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SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung merupakan sebuah lembaga 

pendidikan formal yang bergerak pada bidang jasa pelayanan pendidikan bagi 

siswa sekolah dasar. Pada umumnya setiap sekolah menginginkan adanya 

kemajuan dalam sekolahanya. Adanya persaingan yang semakin ketat antar 

sekolah, maka kepala sekolah dan para guru dituntut harus mampu bertahan dan 

berkompetensi dengan sekolah lainya. Salah satu hal yang dapat ditempuh pihak 

sekolah agar mampu bertahan dalam persaingan adalah meningkatkan kinerja 

guru. 

Masalah yang dihadapi oleh SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung yaitu 

kinerja guru yang masih kurang, disebabkan peran kepemimpinan yang kurang 

berpengaruh yang dapat dilihat dari tingginya tingkat absensi guru, masih adanya 

jam kerja yang hilang sebanyak 45 jam, kemudian masih adanya nilai NUN siswa 

yang di bawah standar  menunjukan kinerja guru yang belum 

maksimal.Berdasarkan penjelasan tersebut perumusan masalah dalam penelitian 

ini  adalah apakah peran kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

guru di SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung. 
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Berkaitan dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi tujuan penulisan 

adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh peran kepemimpinan 

terhadap kinerja guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung. Hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu peran kepemimpinan mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja guru di SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung. 

Kesimpulan hasil analisis tersebut memperlihatkan bahwa Peran kepemimpinan 

(X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja (X) guru SD Negeri 02 

Rawa Laut di Bandar Lampung. Hal ini dapat dibuktikan secara statistik melalui 

uji hipotesis secara parsial (terpisah). Dari uji T didapat thitung sebesar 9,641 > ttabel 

yaitu sebesar 2,000, dan nilai signifikasi peran kepemimpinan sebesar 0,000 < 

0,05, maka Ho tidak didukungdan Ha didukung. 

Saran untuk SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung, yaitu pertama kepala 

sekolah diharapkan untuk mampu mengatur sumber daya yang ada dengan baik. 

Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia, dana, waktu, sarana dan 

prasarana yang ada.Kedua para guru diharapkan agar disetiap mata pelajaran yang 

diasuh mempunyai rancangan kegiatan yang menggambarkan aktivitas siswa. 

Pada hakikatnya yang belajar itu adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator. 


