya kerja dapat mempengaruhi 

sikap atau perilaku seseorang dalam menjalankan 

pekerjaannya pada suatu organisasi sekolah. 
 

Adapun faktor-faktor yang diduga menghambat 

dan menyebabkan rendahnya keinovatifan guru 

diantaranya: manajemen dari lembaga paud itu sendiri 

seperti perencanaan, pengelolalan, monitoring dan 

evaluasi terhadap guru-gurunya belum diberlakukan 

maksimal. Ketidakjelasan visi dan norma-norma  

organisasi Paud  yang  membuat guru  tidak  mampu 
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mengembangkan  ide baru dalam kegiatan 

pembelajaran. Ketidakmampuan perencanaan dan 

pengelolaan organisasi memberikan fasilitas dan 

peluang kepada guru dalam mengembangkan potensi 

pengetahuan dan ketrampilannya dalam bentuk 

pelatihan dan magang.  

 

Semua itu karena tidak adanya monitoring dari 

organisasi Paud yang dapat mendorong keinovatifan 

guru dalam mengembangkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode dan teknik pembelajaran yang 

mendidik secara kreatif sesuai dengan standar 

kompetensinya sebagai guru. Kurangnya penghargaan 

dari organisasi Paud terhadap prestasi yang sudah 

dilakukan guru dalam mengembangkan  metode dan 

teknik pembelajaran atau kegiatan pembelajaran  

lainnya. 

 

Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting 

dalam mengarahkan, memberdayakan potensi guru 

dan memotivasi serta memberikan inspirasi  kepada 

guru dalam  menyusun silabus sesuai dengan tujuan 

terpenting dalam penerapan kurikulum dan 
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menggunakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) sesuai dengan tujuan dan lingkungan 

pembelajaran. Kurangnya perhatian kepala sekolah  

dalam  memberikan tantangan dan dukungan kepada 

guru dalam mengelola kelas secara  efektif tanpa 

mendominasi atau guru sibuk dengan kegiatannya 

sendiri sehingga  semua waktu peserta didik tidak  

termanfaatkan secara produktif. 

 

Motivasi kerja guru berperan penting dalam 

keinovatifan guru karena dorongan dari dalam untuk 

mengembangkan diri, berinovasi dalam membuat ide-

ide baru untuk pengembangan pembelajaran di kelas, 

pengelolalan kelas yang kondusif dan kreatif akan 

menambah produktivitas guru dan anak didik. Ketika 

guru memiliki motivasi yang kuat untuk berkembang 

maka dia pun akan memotivasi anak didiknya dalam 

belajar. Guru harus dapat memanfaatkan potensinya 

dalam menggunakan alat bantu mengajar, media 

pembelajaran, sumber pembelajaran baik berupa alat 

peraga maupun  audio‐visual dalam meningkatkan 

motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  
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Hal ini juga berpengaruh pada kemampuan guru 

untuk menganalisis potensi pembelajaran setiap 

peserta didik dan mengidentifikasi pengembangan 

potensi peserta didik melalui program pembelajaran 

yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi 

akademik, kepribadian, dan kreativitasnya sampai ada 

bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan 

potensi mereka. Guru harus mampu  berkomunikasi 

secara efektif, empatik dan santun dengan peserta 

didik dan bersikap antusias dan positif. Guru 

diharapkan mampu memberikan respon yang lengkap 

dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta 

didik. 
 

Selain uraian budaya organisasi,  kepemimpinan 

transformasional, dan motivasi kerja guru Paud 

tersebut di atas; masih banyak faktor-faktor lain yang 

diduga berhubungan dengan rendahnya keinovatifan 

guru diantaranya faktor kepuasan kerja (job 

satisfaction) yang mencerminkan keadaan guru yang 

merasa tidak puas dengan penghasilan yang 

diperolehnya sehingga dia tidak termotivasi untuk 

mengembangkan dirinya.  
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Guru yang pasif, tidak memiliki kreativitas dan  

minat  terhadap pekerjaannya. Situasi tempat kerja 

yang tidak kondusif, dukungan dan arahan 

kepemimpinan kepala sekolah yang kurang, kerjasama 

antara pimpinan dengan sesama guru, kerjasama 

dengan sesama guru, perbedaan dalam kemampuan 

intelektualitas dan profesional, dan pengawasan 

administratif bagi guru yang kurang inovatif. 

 

Guru sebagai salah satu unsur pelaksana 

pendidikan mempunyai peranan penting dalam 

meningkatkan mutu serta pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Keberhasilan pendidikan di 

sekolah dalam proses pembelajaran terletak pada 

keinovatifan guru yang teraktualisasi melalui produk 

dari hasil kerjanya.  
 

Keinovatifan guru diyakini sebagai salah satu 

faktor dominan yang dapat menentukan tingkat 

keberhasilan anak didik dalam melakukan 

transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

internalisasi etika dan moral dalam menuju 

masyarakat madani. Dengan kata lain bahwa 

keberhasilan anak didik dalam menjalani kehidupan 
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selanjutnya sebagian besar ditentukan oleh 

produktivitas kerja guru. Keinovatifan guru dianggap 

penting dalam meningkatkan mutu lulusan peserta 

didik. Semakin produktif guru berinovasi akan semakin 

memungkinkan tercapainya tujuan proses 

pembelajaran di sekolah secara efektif dan efesien. 

 

D. Tingkat Keinovatifan Guru PAUD

Berdasarkan data kuantitatif tentang 

keinovatifan guru menunjukkan bahwa jumlah 

persentase guru yang memiliki keinovatifan rendah 

dan keinovatifan sedang sebesar 70,83%, sedangkan 

Jumlah guru yang dianggap memiliki keinovatifan 

tinggi hanya mencapai 29,17%.  Demikian pun data 

kualitatif yang dilakukan melalui  hasil wawancara, 

Focus Group Discussion (FGD), observasi dan 

dokumentasi dari tiga sekolah Taman Kanak-Kanak 

yang mewakili  kategori level baik (upper), sedang 

(middle) dan kurang (lower) yaitu TK Islam Insani 

dapat diketahui keinovatifan guru sebagai berikut. 
 

Keinovatifan pada TK dengan level Upper 

ditemukan adanya  keinovatifan guru dalam bentuk 

kegiatan menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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dari produk yang sudah ada dalam kegiatan belajar 

mengajar seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model  pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen pengelolaan kelas yang 

memerlukan proses  implementasi dari hasil produk 

pembelajaran tersebut dan mensosialisasikannya 

kepada semua warga belajar, pimpinan sekolah dan 

organisasi sekolah.  

 

Hasil pengamatan menunjukkan data sebagai 

berikut: (a) Kegiatan belajar mengajar guru di sekolah, 

(b) Kegiatan guru dalam pembuatan media 

pembelajaran di sekolah, (c) Kegiatan guru  

berkomunikasi dengan rekan kerja di sekolah, (d) 

Kegiatan guru dan seluruh warga di sekolah, (e) 

Kegiatan guru di forum diskusi, (f) Keaktifan guru pada 

kegiatan di sekolah. Data dokumentasi yang tersedia 

berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) Jadwal 

mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) Tata 

tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, 7) Berita acara, (g) 

Notulensi, 9) RPP, (h) Laporan kegiatan, (i) RAB.
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Berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan 

bahwa keinovatifan guru yang ada di TK pada lever 

Upper memiliki kategori sangat tinggi di semua 

indikator dan ini diperlihatkan kegiatan guru yang 

mampu menciptakan ide baru dalam pembuatan 

rencana pembelajaran, media pembelajaran dan 

memperbaharui sumber pembelajaran yang ada 

dilakukan pada setiap semester. Guru dapat membuat 

media pembelajaran yang menarik dan 

mensosialisasikannya kepada siswa dan guru-guru 

lainnya yang dilakukan melalui peragaan di kelas dan 

disampaikan dalam bentuk seminar atau lokakarya di 

lingkungan sekolah.  
 

Keinovatifan guru pada TK level middle dalam 

bentuk kegiatan guru menciptakan ide atau 

memperbaharui ide dari produk yang sudah ada dalam 

kegiatan belajar mengajar seperti pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model  

pembelajaran, media dan alat yang digunakan dalam 

pembelajaran, sistem penilaian dan manajemen 

pengelolaan kelas yang memerlukan proses  

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 
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dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar, pimpinan sekolah dan organisasi sekolah.    

 

Hasil pengamatan menunjukkan sebagai berikut: 

(a) Kegiatan rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) 

Kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah, (c) Kegiatan guru dalam berkomunikasi 

dengan rekan kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan 

seluruh warga di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum 

diskusi, (g) Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah.  

Data dokumentasi yang ada berupa: (a) Daftar hadir 

mengajar, (b) Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan 

di sekolah, (d) Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) 

SOP, (g) Berita acara, (h) Notulensi, 9) RPP, (i) 

Laporan kegiatan, (j) RAB. 

 

Berdasarkan data tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa keinovatifan guru yang ada di TK 

level middle memiliki kategori tinggi di semua 

indikator dan ini diperlihatkan kegiatan guru yang 

mampu menciptakan ide baru dalam pembuatan 

rencana pembelajaran, media pembelajaran dan 

memperbaharui desain kelas yang  ada dilakukan pada 
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setiap semester. Guru dapat membuat media 

pembelajaran yang menarik dan mensosialisasikan-

nya kepada siswa dan guru-guru lainnya yang 

dilakukan melalui peragaan di kelas dan disampaikan 

dalam bentuk seminar atau lokakarya di lingkungan 

sekolah.  

 

Keinovatifan guru pada TK level lower diketahui 

adanya keinovatifan guru dalam bentuk kegiatan 

menciptakan ide atau memperbaharui ide dari produk 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model  pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen pengelolaan kelas yang memerlukan 

proses  implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar, pimpinan sekolah dan organisasi 

sekolah.  
 

Data hasil pengamatan menunjukkan sebagai 

berikut: (a) Kegiatan rutinitas guru di sekolah, (b) 

Kegiatan guru dalam melaksanakan tugasnya di 
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sekolah, (c) Kegiatan guru dalam berkomunikasi 

dengan warga sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh 

warga di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, 

(g) Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun 

data dokumentasi berupa: (a) Laporan kegiatan, (b) 

Daftar hadir mengajar, (c) Jadwal mengajar, (d) Foto-

foto, (e) Forum komunikasi, (f) Tata tertib, (g) SK, 7) 

SOP, (h) Berita acara, (i) Notulensi, (j) RPP, (k) RAB. 

 

Keinovatifan guru yang ada di TK level lower 

memiliki kategori tinggi di beberapa indikator dan ini 

diperlihatkan kegiatan guru yang mampu menciptakan 

ide baru dalam sumber pembelajaran, media 

pembelajaran dan memperbaharui desain kelas yang  

ada dilakukan pada setiap semester. Guru dapat 

membuat media pembelajaran yang menarik dan 

mensosialisasikannya kepada siswa dan guru-guru 

lainnya yang dilakukan melalui peragaan di kelas dan 

disampaikan dalam bentuk seminar atau lokakarya di 

lingkungan sekolah.   
 

Berdasarkan hasil pengamatan pada tiga kategori 

TK tersebut sesungguhnya keinovatifan yang dimiliki 

oleh guru terdapat perbedaan yang menjadikan ciri 
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khas dari masing-masing lingkungan sekolahnya. Pada 

TK level upper tampak sekali adanya penciptaan ide 

desain kelas yang menarik berbentuk sentra-sentra 

yang mendorong kreatifitas guru dalam menata kelas 

sesuai dengan tema sentra kelasnya,  membuat media 

pembelajaran yang kreatif, inovatif, menarik dan 

menyenangkan.  Pada TK level middle banyak 

menonjolkan pembaharuan dari media yang sudah 

pembelajaran yang sudah ada dibentuk menjadi lebih 

baru dan menarik dengan memanfaatkan bahan-bahan 

yang dimanfaatkan dari lingkungan sekolah. 

Sedangkan pada TK level lower masih 

mempertahankan materi dan media pembelajaran  

yang sudah ada dan hanya membuat penambahan 

untuk membuatnya lebih menarik minat siswa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Budaya Organisasi

 

dgar Schein dalam Ivancevich, (2012: 31) dkk. 

mendefinisikan budaya organisasi sebagai  pola 

asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan atau 

dikembangkan oleh sekelompok orang seperti belajar 

menanggulangi masalah beradaptasi eksternal dan 

integrasi internal–yang dapat dipertimbangkan 

kesahihannya dan karena itu diajarkan kepada anggota 

baru untuk dipahami, dipikirkan dan dihubungkan 

dengan masalahnya.  Adapun dimensi dan faktor-

faktornya sebagai berikut:  

1. Dimensi artefak dan penciptaan terdiri dari 

indikator-indikatornya: (a) teknologi, (b) 

seni, (c) pola sikap yang dapat dilihat dan 

didengar; 

E 

BAB III 

BUDAYA ORGANISASI PAUD 
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2. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikatornya: (a) teruji di lingkungan fisik 

dan (b) teruji di konsensus sosial; 

3. Dimensi asumsi dasar dengan indikator-

indikatornya: (a)  hubungan dengan 

lingkungan, (b) kenyataan, waktu, ruang, (c) 

sifat manusia, (d) sifat kegiatan manusia, (e) 

sifat hubungan manusia. 
 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh 

Jason A. Colquit, (2009: 546-551), Jeffery A, Lepine and 

Michel J. Wessor yang mendefinisikan: “Organizational 

culture as the shared social knowledge within an 

organization regarding the rules, norms, and values 

that shape the atttitudes and behaviors of its 

employees”. Budaya organisasi adalah pengetahuan 

sosial yang  tersebar dan dipahami dalam suatu 

organisasi dengan memperhatikan aturan-aturan, 

norma, nilai yang membangun organisasi tersebut dan 

perilaku para pekerjanya. Dimensi dan indikator-

indikatornya diuraikan berikut ini:  

1. Dimensi artefak, 

2. Dimensi nilai dengan indikator-indikatornya: 

(a) kepercayaan, (b) falsafah, (c) norma;  
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3. Dimensi asumsi dasar dengan indikator-

indikatornya: (a) keyakinan dan (b) falsafah. 
 

Definisi tersebut diperkuat oleh Greenberg 

(2008: 544-549) dan Baron yang menyatakan budaya 

organisasi adalah kerangka kognitif yang terdiri dari: 

perilaku, nilai, norma perilaku, dan harapan yang 

dibagi diantara anggota organisasi; atau seperangkat 

asumsi dasar yang diyakini oleh anggota organisasinya.  

Faktor-faktor yang terkait dengan definis tersebut 

adalah: (a) kepekaan, (b) ketertarikan pada ide baru, 

(c) kesediaan menanggung risiko, (d) nilai, (e) 

keterbukaan komunikasi dan (f) keramahan dan 

kesantunan.   

 

B. 

   

Budaya Organisasi

 

Sekolah

 

Angelo Kinicki & Brian K. Williams (2008: 248–

251) menjelaskan bahwa budaya organisasi, kadang 

disebut budaya korporat, adalah suatu sistem dari 

keyakinan dan nilai yang tersebar  dan  berkembang 

dalam  organisasi dan menjadi penuntun perilaku 

anggotanya. Faktor-faktor yang berkaitan dengan 

definisi tersebut adalah sebagai berikut: (a) visi, 

asumsi dan prasangka, (b) penampilan karyawannya, 

(c) simbol, objek, tindakan, kualitas atau peristiwa, (d) 

cerita, (e) hero, (f) acara dan ritual.  
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Kreitner (2008: 66-68) dan Kinicki 

mendefinisikan budaya organisasi adalah seperangkat 

asumsi dasar yang secara implisit tersebar dan 

diterima oleh suatu kelompok yang menentukan 

bagaimana persepsi, apa yang dipikirkan, dan reaksi 

terhadap bermacam lingkungan. Budaya organisasi 

adalah ciri khas dari suatu organisasi dan sekaligus 

membedakan satu organisasi dengan organisasi 

lainnya. Budaya organisasi dianggap sebagai perekat 

sosial yang mengikat anggota organisasi bersama-

sama. Faktor-faktor yang terkait dengan definisi 

tersebut adalah:  (a) artefak, (b) nilai, (c) asumsi dasar, 

(d) aplikasi penerapan nilai. 
 

  Robin (2013: 546-547) dan Judge menegaskan 

bahwa budaya organisasi mengacu pada sistem makna 

yang tersebar dan  didukung oleh anggota organisasi 

yang membedakan suatu organisasi dengan organsasi 

lainnya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 

definisi tersebut diuraikan sebagai berikut: (a) Inovasi 

dan pengambilan resiko, (b) tertarik pada detil, (c) 

orientasi hasil, (d) orientasi karyawan, (e) orientasi 

tim, (f) agresivitas, (g) stabilitas. 
 

Armstrong (2009: 32) mendefinisikan budaya 

organisasi  atau budaya korporat adalah pola  nilai, 
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norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang tidak dapat 

diucapkan tetapi terbentuk dalam cara orang 

berperilaku.  Ada dua faktor penting yang menguatkan 

definisi tersebut yaitu: (a) nilai dan (b) asumsi. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Joseph E. Champoux 

(2003: 70) yang menyatakan bahwa budaya organisasi 

adalah aspek organisasi yang kompleks dan mendalam 

yang mempengaruhi anggota organisasi. Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan definisi tersebut adalah: (a) 

nilai, (b) norma, (c) ritual, (d) upacara, (e) hero, (f) 

sejarah organisasi. 
 

Meskipun terdapat sejumlah masalah dan 

ketidaksepakatan berkaitan dengan konsep budaya  

organisasi, kebanyakan definisi memasukkan 

kesadaran pentingnya norma dan nilai yang tersebar 

menjadi pedoman anggota organisasi. Kenyataannya, 

ada bukti penelitian berupa nilai budaya yang 

diajarkan kepada pemula yang mencari tahu dan mau 

belajar budaya organisasi (Martin, 2010: 55). Budaya 

organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang 

memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai 

bersama yang menjadi karakteristik inti tentang 

bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi 

(Wibowo, 2010: 19). 
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Sekolah sebagai suatu organisasi,  memiliki 

budaya tersendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh 

nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-

kebijakan pendidikan, dan perilaku orang-orang yang 

ada di dalam core  bisnis yang dijalankannya yaitu 

pembelajaran (Komariah, 2005: 106). Unsur-unsur 

budaya organisasi sekolah digambarkan oleh Susanto 

dalam bentuk gambar 3.1 sebagai berikut.      
 

Ekspresi dan simbol-simbol  yang tampak
 

Interaksi
 

 

dengan masyarakat
 

 

Gambar  3.1  Unsur-Unsur dalam Budaya Organisasi 

Sekolah 
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 Sekolah sebagai suatu bentuk organisasi 

memiliki budaya tersendiri yang membentuk corak 

dari sistem yang utuh dan khas. Kekhasan budaya 

sekolah tidak terlepas dari visi dan proses pendidikan 

yang berlangsung yang mebuat keberadaan unsur-

unsur atau komponen-komponen sekolah sebagai 

bidang garapan organisasi. 
 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas dapat 

disintesakan bahwa dalam organisasi sekolah,  budaya 

organisasi adalah pola asumsi dasar atau filosofi dasar 

Sekolah Paud yang dianut anggotanya dan melandasi 

nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku dan norma-norma 

yang disepakati bersama dan dikembangkan di 

Sekolah Paud tersebut yang dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai Sekolah Paud. 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

1. Dimensi asumsi dasar yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (a) aturan dan kebijakan 

Sekolah Paud, (b) perwujudan misi Sekolah 

Paud.  

2. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikator: (a) nilai-nilai Sekolah Paud, (b) 

norma Sekolah Paud. 
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3. Dimensi artefak yang terdiri dari indikator-

indikator: (a) keseriusan bekerja, (b) 

kedisiplinan dalam bekerja.  

 

C. Kondisi Budaya Organisasi PAUD 

Kondisi budaya organisasi secara kuantitatif 

memperlihatkan posisi yang tinggi sebesar  55,56%, 

namun masih ada budaya organisasi sedang sebesar 

35,41%, sementara itu jumlah guru yang dianggap 

memiliki budaya organisasi rendah hanya mencapai 

9,02%. Data ini memperlihatkan budaya organisasi  

dengan kecenderungan tingkat sedang. Budaya 

organisasi secara kualitatif yang diperoleh melalui 

wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga 

TK dengan kategori level baik (upper), sedang 

(middle), dan kurang (lower) dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

 

Budaya organisasi pada level upper 

menunjukkan adanya persepsi guru terhadap pola 

asumsi dasar atau filosofi dasar Sekolah Paud, nilai-

nilai, norma-norma, keyakinan, pola sikap dan 

perilaku yang disepakati bersama serta dikembangkan 
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di sekolah Paud tersebut dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (j) RAB. 

 

Budaya organisasi yang ada di TK level upper ini 

memiliki kategori sangat tinggi di semua indikator dan 

ini diperlihatkan dari persepsi guru tentang aturan dan 

kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik. Nilai 

dan norma yang dimiliki sekolah tersebut diterapkan 

melalui pembiasaan guru dan siswa di lingkungan 

sekolah. Semua ini menimbulkan perilaku guru yang 

memiliki keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja 
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dan melaksanakan tugas dengan baik, terencana dan 

terpadu.  

 

Budaya organisasi TK level middle ini adanya  

persepsi guru terhadap pola asumsi dasar atau filosofi 

dasar Sekolah Paud, nilai-nilai, norma-norma, 

keyakinan, pola sikap dan perilaku yang disepakati 

bersama serta dikembangkan di sekolah Paud tersebut  

dilaksanakan untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 
 

Budaya organisasi yang ada di TK Permata Bunda 

memiliki kategori tinggi dari indikator aturan dan 
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kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik oleh 

para guru. Nilai dan norma yang dimiliki sekolah 

tersebut diterapkan melalui pembiasaan guru dan 

siswa di lingkungan sekolah. Semua guru memiliki 

keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja dan 

melaksanakan tugas dengan baik, terencana dan 

terpadu. 
 
 

Budaya organisasi pada TK level lower adanya 

persepsi guru terhadap pola asumsi dasar atau filosofi 

dasar Sekolah Paud, nilai-nilai, norma-norma, 

keyakinan, pola sikap dan perilaku yang disepakati 

bersama serta dikembangkan di sekolah Paud tersebut 

yang  dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 
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Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Budaya organisasi yang ada pada TK level lower 

memiliki kategori tinggi pada indikator aturan dan 

kebijakan sekolah yang dipahami dengan baik oleh 

para guru dan warga sekolah. Nilai dan norma yang 

dimiliki sekolah tersebut mulai diterapkan melalui 

pembiasaan guru dan siswa di lingkungan sekolah. 

Guru memiliki keseriusan dan kedisiplinan dalam 

bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik. 

Pada dasarnya budaya organisasi muncul dan 

dipahami guru di tiga level TK ini, namun ada 

perbedaan yang mencerminkan kekhasan dari budaya 

organisasi masing-masing sekolah. Pada TK level upper 

menunjukkan pemahaman guru yang tinggi terhadap 

budaya organisasi di sekolahnya. Mereka menjunjung 

tinggi misi sekolahnya yang akan menjadikan 

sekolahnya sebagai sekolah unggulan di kota Bogor  
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sehingga semua guru  melaksanakan tugasnya dengan 

penuh keseriusan dan kedisiplinan.  

 

Pada TK level middle memperlihatkan 

pemahaman guru tentang pentingnya pembiasaan nilai 

bina iman dan norma-norma yang menjunjung tinggi 

budi pekerti luhur dan kebersaaman kelompok  agar 

tercapai misi sekolah untuk membentuk insan manusia 

penerus bangsa. Semua ini ditunjukkan dengan sikap 

dan perilaku guru yang serius dan disiplin dalam 

kegiatan belajar mengajar.  Sementara pada TK level 

lower lebih menekankan pada indikator pemahaman 

nilai  akhlakul karimah berdasarkan fondasi Islam yang 

kuat dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam 

pembelajaran. Nilai-nilai tersebut ditunjukkan perilaku 

guru yang serius dan disiplin dalam menyampaikan 

materi pembelajaran.  

 

Budaya organisasi adalah persepsi guru dalam 

memahami aturan, kebijakan, nilai-nilai dan norma-

norma yang disepakati bersama dan dikembangkan 

dalam suatu organisasi pendidikan akan memberikan 

semangat kerja, keseriusan dan kedisiplinan guru 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Guru akan 
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bertindak profesional dan mampu mewujudkan visi 

dan misi organisasinya.  

 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 

 

Keadaan ini dikuatkan pula oleh  Angelo Kinicki & 

Brian K. Williams (2008: 248 – 251) yang 

mempertegas bahwa budaya organisasi, kadang 

disebut budaya korporat, adalah suatu sistem dari 

keyakinan dan nilai yang tersebar dan berkembang 

dalam  organisasi dan menjadi penuntun perilaku 
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anggotanya. Sistem keyakinan dan nilai yang tersebar 

dan berkembang dalam organisasi akan menjadi 

penuntun perilaku anggotanya. 

 

Beberapa hasil studi lainnya membuktikan 

bahwa budaya organisasi mempunyai hubungan 

dengan keinovatifan, salah satunya adalah studi dari 

Ng Yu Seen,  Sharan Kaur Garib Singh, Sharmila 

Jayasingam, dari Faculty of Business & Accountancy, 

University of Malaya. Hal ini berarti semakin tinggi 

budaya organisasi maka semakin tinggi pula hasil 

keinovatifan. Demikian sebaliknya, semakin rendah 

budaya organisasi maka makin rendah pula hasil 

keinovatifan. Budaya organisasi yang merupakan 

persepsi guru terhadap aturan-aturan, kebijakan-

kebijakan, nilai-nilai dan norma-norma sekolah akan 

membuat guru bekerja dengan serius dan disiplin 

sehingga mampu memberikan kontribusinya untuk 

meningkatkan keinovatifan guru. 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Kepemimpinan  

epemimpinan memiliki banyak tipe atau gaya 

yang berbeda. Pencapaian visi dan tujuan 

organisasi sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. 

Seorang pemimpin, seperti kepala sekolah, memiliki 

tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pekerjaan. 

Kesuksesan memimpin tergantung pada perilakunya 

apakah dia mampu mempengaruhi, memberdayakan 

dan menstimulasi bawahannya untuk bersinergi 

mewujudkan visi organisasinya. Kepemimpinan 

transformasional adalah salah tipe atau gaya 

kepemimpinan yang diduga dapat meningkatkan 

keinovatifan bawahannya.   

 

Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio (2006: 3-6) 

mendefinisikan kepemimpinan transformasional 

K 

BAB IV 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL  

DALAM LEMBAGA PAUD 
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sebagai perilaku yang mampu menstimulasi dan 

menginspirasi pengikutnya untuk mencapai hasil dan 

dalam proses mengembangkan kemampuan 

kepemimpinannya, visi dan tujuan yang diberikan 

organisasinya, memberi tantangan kepada dirinya 

untuk juga berinovasi, memecahkan masalah, dan 

mengembangkan kemampuan kepemimpinan 

terhadap bawahannya melalui pengarahan, mentoring, 

dan memberi tantangan dan dukungan. “Transformational leaders, on the other hand, are 
those who stimulate and inspire followers to both 

to achieve extraordinary outcomes and, in the process, develop their own leadership capacity”.  
 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya 

diuraikan berikut ini: 

1. Dimensi pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) perilaku dan (b) sifat; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) kegairahan dan (b) optimis; 

3. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikator-indikatornya: (a) inovatif dan (b) 

kreatif;  
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4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator-indikatornya: (a) pencapaian dan 

(b) pertumbuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Komariah, (2005: 79) diadaptasi dari Bass dan Aviola 
(1994) 
 

Gambar 4.1 Model Kepemimpinan Transformasional 

 

Gary Yukl (2006: 251 dan 254) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

perilaku seorang pemimpin yang mampu menyerukan 

nilai moral kepada pengikutnya dalam upayanya 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 

etika dan memobilisasi energi dan sumber dayanya 

untuk mereformasi institusi. Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan definisi di atas adalah: (a) 

mengkomunikasikan  visi, (b) ekspresif, (c) berani 
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mengambil risiko dan mengorbankan dirinya, (d) 

mengkomunikasikan harapan yang tinggi, (e) perilaku 

konsisten sesuai visi, (f) mengelola rasa hormat 

bawahan terhadap pimpinan, (g) membangun 

keberadaan kelompok atau organisasi, (h) 

memberdayakan bawahannya. 
 

Jason A. Colquit, Jefrey A. Lefine and Michel J. 

Wessor (2009: 487-492) mempertegas definisi 

kepemimpinan transformasional dengan pernyataan 

bahwa kepemimpinan transformasional terjadi bila 

seorang pemimpin dapat memberi inspirasi 

bawahannya untuk berkomitmen pada visi dengan 

memberikan makna kerja dan dia bertindak sebagai 

model bagi bawahannya dalam mengembangkan 

potensi mereka dan masalah dari perspektif baru. 

Berikut adalah gambaran dimensi dan indikator-

indikatornya:  

1. Dimensi pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) karisma, (b) rasa hormat, 

(c) kepercayaan; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) kegairahan dan (b) 

berkomitmen mengkomunikasikan visi; 
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3. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikator:  memberi tantangan kepada 

bawahannya untuk berinovasi dan kreatif; 

4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator: membantu bawahannya mencapai 

potensi tinggi dengan mengarahkan, 

mengembangkan dan memonitor.  
 

B. Gaya Kepemimpinan Transformasi 

Stephen L. MacShane & Mary Ann von Glinow 

(2010:  371-378) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah: pemimpin yang mengubah 

tim atau organisasinya dengan cara menciptakan, 

mengkomunikasikan, dan menjadi model bagi visi 

organisasinya dan memberi semangat bawahannya 

untuk bersama-sama memperjuangkan visi 

organisasinya. Faktor-faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

menciptakan visi strategis, (b) mengkomunikasikan 

visinya, (c) menjadi model visinya, (d) membangun 

komitmen terhadap visi tersebut. 

 

Paul E. Spector (2008: 349-350) 

mendeskripsikan  kepemimpinan transformasional 

sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi orang 
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lain untuk menerima tujuan luhur organisasinya  dan 

berjuang mencapainya. Pemimpin mampu 

mengungkapkan visinya dan memberi semangat untuk 

meraihnya. Ada tiga faktor yang berkaitan yaitu: (a) 

karisma, (b) efektif dan (c) pengaruh. 

 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Catherine 

Bargh (2000:  23) bahwa: kepemimpinan 

transformational adalah pemimpin yang memiliki 

naluri lebih mendatangkan ilham untuk usaha pencapaian tujuan. “...leaders appeal to different 

instincts via more inspirational exhortations for effort and performance”. 
 

Dimensi dan indikator-indikatornya dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Dimensi mengilhami bawahannya dengan 

indikator-indikatornya: (a) kegairahan, (b) 

keyakinan, (c) kepercayaan, (d) kesetiaan, 

(e) rasa hormat; 

2. Dimensi kemampuan melihat bawahan 

sebagai individu dengan indikator: 

memperlakukan bawahan sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan mereka; 
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3. Dimensi memusatkan perhatian pada 

penyelesaian masalah. 
 

Robbins dan Judge (2013: 416-418) menyatakan 

kepemimpinan transformasional memberi 

bawahannya inspirasi untuk menghapus kepentingan 

dirinya demi kebaikan organisasi dan memiliki 

pengaruh besar terhadap bawahannya. Adapun 

dimensi dan indikator-indikatornya dijelaskan berikut 

ini: 

1. Dimensi  pengaruh ideal dengan indikator-

indikatornya: (a) memberi visi dan misi, (b) 

kebanggaan, (c) rasa hormat, (d) 

kepercayaan; 

2. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) mengkomunikasikan 

harapan, (b) menggunakan simbol untuk 

memfokuskan upaya, (c) menyatakan tujuan 

penting dengan cara sederhana; 

3. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikator-indikatornya: (a) memperlihatkan 

kecerdasan, (b) rasionalitas, (c) 

menyelesaikan masalah dengan hati-hati; 
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4. Dimensi perhatian individu dengan 

indikator-indikatornya: (a) memberi 

perhatian pribadi, (b) memperlakukan 

bawahannya secara individual, membimbing 

dan menasehati. 

 

Kreitner & Kinicki (2008: 66-68) menegaskan 

bahwa kepemimpinan transformasional mengubah 

bawahannya dengan menciptakan perubahan tujuan, 

nilai, keyakinan dan aspirasi mereka. Adapun dimensi 

dan indikator-indikatornya diuraikan sebagai berikut:  

1. Dimensi motivasi inspirasi dengan indikator-

indikatornya: (a) meningkatkan motivasi 

intrinsik, (b) orientasi pencapaian tujuan; 

2. Dimensi pengaruh ideal dengan 

indikatornya: meningkatkan identifikasi dan 

kepercayaan; 

3. Dimensi perhatian individu dengan 

indikatornya: meningkatkan identifikasi dan 

kohesi dengan anggota kelompok kerjanya; 

4. Dimensi stimulasi intelektual dengan 

indikatornya: (a) meningkatkan harga diri, 

meniadakan diri dan minat pribadi dalam 
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melengkapi tujuan organisasi, (b) mening-

katkan model kepemimpinan transforma-

sional. 
 

Gardner and Avolio (1998: 349-350) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang mampu meyakinkan bawahannya 

tentang kompetensi dan pentingnya suatu visi. Faktor-

faktor yang mempengaruhinya adalah: (a) kreatif, (b) 

inovatif, (c) berpengaruh, (d) bisa dipercaya. 

 

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas maka 

dapat disintesakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah perilaku seorang pemimpin 

yang dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan bawahannya, menjadi model, 

mengembangkan potensi bawahannya serta memiliki 

perspektif baru dalam memecahkan masalah. 

 Adapun dimensi dan indikator-indikatornya 

sebagai berikut: (a) pengaruh ideal terhadap 

bawahannya,  (b) inspirasi yang memotivasi, (c) 

stimulasi intelektual, (d) perlakuan terhadap bawahan, 
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(e) kecakapan berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan 

dan dukungan. 

 

C. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Secara kuantitatif menunjukkan data 

kepemimpinan transformasional memperlihatkan 

posisi yang tinggi sebesar  61,11%, sementara  posisi 

sedang sebesar  36,11%, dan  posisi sangat rendah 

hanya mencapai 2,78%. Data kualitatif hasil 

wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga 

sekolah yang mewakili  kategori level baik (upper), 

level sedang (middle) dan level rendah (lower) dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 
 

Data kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah.  
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Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Kepemimpinan transformasional pada TK level 

middle menunjukkan penilaian guru terhadap perilaku 

kepala sekolah  yang dapat menginspirasi bawahannya 

(guru) untuk berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah.  

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 
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guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita 

acara, (h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) 

RAB. 

 

Kepemimpinan transformasional pada TK level 

lower menunjukkan adanya  penilaian guru terhadap 

perilaku kepala sekolah   yang dapat menginspirasi 

bawahannya (guru) untuk berkomitmen pada visi 

Sekolah Paud, mengkomunikasikannya, memotivasi, 

mengarahkan, memberdayakan, menjadi model, 

mengembangkan potensi guru serta memiliki 

perspektif baru dalam memecahkan masalah.  

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 
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Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Pada dasarnya semua indikator data 

kepemimpinan transformasional muncul dan dimiliki 

oleh kepala sekolah  di tiga level TK ini, namun ada 

perbedaan yang menunjukkan kekhasan dari masing-

masing sebagai berikut. Pada TK level upper

 

menggambarkan  kepala sekolah yang dapat menjadi 

model, menginspirasidan memotivasi bawahannya 

karena kepala sekolahnya terpilih sebagai kepala 

sekolah teladan sehingga menstimulasi bawahannya 

untuk bekerja lebih serius dan disiplin. Pada TK level 

middle adanya perlakuan kepala sekolah yang 

mendukung bawahannya untuk melakukan inovasi dan 

memberi tantangan untuk mengembangkan diri. 

Demikian pun pada TK level lower menunjukkan 
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kemampuan kepala sekolah dalam berkomunikasi 

dengan bawahannya dan dapat mensosialisasikan misi 

sekolahnya dengan baik. 
 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

sikap kepala sekolah berdasarkan evaluasi guru atas 

apa yang dirasakan dalam menjalani pekerjaannya. Hal 

ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gary 

Yukl (2006: 251 dan 254) yang menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional adalah perilaku 

seorang pemimpin yang mampu menyerukan nilai 

moral kepada pengikutnya dalam upayanya 

meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah 

etika dan memobilisasi energi dan sumber dayanya 

untuk mereformasi institusi. 

 

Kepemimpinan transformasional merupakan 

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 
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memecahkan masalah. Dengan demikan seorang 

kepala sekolah guru yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional yang tinggi akan juga 

meningkatkan keinovatifan guru untuk lebih optimal 

dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Hasil studi lain telah membuktikan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempunyai 

hubungan positif dengan keinovatifan, diantaranya 

adalah penelitian yang dilakukan James C. Sarros dan 

Brian K. Cooper (2008, vol. 15) yang menunjukkan 

adanya hubungan positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru. Ada enam 

faktor kepemimpinan transformasional berhubungan 

dengan keinovatifan guru yaitu: (a) pemimpin yang 

dapat mengartikulasikan visi, (b) tujuan organisasi, (c) 

stimulasi intelektual, (d) dukungan terhadap individu, 

(e) memiliki kinerja yang tinggi, dan (f) role model.  
 

Hal ini berarti semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional maka makin tinggi pula keinovatifan 

guru, begitu pula sebaliknya, semakin rendah 

kepemimpinan transformasional maka makin rendah 
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keinovatifan guru. Dengan ditemukan fakta dan data 

dalam analisis penelitian ini semakin mendukung 

penelitian terdahulu mengenai adanya hubungan 

positif antara kepemimpinan transformasional dengan 

keinovatifan.  
 

Demikian pula berdasarkan data secara kualitatif 

hasil analisis wawancara, FGD, observasi dan 

dokumentasi di tiga sekolah Paud Formal (Taman-

Kanank) Swasta di kota Bogor, dapat diketahui 

memiliki kecenderungan hubungan antara 

kepemimpinan transformasional dengan keinovatifan 

guru. Hal ini menunjukkan adanya penguatan data 

kuantitatif yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan fungsional antara kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru. Oleh 

karena itu kepemimpinan transformasional 

merupakan keadaan perilaku kepala sekolah dalam 

konteks lingkup pekerjaannya yang dapat mendorong 

dan memotivasi guru dalam bekerja, mampu 

memberikan kontribusinya untuk meningkatkan 

keinovatifan guru. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

A. Definisi Motivasi Kerja 

eseorang dalam melakukan pekerjaan akan sangat 

dipengaruhi oleh dorongan energi yang muncul 

dalam dirinya. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi kerja seseorang, baik dari 

dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Misalnya 

keinginan menjadi lebih baik akan mendorong 

seseorang bekerja lebih giat, tekun dan rajin. Selain itu 

pengaruh upah kerja yang sesuai atau bahkan bonus 

yang menggiurkan, penghargaan dari pimpinan, dan 

banyak hal lainnya  akan memberikan semangat 

kepada seseorang melakukan pekerjaannya dengan 

maksimal. Berikut di bawah ini akan dikemukakan  

teori-teori yang berkaitan dengan motivasi kerja.  

S 

BAB V 

MOTIVASI KERJA GURU PAUD 

Pengertian dasar motivasi adalah keadaan 

internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat 
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sesuatu. Kata “motif” diartikan sebagai daya upaya 
yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari 

dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 

motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern 

(kesigapan). Berawal dari kata motif itu, maka 

motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat 

tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai 

tujuan sangat dirasakan dan mendesak (Sudirman, 

2008: 73). 
 

Dale H. Schunk, Paul R, Pintrich, Judith L. Meece 

(2008: 4-5) menyatakan bahwa istilah motivasi berasal dari kata Latin “movere” berarti “bergerak”. Ide 
gerakan direfleksikan dari ide akal tentang motivasi 

sebagai sesuatu yang membuat kita bergerak, menjaga 

kinerja kita dan membantu kita menyelesaikan tugas. 

Motivasi adalah suatu proses yang ditunjukkan dengan 

kegiatan terarah untuk mencapai tujuan yang 

diprakarsai dan dipertahankan. 
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The term motivation is derived from the Latin 

verb movere (to move). The idea of movement is 

reflected in such common sense ideas about 

motivation as something that gets us going, keeps 

us working, and helps us complete tasks. 

Motivation is the process whereby goal-directed 

activity is instigated and sustained.” 
 

 Dijelaskan pula ada tiga faktor yang berhubungan 

yaitu: (1) motivasi memerlukan arah sebagai petunjuk 

untuk melakukan kegiatan; (2) motivasi memerlukan 

kegiatan fisik seperti usaha, pertahanan dan kegiatan 

mental berupa perencanaan, pengawasan, 

pengambilan keputusan, penyelesaian masalah; dan 

(3) kegiatan bermotivasi ini tetap harus didorong dan 

dipertahankan. 

Lambert Deckers (2010: 1) menyatakan bahwa motivasi adalah “a description of motivation as 

the process by which a person is moved into 

action. Motivation can originate from internal 

sources, described as biological and psychological 

variables, and from external sources, such as incentives and goals.”.  
 

Dijelaskan bahwa motivasi adalah gambaran dari 

suatu proses yang mendorong sesorang untuk 

melakukan suatu tindakan. Motivasi dapat berasal dari 



 

76 

 

Motivasi Kerja Guru PAUD 

internal diri seseorang digambarkan sebagai variabel 

biologis dan psikologis, dan bila berasal dari luar diri 

seseorang eksternal contohnya dapat berbentuk 

insentif atau tujuan seseorang melakukan suatu 

tindakan.  

 

James L. Gibson (2008: 248-253), dkk, 

menyatakan bahwa ada dua teori dasar motivasi yaitu: “Base Content Theory dan Base Process Theory”. Di 

sini peneliti menggunakan teori base content yang 

hanya fokus pada orang yang berperilaku enerjik, 

langsung, bertahan, dan berhenti. Base content  

meliputi  teori Maslow, Alderfer, Herzberg dan 

McClelland, serta didukung oleh teori-teori lainnya. 
 

Jerald Greenberg dan Robert A. Baron (2008: 

248-253) mengutip teori Maslow yang mendefinisikan 

motivasi sebagai seperangkat proses yang timbul, 

langsung dalam diri seseorang dan mempertahankan 

perilakunya dalam mencapai tujuan.  

 

Adapun dimensi dan faktor-faktornya sebagai 

berikut:  

1. Dimensi aktualisasi diri dengan indikatornya: 

bekerja keras. 
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2. Dimensi Penghargaan diri dengan indikator-

indikatornya: (a) kesuksesan dan (b) 

pencapaian. 

3. Dimensi kebutuhan sosial dengan 

indikatornya: penghargaan lingkungan. 

4. Dimensi kebutuhan keselamatan dengan 

indikatornya: rasa aman 

5. Dimensi kebutuhan fisiologis dengan 

indikatornya; hak hidup.  
 

Robbins (2003: 236) mendefinisikan motivasi 

sebagai berikut: motivasi adalah proses yang 

menghitung intensitas, arah dan ketekunan individu 

mencapai suatu tujuan. Adapun faktor-faktornya 

adalah sebagai berikut: (a) intensitas: bagaimana 

seseorang mencoba (upaya), (b) arah: keuntungan 

organisasi, dan (c) ketekunan. 

 

Paul E. Spector (2008: 200) mendefinisikan 

motivasi adalah suatu keadaan internal dalam diri 

seseorang yang berhubungan dengan perilaku 

tertentu. Salah satu perspektif menyebutkan hubungan 

motivasi  dengan arah, intensitas, perilaku ketekunan 

dalam waktu bersamaan. Arah merujuk pada pilihan 

perilaku khusus dari sejumlah besar perilaku yang ada. 
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Intensitas mengacu pada banyaknya upaya seseorang 

untuk mengerjakan tugasnya. Ketekunan merujuk pada 

hubungan yang terus menerus. Dalam perfektif 

lainnya, motivasi memerlukan kesadaran dengan 

dorongan untuk mencapai tujuan yang sama, keingan, 

kebutuhan atau dorongan manusia. 

Motivation is generally defined as internal state 

that induces a person to enggange in particular 

behavior. From one perspective, it has to do with 

the direction, intensity, and persistence of 

behavior intime. 

Direction : refers to the choice of specific 

behavior from a large number of possible 

behavior. Intensity : refers to the account of effort 

a person expends at doing a task. Persistence : 

refers to the continuing engagement in behavior 

overtime. In another perpspective, motivation is 
to acquire or achieves concerned with the desire to achieve some goal: a person’s wants, needs, or 
desires. 

 

B. Unsur-Unsur Motivasi

Davis dan Newstrom (1985: 87-89)  

menyebutkan ada empat pola motivasi yang penting 

adalah prestasi, afiliasi, kompetensi, dan kekuasaan. 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha 

untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 



 

79 

 

Dicari: Guru PAUD Inovatif 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila 

ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.  Motivasi 

itu dapat dirangsang oleh faktor dari luar tetapi 

motivasi itu adalah tumbuh di dalam diri seseorang 

yang menimbulkan kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga 

tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat 

tercapai.  

 

Jason A. Colquit., Jeffery A, Lepine and Michel J. 

Wessor (2009: 546-551) mendefinisikan motivasi 

sebagai serangkaian kekuatan enerjik yang berasal 

dari dalam maupun luar diri karyawan, memprakarsai 

upaya kerja, dan menentukan arahnya, intensitasnya 

dan ketahanannya. Faktor-faktor yang berhubungan 

adalah: (a) kekuatan internal, (b) percaya diri, (c) 

kekuatan eksternal, dan (d) tujuan pemberian. 

 

McClelland (2003: 241-242) dalam Stephen P. 

Robbins mendefinisikan berdasarkan teori tentang 

kebutuhan ada tiga faktor penting yaitu: (a) 

pencapaian, (b) kekuatan, dan (c) afiliasi yang akan 
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menjelaskan teori motivasi. Kebutuhan untuk 

pencapaian yaitu dorongan untuk mengeluarkan, 

mencapai  sesuatu yang berhubungan dengan standar 

tertentu dan untuk mencapai keberhasilan. Kebutuhan 

untuk kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat 

orang lain bertindak sesuai dengan yang diinginkan 

dan bukan sebaliknya. Kebutuhan berafiliasi adalah 

dorongan untuk berteman dan menjalin hubungan 

interpersonal yang baik. McClelland’s theory of needs. A theory that states 
achievement, power, and affiliation are three 
important needs that help explain motivation. 

Need for achievement (nAch). The drive to excel, 
to achieve in relationship to set of standards, and 
to strive to succeed. 

Need for power (nPow). The need to make others 
behave in a way in which they would not have 
behaved otherwise. 

Need for affiliation (nAff). The desire for friendly 

and close interpersonal relationships. 

Mc. Donald dalam Sudirman menyatakan bahwa 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan adanya “feeling” dan 
didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.  

Dari pengertian yang dikemukakan Mc. Donald ini 

mengandung tiga elemen penting, yaitu:  
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1. Motivasi mengawali terjadinya perubahan 

energi pada diri setiap individu manusia. 

Perkembangan motivasi akan membawa 

beberapa perubahan energi di dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada 

organisme manusia; 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa 

(”feeling”), afeksi seseorang. Dalam hal ini 

motivasi relevan dengan persoalan-persoalan 

kejiwaan, afeksi dan emosi yang dapat 

menentukan tingkah laku manusia; 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya 

tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respons dari suatu 

aksi, yakni tujuan yang  akan menyangkut 

soal kebutuhan. 

 

Dengan tiga elemen di atas, maka dapat 

dikatakan bahwa motivasi itu sebagai sesuatu yang 

kompleks. Motivasi dapat menyebabkan terjadinya 

suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia. 

Motivasi sangat tergantung pada persoalan gejala 

kejiwaan seseorang seperti: perasaan dan juga emosi 
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dapat mempengaruhi seseorang dalam bertindak dan 

melakukan sesuatu. Semua ini didorong karena adanya 

tujuan, kebutuhan atau keinginan yang muncul dalam 

dirinya.  

 

Motivasi adalah serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila 

ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan 

dan mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

 

Berdasarkan beberapa uraian teori terssebut di 

atas, maka dapat disintesakan bahwa motivasi kerja 

guru adalah dorongan enerjik dari dalam diri sendiri 

maupun pengaruh dari luar dirinya yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. Adapun dimensi dan indikator-indikator 

motivasi kerja guru adalah:  

1.  Dimensi intrinsik yang terdiri dari indikator-

indikator: (a) dorongan kerja keras dalam 

melakukan pekerjaan, (b) dorongan untuk 

mencapai hasil kerja, (c) semangat mencapai 

kesuksesan;  
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2.  Dimensi ekstrinsik yang terdiri dari 

indikator-indikator: (a) kolaborasi dengan 

personil di lingkungan kerja, (b) 

penghargaan dari lingkungan, (c) dukungan 

pimpinan.  
 

C. Tingkat Motivasi Kerja Guru PAUD 

Secara kuantitatif data motivasi kerja guru 

memperlihatkan sebesar 50,69%, guru yang memiliki 

motivasi kerja kategori sedang sebesar 46,53%, 

sementara yang rendah hanya mencapai 2,78%. Data 

secara kualitatif yang diperoleh melalui wawancara, 

FGD, observasi dan dokumentasi dari tiga sekolah yang 

mewakili kategori level baik (upper), sedang (middle), 

dan kurang (lower) dijelaskan sebagai berikut. 
 

Motivasi kerja guru pada TK level upper adanya 

enerji dari dalam maupun luar pribadi guru yang 

mendorong aktivitas dan memberi kekuatan dalam 

menentukan  intensitas dan ketahanannya untuk 

mencapai tujuan Sekolah Paud. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 
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Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Motivasi kerja guru yang diindikasikan sebagai 

berikut: motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. 

 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 
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Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 

 

Motivasi kerja guru yang diindikasikan sebagai 

berikut: motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. 
 

Hasil pengamatan diketahui adanya: (a) Kegiatan 

rutinitas dan tentatif guru di sekolah, (b) Kegiatan 

guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (c) 

Kegiatan guru dalam berkomunikasi dengan rekan 

kerja di sekolah, (d) Kegiatan guru dan seluruh warga 

di sekolah, (e) Kegiatan guru di forum diskusi, (f) 

Keaktifan guru pada kegiatan di sekolah. Adapun data 

dokumentasi berupa: (a) Daftar hadir mengajar, (b) 

Jadwal mengajar, (c) Foto-foto kegiatan di sekolah, (d) 

Tata tertib, (e) Surat Keputusan, (f) SOP, (g) Berita acara, 

(h) Notulensi, (i) RPP, (j) Laporan kegiatan, (k) RAB. 
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Pada dasarnya  semua indikator motivasi kerja 

muncul dan dimiliki guru pada tiga level TK ini, namun 

ada perbedaan sebagai berikut. Pada TK level upper 

motivasi guru untuk bekerja keras dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan mencapai kesuksesan 

serta mendapatkan hasil kerja terbaik untuk 

sekolahnya. Pada TK level middle adanya kolaborasi 

yang baik di antara sesama guru dan mendapat 

dukungan penuh dari pimpinan dalam melaksanakan 

tugas dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 

pada TK level lower adanya semangat guru mencapai 

kesuksesan dan berharap mendapat imbalan 

penghargaan yang sebanding dengan hasil kerjanya. 
 

Berdasarkan data kuantitatif dan kualitatif dapat 

dikatakan bahwa motivasi kerja guru merupakan 

penyampaian pesan dan pertukaran informasi antar 

individu yang bersifat langsung dan tatap muka, serta 

menghasilkan umpan balik sehingga pesan dapat 

dipahami dan tersampaikan dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan teori yang dikemukakan Jerald Greenberg 

(2008: 248-253) mengutip teori Maslow yang 

mendefinisikan motivasi sebagai seperangkat proses 

yang  timbul, langsung dalam diri seseorang dan 
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mempertahankan  perilakunya dalam mencapai tujuan. 

Robins (2003: 236) mendefinisikan motivasi sebagai 

berikut: motivasi adalah proses yang menghitung 

intensitas, arah dan ketekunan individu mencapai 

suatu tujuan. 

 

Motivasi kerja menjadi salah satu faktor yang 

dapat terus ditingkatkan agar guru dapat 

mengoptimalkan fungsinya dalam melaksanakan 

tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

terbaik. Dengan demikan meningkatnya motivasi kerja 

guru maka akan semakin tinggi pula nilai keinovatifan 

guru tersebut dalam bekerja di sekolahnya. 
 

Hasil studi lainnya juga banyak yang 

membuktikan bahwa motivasi kerja guru mempunyai 

hubungan positif dengan keinovatifan, salah satunya 

adalah penelitian Cinzia Battistella, Fabio Nonino 

(2011: 9-11) yang menyimpulkan adanya  hubungan 

yang terkait antara motivasi kerja dan keinovatifan 

dengan membuat pola jaringan motivasi dan 

mengidentifikasi dimensi peran, ditemukan bukti 

potensial. Oleh karena itu, motivasi kerja guru yang 

merupakan dorongan dari dalam diri guru untuk 
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melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai 

tujuan sekolah Paud akan  mampu memberikan 

kontribusinya dalam meningkatkan keinovatifan guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

einovatifan guru PAUD berdasarkan hasil studi di 

beberapa lembaga PAUD secara faktual ternyata 

tidak berdiri sendiri melainkan ada hubungan dengan 

beberapa komponen lainnya. Beberapa komponen 

yang saling berhubungan secara berkelindan dengan 

keinovatifan guru PAUD satu komponen dengan 

komponen lainnya ada dua pola hubungan, yaitu (1) 

pola hubungan antar komponen; dan (2) pola 

hubungan antar komponen secara paralel. 
 

A. Pola Hubungan antar Komponen

 

Pola hubungan antar komponen yaitu: (1) 

hubungan budaya organisasi dengan keinovatifan guru 

PAUD; (2) hubungan transformasi kepemimpinan 

dengan keinovatifan guru PAUD; dan (3) hubungan 

motivasi dengan keinovatifan guru PAUD. 

K 

BAB VI 
KOMPONEN SALING BERHUBUNGAN 

DENGAN KEINOVATIFAN GURU PAUD 
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1. Hubungan Budaya Organisasi dengan 

Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah adalah pola asumsi 

dasar atau filosofi dasar Paud yang dianut anggotanya 

dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku dan 

norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan di Paud tersebut yang dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Paud. 

Adapun dimensi dan indikator-indikatornya sebagai 

berikut: 

a. Dimensi asumsi dasar yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (1) aturan dan kebijakan 

Sekolah Paud, (2) perwujudan misi Sekolah 

PAUD;  

b. Dimensi nilai yang terdiri dari indikator-

indikator: (1) nilai-nilai Sekolah PAUD, (2) 

norma Sekolah PAUD; 

c. Dimensi artefak yang terdiri dari indikator-

indikator: (1) keseriusan bekerja, (2) 

kedisiplinan dalam bekerja.  

 

Keinovatifan guru adalah perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar. Adapun dimensi dan indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah: 

a. Dimensi inovasi produk yang terdiri dari 

indikator-indikator:  (1) penciptaan ide baru, 

(2) perbaikan produk pembelajaran;  

b. Dimensi inovasi proses yang terdiri dari 

indikator-indikator: (1) cara dalam membuat 

produk pembelajaran, (2) implementasi hasil 

penemuan; 

c. Dimensi inovasi penerapan produk yang 

terdiri dari indikator-indikator: (1) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, 

(2) sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan peraturan, kebijakan, nilai-

nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dan 
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dikembangkan dalam suatu organisasi  pendidikan 

akan memberikan dorongan semangat kerja, 

keseriusan dan kedisiplinan guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Guru akan bertindak profesional dan 

mampu mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya.  

 

2. Hubungan Kepemimpinan Transformasional 

dengan Keinovatifan Guru 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 
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dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi inelektual, (d) 

perlakuan terhadap bawahan, (e) kemampuan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatnan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen kelas yang memerlukan 

proses implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar.  Adapun indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 
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pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Kepala sekolah yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional berperan penting 

dalam kontribusinya dengan keinovatifan guru. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin yang penuh percaya diri 

dan konsisten harus mampu memberi menstimulasi, 

menginspirasi guru, sebagai bawahannya,  untuk 

berkomitmen pada visi organisasi sekolah. Kepala 

sekolah juga harus mampu  mengkomunikasikannya, 

memotivasi, mengarahkan, memberdayakan, menjadi 

model, mengembangkan potensi, memiliki perspektif 

baru dalam  memecahkan masalah, memberikan 

tantangan dan dukungan kepada  guru untuk 

melakukan inovasi. Jadi peranan kepala sekolah sangat 

penting untuk memberikan pengaruh intelektual 

kepada guru.  
 

3. Hubungan Motivasi Kerja Guru dengan 

Keinovatifan Guru 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 
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yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. Adapun 

indikator-indikator motivasi kerja guru adalah: (a) 

dorongan kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) 

dorongan pencapaian hasil kerja, (c) semangat 

mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil 

di lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, 

(f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator dari keinovatifan guru 

adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan produk 

pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 
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peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah. Upaya kerja keras yang dilakukan 

guru untuk mencapai hasil maksimal akan 

memberikan kinerja hasil yang baik dan kesuksesan. 

Semuanya didukung oleh adanya kolaborasi dari 

segenap warga sekolah. Bila kemudian semua 

keberhasilan guru tersebut dihargai akan memberikan 

rasa aman secara batiniah dan dengan sendirinya 

kebutuhan sandang pangan lahiriah terpenuhi.  

 

Dengan demikian keinovatifan guru dapat 

memberikan peluang penciptaan ide baru 

dalamperbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 
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produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 

dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.  

 

B. Pola Hubungan antar Komponen secara Paralel 

Pola hubungan antar komponen secara paralel 

yaitu: (1) hubungan budaya organisasi, kepemimpinan 

transformasional dengan keinovatifan guru PAUD; (2) 

hubungan budaya organisasi, motivasi kerja guru dan 

keinovatifan guru PAUD; (3) hubungan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja guru dan 

keinovatifan guru PAUD; dan (4) hubungan budaya 

organisasi, kepemimpinan transformasional, motivasi 

kerja  guru, dan keinovatifan guru PAUD. 

1. Hubungan Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

Transformasional dan Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah Paud yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 
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dan dikembangkan di Sekolah Paud tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah Paud. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

Paud, (b) perwujudan misi Sekolah Paud, (c) nilai-nilai 

Sekolah Paud, (d) perilaku jujur, (f) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 
 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi intelektual, 

(d) perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan  

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 
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yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  

 

 Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan aturan, kebijakan, nilai-nilai 

dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
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Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 

 

Kepala sekolah yang memiliki kualitas 

kepemimpinan transformasional berperan penting 

dalam kontribusinya dengan keinovatifan guru. Kepala 

sekolah sebagai pemimpin yang penuh percaya diri 

dan konsisten harus mampu memberi menstimulasi, 

menginspirasi guru, sebagai bawahannya,  untuk 

berkomitmen pada visi organisasi sekolah. Kepala 

sekolah juga harus mampu  mengkomunikasikannya, 

memotivasi, mengarahkan, memberdayakan, menjadi 
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model, mengembangkan potensi, memiliki perspektif 

baru dalam  memecahkan masalah, memberikan 

tantangan dan dukungan kepada  guru untuk 

melakukan inovasi. Jadi peranan kepala sekolah sangat 

penting untuk memberikan pengaruh intelektual 

kepada guru.  
 

2. Hubungan Budaya Organisasi, Motivasi Kerja 

Guru dan Keinovatifan Guru. 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah PAUD yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan,pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 

dan dikembangkan di Sekolah PAUD tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

PAUD, (b) perwujudan misi Sekolah PAUD, (c) nilai-

nilai Sekolah PAUD, (d) perilaku jujur, (e) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 
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yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud.  Adapun 

indikator-indikator motivasi kerja guru adalah: (a) 

dorongan kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) 

dorongan pencapaian hasil kerja, (c) semangat 

mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil 

di lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, 

(f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 
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peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

 

Pemahaman akan aturan, kebijakan, nilai-nilai 

dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
 

Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya.   



 

104 

 

Komponen Saling Berhubungan Dengan Keinovatifan Guru PAUD 

3. Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan 

Motivasi Kerja Guru dan Keinovatifan Guru 

Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikator-indikatornya 

adalah: (a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi inelektual, (d) 

perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 

 

 Motivasi kerja guru adalah  dorongan enerjik 

dari dalam maupun luar pribadi guru yang mendorong 

aktivitas dan memberi kekuatan dalam menentukan  

intensitas dan ketahanannya untuk mencapai tujuan 

Sekolah Paud. Adapun indikator motivasi kerja guru 

adalah: (a) dorongan kerja keras dalam melakukan 

pekerjaan, (b) dorongan pencapaian hasil kerja, (c) 

semangat mencapai kesuksesan, (d) kolaborasi dengan 
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personil di lingkungan kerja, (e)  penghargaan dari 

lingkungan,  (f) dukungan pimpinan. 

 

Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), model pembelajaran, media dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran, sistem penilaian dan 

manajemen kelas yang memerlukan proses 

implementasi dari hasil produk pembelajaran tersebut 

dan mensosialisasikannya kepada semua warga 

belajar.  Adapun indikator-indikator dari keinovatifan 

guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) perbaikan 

produk pembelajaran, (c) cara dalam membuat produk 

pembelajaran, (d) implementasi hasil penemuan, (e) 

peningkatan daya tarik produk pembelajaran, (f) 

sosialisasi produk pembelajaran baru. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin, mempunyai 

tugas melaksanakan fungsi kepemimpinannya baik 

fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan maupun membuat iklim yang 

kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran 

dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin dapat 
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menjalin kerjasama yang baik dengan guru yang 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jika tidak 

terjalin hubungan yang harmonis antara kepala 

sekolah dengan guru maka mutu pengajaran akan sulit 

terwujud.  
 

Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah. Upaya kerja keras yang dilakukan 

guru untuk mencapai hasil maksimal akan 

memberikan kinerja hasil yang baik dan kesuksesan. 

Semuanya didukung oleh adanya kolaborasi dari 

segenap warga sekolah.  
 

Bila kemudian semua keberhasilan guru tersebut 

dihargai akan memberikan rasa aman secara batiniah 

dan dengan sendirinya kebutuhan sandang pangan 

lahiriah terpenuhi. Dengan demikian keinovatifan guru 

dapat memberikan peluang penciptaan ide baru dalam 
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perbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 

produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 

dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.   

 

4. Hubungan Budaya Organisasi, Kepemimpinan 

Transformasional, Motivasi Kerja Guru, dan 

Keinovatifan Guru 

Budaya organisasi adalah  pola asumsi dasar 

atau filosofi dasar Sekolah PAUD yang dianut 

anggotanya dan melandasi nilai-nilai, keyakinan, pola 

perilaku dan norma-norma yang disepakati bersama 

dan dikembangkan di Sekolah PAUD tersebut yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin 

dicapai Sekolah PAUD. Adapun indikator-indikator 

pengukuran dari budaya organisasi dapat disebutkan 

sebagai berikut: (a) aturan dan kebijakan Sekolah 

PAUD, (b) perwujudan misi Sekolah PAUD, (c) nilai-

nilai Sekolah PAUD, (d) perilaku jujur, (e) keseriusan 

bekerja, (f) kedisiplinan dalam bekerja. 
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Kepemimpinan transformasional adalah  

penilaian guru terhadap perilaku kepala sekolah   yang 

dapat menginspirasi bawahannya (guru) untuk 

berkomitmen pada visi Sekolah Paud, 

mengkomunikasikannya, memotivasi, mengarahkan, 

memberdayakan, menjadi model, mengembangkan 

potensi guru serta memiliki perspektif baru dalam 

memecahkan masalah. Adapun indikatornya adalah: 

(a) pengaruh ideal terhadap bawahannya,  (b) 

inspirasi yang memotivasi, (c) stimulasi intelektual, 

(d) perlakuan terhadap bawahan, (e) kecakapan 

berkomunikasi,  (f) pemberi tantangan dan dukungan. 
 

Motivasi kerja guru adalah dorongan enerjik dari 

dalam diri sendiri maupun pengaruh dari luar dirinya 

yang mendorong aktivitas dan memberi kekuatan 

dalam menentukan  intensitas dan ketahanannya 

untuk mencapai tujuan Sekolah Paud. Adapun 

indikator motivasi kerja guru adalah: (a) dorongan 

kerja keras dalam melakukan pekerjaan, (b) dorongan 

pencapaian hasil kerja, (c) semangat mencapai 

kesuksesan, (d) kolaborasi dengan personil di 

lingkungan kerja, (e) penghargaan dari lingkungan, (f) 

dukungan pimpinan. 
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Keinovatifan guru adalah   perilaku atau tindakan 

guru dalam menciptakan ide atau memperbaharui ide 

yang sudah ada dalam kegiatan belajar mengajar 

seperti pembuatnan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), model pembelajaran, media dan 

alat yang digunakan dalam pembelajaran, sistem 

penilaian dan manajemen kelas yang memerlukan 

proses implementasi dari hasil produk pembelajaran 

tersebut dan mensosialisasikannya kepada semua 

warga belajar.  Adapun indikator-indikator dari 

keinovatifan guru adalah:  (a) penciptaan ide baru, (b) 

perbaikan produk pembelajaran, (c) cara dalam 

membuat produk pembelajaran, (d) implementasi 

hasil penemuan, (e) peningkatan daya tarik produk 

pembelajaran, (f) sosialisasi produk pembelajaran 

baru. 

 

Pemahaman terhadap aturan, kebijakan, nilai-

nilai dan norma-norma yang disepakati bersama dan 

dikembangkan dalam suatu organisasi pendidikan 

akan memberikan semangat kerja, keseriusan dan 

kedisiplinan guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Guru akan bertindak profesional dan mampu 

mewujudkan visi dan misi organisasinya.  
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Keadaan tempat kerja yang kondusif 

memberikan peluang kepada guru untuk 

mengembangkan ide, berinovasi dan mewujudkan 

keinovatifannya dalam bentuk kegiatan pembelajaran 

di kelas, meningkatkan produktivitas kerjanya, 

mengimplementasikan penemuannya dalam bentuk 

rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik, pembuatan media dan alat 

pembelajaran yang inovatif, dapat menjadi model 

perilaku etika moral yang baik bagi peserta didiknya 

serta dapat bersinergi dengan semua unsur warga 

sekolahnya dalam memberikan pelayanan maksimal 

bagi peserta didiknya. 
 

Kepala sekolah sebagai pemimpin, mempunyai 

tugas melaksanakan fungsi kepemimpinannya baik 

fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan maupun membuat iklim yang 

kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran 

dengan baik. Kepala sekolah sebagai pemimpin dapat 

menjalin kerjasama yang baik dengan guru yang 

melaksanakan proses belajar mengajar. Jika tidak 

terjalin hubungan yang harmonis antara kepala 

sekolah dengan guru maka mutu pengajaran akan sulit 

terwujud.  
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Motivasi adalah dorongan dari dalam inividu 

untuk mengatasi masalah, mencapai standar yang 

tinggi, memenangkan persaingan dan menghindari 

kegagalan. Bila seorang guru  sudah memiliki motivasi 

yang tinggi dengan sendirinya akan membangkitkan 

keinovatifan dan melakukan pekerjaannya secara 

profesional dalam upaya mencapai target keberhasilan 

organisasi sekolah.  

 

Upaya kerja keras yang dilakukan guru untuk 

mencapai hasil maksimal akan memberikan kinerja 

hasil yang baik dan kesuksesan. Semuanya didukung 

oleh adanya kolaborasi dari segenap warga sekolah. 

Bila kemudian semua keberhasilan guru tersebut 

dihargai akan memberikan rasa aman secara batiniah 

dan dengan sendirinya kebutuhan sandang pangan 

lahiriah terpenuhi.  

 

Dengan demikian keinovatifan guru dapat 

memberikan peluang penciptaan ide baru dalam 

perbaikan produk dan pelayanan jasa di suatu 

organisasi pendidikan sehingga akan meningkatkan 

produktivitas sekolah dan keberhasilan yang ditandai 
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dengan kualitas lulusan yang baik. Maka akan tercipta 

keberhasilan proses pendidikan yang efektif, efisien 

dan kondusif yang didukung oleh semua warga 

sekolah.  Oleh karena itu budaya organisasi, 

kepemimpinan transformasional, motivasi kerja sangat 

berhubungan dengan keinovatifan   guru. 

 

C. Peningkatan Keinovatifan Guru PAUD

 

Upaya untuk meningkatkan keinovatifan guru PAUD 

melalui budaya organisasi, kepemimpinan transforma-

sional dan motivasi kerja guru dapat dilakukan seperti 

dijelaskan di bawah ini.  

1. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

budaya organisasi dapat dilakukan dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a. Mensosialisasikan secara terus menerus 

aturan dan kebijakan sekolah Paud tentang 

tata kelola sekolah, pembelajaran dan 

pengajaran kepada guru-guru dan semua 

warga sekolah. Diharapkan setelah memahami 
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aturan dan kebijakan tersebut, guru dapat 

menciptakan suasana kondusif dan 

melaksanakan tugas pokoknya dengan baik;  

b. Melakukan internalisasi visi misi sekolah Paud 

kepada guru dan warga sekolah secara 

berkelanjutan. Apabila guru sangat memahami 

apa tujuan dari sekolah Paud diharapkan 

mereka akan bekerja dengan serius dan 

disiplin serta mengaktualisasikan dirinya 

untuk mencapai misi sekolah Paud secara 

maksimal dan  merealisasikan perwujudan 

misi sekolah Paud yang tepat sasaran sesuai 

dengan situasi, kondisi dan kebutuhan sekolah 

di masa datang; 

c. Melaksanakan penerapan nilai-nilai sekolah 

Paud melalui pembiasaan aspek belajar 

mengajar yang berwawasan  pengetahuan dan 

mengasah keseimbangan aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor sesuai dengan 

perkembangan jaman sehingga guru dapat 

menjalankan tugasnya sesuai dengan 

kompetensinya; 
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d. Melakukan sosialisasi pembelajaran  warga 

sekolah berdasarkan norma-norma sekolah 

Paud yang disepakati bersama sehingga 

tercipta suasana kondusif untuk kegiatan 

belajar mengajar. Dengan demikian 

diharapkan guru-guru dapat dengan leluasa 

memikirkan inovasi yang dilakukan untuk 

meningkatkan pembelajaran dan pengajaran; 

e. Menciptakan iklim organisasi yang sehat 

suasana kondusif sehingga memberi 

ketenangan kepada guru untuk serius bekerja 

melaksanakan tugas pokoknya dan 

mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan 

inovatif; 

f. Menerapkan sikap disiplin guru dan warga 

sekolah yang tinggi dalam bekerja dan belajar 

sehingga pelaksanaan tugas bisa tercapai 

dengan baik. 
 

2. Peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional dapat dilakukan 

sebagai berikut: 
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a. Pimpinan memberikan pengaruh yang ideal 

yang dapat menjadi model dan teladan yang 

baik bagi bawahannnya sehingga guru terpacu 

untuk bersikap dan berperilaku baik, santun, 

menghormati teman sejawat dan pimpinan; 

b. Pimpinan memberikan inspirasi yang 

memotivasi bawahannya untuk membuat ide 

baru dalam pembelajaran dan pengajaran 

serta memberikan kesempatan kepada guru 

untuk melakukan inovasi yang baru dan 

mnerapkannya di lingkungan sekolah; 

c. Pimpinan memberikan stimulasi intelektual 

kepada bawahannya agar dapat terus 

meningkatkan intelektualnya dengan 

memberikan stimulus optimal baik secara 

moril maupun materiil, sehingga warganya 

terpacu semangatnya untuk terus 

mengoptimalkan potensi dirinya; 

d. Pimpinan memperlakukan bawahannya 

dengan baik dan memberikan perhatian 

maksimal, menanggapi permasalahan dengan 

bijak dan mengambil keputusan yang tepat; 
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e. Pimpinan mampu mengkomunikasikan visi 

misi sekolah dan mampu mengkomunikasikan 

ide-ide kepada bawahannya dengan baik 

sehingga terjalin hubungan personal yang 

kondusif dan nyaman dengan suasana 

lingkungan kerja yang harmonis yang 

memungkinkannya peningkatan keinovatifan 

guru; 

f. Pimpinan  memberi tantangan dan dukungan 

sepenuhnya kepada bawahannya untuk 

melakukan inovasi dengan cara terus 

melaksanakan  sistem pendidikan di 

sekolahnya secara kreatif dan inovatif 

sehingga ditemukan pola yang efektif menuju 

keberhasilan mencapai hasil belajar peserta 

didik yang berkualitas.  

 

3. Peningkatan keinovatifan guru melalui motivasi 

kerja guru 

Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui  

motivasi kerja guru dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Adanya dorongan dari dalam diri guru untuk 

kerja keras dalam melaksanakan  
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pekerjaannya dan bersikap optimis dalam 

mentargetkan diri untuk mencapai hasil kerja 

yang lebih baik dari sebelumnya,  lebih 

mengoptimalkan kinerja dalam melakukan 

pekerjaannya  dan meningkatkan  pula rasa 

mencintai pekerjaan seorang guru di dunia 

pendidikan; 

b. Adanya dorongan semangat guru untuk 

mencapai kesuksesan dan meningkatkan 

prestasi dalam pencapaian hasil kerjanya 

dengan menonjolkan inisiatif dan selalu 

mengkondisikan diri bersikap baik dan positif 

sesuai dengan fungsi dan tugasnya, memiliki 

semangat yang tinggi untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman dalam menjalankan tugas 

sehari-harinya; 

c. Adanya dorongan untuk  meningkatkan 

kemampuan guru untuk  berkolaborasi dengan 

semua warga sekolah di lingkungannya dan 

melaksanakan kerjasama antar personal 

dengan baik  menyangkut faktor fisik dan 

psikologisnya sehingga tercipta kebersamaan 

dalam mencapai tujuan misi sekolah PAUD;  
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d. Adanya pengakuan dan penghargaan dan 

kepekaan terhadap kinerja guru dengan 

memberikan apresiasi yang maksimal atas 

loyalitas, kinerja dan prestasi yang dicapai 

berupa penghargaan dan kesempatan yang 

seluas-luasnya terkait dengan peningkatan 

promosi maupun pendidikan yang lebih tinggi, 

sehingga jenjang karir guru dapat berjalan 

baik dan sesuai dengan sistem yang berlaku; 

e. Meningkatkan dukungan dari pimpinan kepala 

sekolah untuk selalu mendorong guru tetap 

melaksanakan tugas dengan baik, saling 

menjaga dan mengingatkan untuk selalu 

bersikap positif menghadapi segala 

perkembangan sehingga sistem pendidikan di 

sekolah dapat berjalan sesuai  tujuannya.  
 

4. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi dan kepemimpinan transformasional 

Adanya upaya pembuatan aturan-aturan, 

kebijakan-kebijakan, dan visi misi sekolah PAUD yang 

didasari pada tugas pokok dan kompetensi guru serta 

nilai-nilai dan norma yang dianut sekolah PAUD 

disesuaikan dengan kemampuan kognitif, afektif, 
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psikomotor siswa. Semua aturan dan kebijakan 

tersebut disosialisasikan dan dikomunikasikan dengan 

semua warga sekolah dan secara taat dipegang teguh 

oleh pimpinan dan warga sekolah sehingga tercipta 

pola pikir, pola tindak dan pola sikap yang sama untuk 

mencapai tujuan sekolah PAUD.  
 

Visi dan misi dapat dijadikan pemandu, pengarah 

dan pembimbing sehingga tercipta kerjasama yang 

baik diantara pimpinan dan guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Kekuatan sinergi antara pimpinan dan guru 

dapat menciptakan suasana kondusif dan 

meningkatkan keinovatifan guru. 

 

5. Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi dan motivasi kerja guru 

Apabila pimpinan dapat mengembangkan budaya 

penghargaan dan apresiasi yang baik sehingga 

mendorong guru untuk memberikan energi dan 

potensinya dalam mencapai tujuan organisasi sekolah 

Paud. Guru akan meningkatkan prestasi dalam 

pencapaian hasil kerjanya dengan menonjolkan 

inisiatif dan selalu mengkondisikan diri bersikap baik 
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dan positif sesuai dengan fungsi dan tugasnya, 

memiliki semangat yang tinggi untuk menciptakan rasa 

aman dan nyaman dalam menjalankan tugas sehari-

harinya, mampu berkolaborasi dengan sesama warga 

sekolah di lingkungan kerjanya sehingga tercipta 

kebersamaan dalam mencapai tujuan misi sekolah 

PAUD. 
 

Peningkatan kepekaan terhadap guru dengan 

memberikan apresiasi yang maksimal atas loyalitas, 

kinerja dan prestasi yang dicapai berupa penghargaan 

dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

terkait dengan peningkatan promosi maupun 

pendidikan yang lebih tinggi, sehingga jenjang karir 

guru dapat berjalan baik dan sesuai dengan sistem 

yang berlaku.  
 

6. Upaya peningkatan keinovatifan guru melalui 

kepemimpinan transformasional dan motivasi 

kerja guru 

Pemimpin bersikap baik, adil dan 

memperhatikan kebutuhan bawahannya dan 

memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi 
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yang dicapai bawahannya sehingga menimbulkan 

kepuasaan kerja dan dengan demikian guru 

memberikan waktu dan tenaganya secara serius dan 

disiplin untuk bekerja dengan senang hati dan 

bekerjasama dengan baik dengan teman sejawatnya.  

 

Semua perilaku tersebut akan meningkatkan 

keinovatifan guru untuk menciptakan ide baru dan 

guru terus meningkatkan intelektualnya dengan 

memacu semangatnya untuk terus mengoptimalkan 

potensi dirinya. Tantangan dan dukungan memberikan 

semangat kepada guru untuk melakukan inovasi 

dengan cara terus melaksanakan  sistem pendidikan di 

sekolahnya secara kreatif dan inovatif sehingga 

ditemukan pola yang efektif menuju keberhasilan 

mencapai hasil belajar peserta didik yang berkualitas. 
 

7.  Peningkatan keinovatifan guru melalui budaya 

organisasi,  kepemimpinan transformasional dan 

motivasi kerja guru 

Upaya yang dapat dilakukan adalah semua 

anggota dan pelaku organisasi sekolah termasuk 

pengelola yayasan, kepala sekolah dan para guru serta 

dinas pendidikan terus menerus mengkondisikan 

peningkatan kompetensinya dalam membuat inovasi 
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produk, inovasi proses dan inovasi penerapan produk 

baru agar keinovatifan guru semakin meningkat 

menuju standar ideal yang telah ditetapkan sesuai 

dengan fungsinya pada posisi di sistem pendidikan. 

Peningkatan strategi pengelolaan yang didasari 

kepemimpinan transformasional yang terus memberi 

dukungan kepada guru-guru untuk  melakukan 

perubahan-perubahan yang kreatif dan inovatif agar 

tercapai  tujuan pendidikan. 
 

Upaya peningkatan kepemimpinan transforma-

sional tersebut dilakukan secara bersama-sama 

dengan meningkatkan motivasi kerja guru yaitu: 

kepala sekolah dan para guru, pengelola sekolah 

maupun dinas pendidikan mengkondisikan untuk 

terus meningkatkan motivasi kerja guru antara lain 

dengan bersama-sama meningkatkan kondisi 

lingkungan kerja yang memenuhi kebutuhan fisik dan 

psikologis untuk setiap personelnya, sehingga akan 

tercipta perasaan selalu berpikir positif serta terwujud 

kenyamanan bekerja. Dengan semakin meningkatnya 

budaya organisasi, kepemimpinan transformasional 

dan motivasi kerja guru secara bersama-sama, maka 

keinovatifan guru akan semakin meningkat pula. 
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D. Action Plant Peningkatan Keinovatifan Guru PAUD  

 Berbagai komponen yang berhubungan antara 

budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, 

motivasi kerja guru dengan keinovatifan guru perlu 

ditindaklanjuti dengan action plant peningkatan 

keinovatifan guru PAUD. Tahapan selanjutnya yaitu 

membuat perencanaan program yang diharapkan 

menjadi masukan yang komprehensif dan terintegrasi 

dengan pengelolaan manajerial sekolah. Tindak lanjut 

ini berupa perencanaan program-program yang akan 

melengkapi sistem yang telah berjalan yang 

diharapkan dapat menambah peningkatan 

keinovatifan guru. 

 

 Untuk meningkatkan keinovatifan guru dan 

implementasi tindak lanjut ini berupa program-

program pelatihan dan magang yang berkaitan dengan 

kepemimpinan transformasional untuk menunjang 

peningkatan keinovatifan guru yang dapat dilihat pada 

tabel action plan seperti tercantum dalam tabel 6.1 di 

bawah ini.   
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Tabel 6.1   Action plan Program-program  Pelatihan 

Kepemimpinan Transformasional dalam  

meningkatkan Keinovatifan Guru 

No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

1. Akifitas 

pada 

indikator 

pengaruh 

ideal 

terhadap 

bawahan 

 

1. Pelatihan 

dasar 

kepemim

pinan 

berkarak 

ter  

Kepala 

Sekola, 

wakase

k,staf 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor  

 

       

2. Pelatihan 

pembuatan 

prosedur 

standar 

kegiatan 

berorgani

sasi 

Kepala 

sekolah

Wakasek  

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Sosialisas

i berbagai 

aturan 

dan 

kebijakan 

kelembag

aan Paud 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

sponsor 

2. Akifitas 

pada 

indikator 

inspirasi 

yang 

memotiv

asi  

 

1. Pelatihan 

manajerial  

menuju 

sekolah 

Paud yang 

inspiratif 

dan inovatif 

 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

penilaian 

apresiasi 

kelembaga

an Paud 

berprestasi 

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

 Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

lomba 

kreativitas 

pengelolaan  

PAUD 

berprestasi 

  

Kepsek, 

Wakase

k dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Aktifitas 

pada 

1. Lokakarya 

pengelol

aan Paud 

Kepsek, 

Wakasek 

dan 

Dana 

BOP 

Paud 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

indikator 

stimulasi 

intelektual 

 

berprestasi 

melalui 

IPTEK 

guru atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

2. Pelaksa

naan 

studi 

banding 

dengan 
observasi 

ke 

PAUD 

lainnya 

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

pengelol

aan 

forum 

gugus 

dan 

lembaga 

Paud 

berprestasi 

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

4. Pelatihan 

kegiatan 

peneliti

an  

Wakasek 

dan 

guru 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

pihak 

sponsor 

4. Aktifitas 

pada 

indikator 

perlakuan 

terhadap 

bawahan  

 

1. Lokakarya 

Pengemb

angan 

peraturan 

kelembag

aan 

PAUD. 

Kepsek, 

Wakase

k guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

peraturan 

standar 

organisasi 

tentang  

reward 

and 

punishm

ent 

 

Kepsek, 

Wakase

k, guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Memberi 

kesemp

atan 

tugas 

belajar 

Wakase

kdan 

guru 

 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

4. Melakuk Kepsek,  Dana        
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

an 

rotasi, 

mutasi 

serta 

promosi 

jabatan 

pegawai 

secara 

transpa

ran  

dan staf 

yayasan 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

5. Aktifitas 

pada 

indikator 

kecakapan 

berkomu

nikasi 

 

1. Pelatihan 

penerap

an 

pelayanan 

prima 

menuju 

Paud 

berprest

asi 

Kepsek, 

Wakasek 

guru 

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

PAUD 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Pelatihan 

ESQ 

secara 

berkala 

dan 

berkela

njutan. 

Kepsek, 

wakase

k, guru  

dan staf 

yayasan 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

3. Pelatihan 

dan 

simulasi 

Kepsek,

Wakase

kdan 

Dana 

BOP 

Paud 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

Metode 

baru 

guna 

peningk

atan 

pelayan

an Paud 

berkuali

tas 

guru atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

4. Pelatihan 

komuni

kasi 

interpre

sonal 

dalam 

kegiatan 

Parenti

ng di 

Paud 

Wakasek 

dan  

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

6. Aktifitas 

pada 

indikator 

pemberi 

tantangan 

dan 

dukungan  

 

1. Pelatihan 

pember

dayaan 

sumber

daya 

Paud 

berkuali

tas 

Wakase

k dan 

Kepala 

TU 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

       

2. Lokakarya 
perbaikan 

sarana 

dan 

Wakasek

Kepala 

TU dan 

PKS 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 
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No. 
Fokus 

Masalah 

Program 

Kerja 

Penang

gung 

Jawab 

Angg- 

ran 

Bulan 

 1 2 3 4 5 6 

prasara

na Paud 

berkuali

tas. 

Sarpras bekerja 

sama 

dengan 

pihak 

sponsor 

3. Pelatihan 

dan 

simulasi 

penggun

aan 

networki
ng dalam 

pembina

an gugus 

PAUD 

 

Kepsek, 
Wakasek 

dan 

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
sponsor 

       

4. Seminar  

fasilitat

or gugus 

Paud 

dengan 

stakehol
der. 

Kepsek, 

Wakase

kKomit

e dan 

Humas 

Dana 

BOP 

Paud 

atau 

bekerja 

sama 

dengan 

pihak 
sponsor 

       

 

E. Program Pelatihan Manajerial Keinovatifan  

Guru PAUD 

1. Pendahuluan 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian 

dari upaya pengembangan anak secara holistik, 

menjadi suatu keniscayaan apabila kita menginginkan 
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generasi yang berkualitas. Kebutuhan tumbuh 

kembang anak yang mencakup gizi, kesehatan, 

pengasuhan, dan pendidikan harus dipahami sebagai 

suatu kesatuan yang utuh terpadu. 

 

 PAUD menjadi sangat penting mengingat 

potensi kecerdasan dan dasar-dasar perilaku 

seseorang terbentuk pada rentang usia ini.  Sedemikian 

pentingnya masa ini sehingga usia dini sering disebut 

the golden age (masa emas). Pada usia ini anak dapat 

menyerap semua pembelajaran yang diberikan bahkan 

ada penelitian mengungkapkan bahwa anak usia tiga 

tahun dapat menguasai tiga bahasa. 

 

 Pendidikan anak di usia dini merupakan modal 

dasar untuk pendidikan anak selanjutnya. Tuntutan 

terhadap kualitas lulusan pendidikan semakin 

mendesak sejalan dengan perkembangan masyarakat 

dan perubahan kompetisi global yang tidak mungkin 

dapat dihindari. Kualitas lulusan pendidikan dapat 

dicapai apabila ada kerjasama secara sinergis antara 

sekolah dan masyarakat. 

 

 Sekolah sebagai institusi pencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas harus bekerja secara efektif 
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dan efesien sebagai salah satu kriteria produktivitas 

sekolah. Produktivitas sekolah ini berkaitan erat 

dengan sumber daya sekolah yaitu kepemimpinan 

kepala sekolah dan guru. Guru memiliki peranan 

penting dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas.   
 

 Kepala sekolah dan guru yang profesional serta 

inovatif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan anak usia dini. Pelatihan ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi 

profesional guru dan keinovatifan dalam 

mengembangkan materi dan sumber pembelajaran, 

alat dan media pembelajaran, desain kelas yang 

kondusif, menarik  dan menyenangkan, model 

penilaian yang lebih komprehensif untuk melihat 

kemampuan kognitif, afektif dan motorik siswa Paud. 

Pelatihan ini dilaksanakan secara periodik setiap 

semester dilaksanakan oleh sekolah atau Himpaudi 

baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

Gugus Paud.  
 

2. Tujuan Pelatihan 

Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan 

sumber daya manusia warga sekolah dimulai dari 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pendidik dan 

tenaga kependidikan.  
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3. Peserta Pelatihan 

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Pengawas 

Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 
 

4. Materi Pelatihan 

 

No. Materi  Pelatihan Sasaran 

1. Pelatihan Dasar-Dasar  

Kepemimpinan 

Transformasional 

Pengaruh ideal 

seorang pemimpin 

terhadap bawahan 

2. Pelatihan penilaian apresiasi 

kelembagaan Paud 

berprestasi 

Inspirasi yang 

memotivasi 

 

3. Pelatihan dan simulasi 

penggunaan networking 

dalam mendukung program-

program inovasi. 

Stimulasi intelektual 

4 Pelatihan peraturan standar 

organisasi tentang motivasi 

kerja melalui reward dan 

punishment 

Perlakuan 

pemimpin terhadap 

bawahan 

5. Pelatihan komunikasi 

interpersonal dalam 

kegiatan Parenting di Paud 

Kecakapann 

berkomunikasi  

6. Pelatihan Budaya Organisasi 

dalam pengelolaan forum 

gugus dan lembaga Paud 

berprestasi. 

Pemberi tantangan 

dan dukungan 
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