
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring perkembangan zaman yang semakin moderen ini, pendidikan sudah 

dianggap semakin penting menimbulkan persaingan yang ketat diantara sekolah-

sekolah. Pihak sekolah di tuntut untuk terus meningkatkan mutu sekolahnya untuk 

mencapai mutu sekolah yang baik tentunya dibutuhkan kinerja SDM sekolah 

tersebut dalam hal ini guru harus berkinerja baik. Kinerja yang baik akan dapat 

membantu tercapainya tujuan tersebut secara optimal. 

Menurut Mangkunegara (2010: 9) 

“Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.” 

 

Kinerja guru diartikan sebagai prestasi, hasil, atau kemampuan yang dicapai atau 

diperlihatkan oleh guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pelaksana 

administrasi sekolah dalam upaya menunjang keberhasilan pengelolan sistem 

pendidikan di sekolah (Nasarudin, 2010: 238-239). Berdasarkan keterangan di 

atas kinerja seorang guru dapat dilihat apabila kriteria-kriteria yang ada telah 

tercapai secara keseluruhan, jika kriteria-kriteria itu telah dicapai oleh seseorang 

(guru) berarti orang tersebut mempunyai kinerja yang baik. 
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Indikator penilaian terhadap kinerja guru menurut Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 

(2008: 22) dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran dikelas, yaitu 

perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

dan evaluasi atau penilaian pembelajaran. Menurut Mangkunegara (2010: 10), 

tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja 

organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. 

Pemimpin memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi bawahannya agar 

mereka mau bekerja sama dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam 

mencapai tujuan organisasi (Sanusi dan Sabri, 2009: 21). Oleh karena itu, guru 

benar-benar dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi, dengan kinerja guru yang 

tinggi maka akan tercipta mutu pendidikan yang berkualitas. 

Menurut Tampubolon (2008: 116) 

“Kepemimpinan adalah sarana yang memengaruhi tingkah laku orang 

perorangan agar mengarah pada hasil yang diharapkan.” 

 

Pemimpin yang dapat menjalankan peran kepemimpinanya dengan baik dapat 

memberikan suatu manfaat baik kepada sekolah, guru, maupun siswa. Manfaat 

terhadap sekolah berupa tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien yang telah 

ditetapkan. Sedangkan manfaat kepada guru adalah pengembangan karier dan 

manfaat bagi siswa yaitu mendapatkan pendidikan yang baik. 
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Ada tiga macam peran seorang pemimpin, yaitu peran interpersonal, peran 

informasional, dan peran sebagai pengambil keputusan (Mintzberg dalam 

Wahjosumidjo, 2010: 90). Tiga macam peran seorang pemimpin tersebut sebagai 

indikator untuk peran kepemimpinan. 

Menurut Wahjosumidjo (2010: 83), kepala sekolah yaitu seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan suatu proses belajar mengajar, atau tempat dimana antara guru 

yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Sementara, kepala 

sekolah sebagai pemimpin dalam pendidikan menjadi sentral dalam negosiasi 

tentang apa yang bisa dinilai dalam kurikulum dan apa yang dipandang baik 

dalam pembelajaran. 

Kualitas peran kepala sekolah sebagai pemimpin sangat mempengaruhi kinerja 

bawahannya (guru) yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan lembaga 

atau organisasinya (Sanusi dan Sabri, 2009: 21). Kepala sekolah harus memiliki 

perencanaan yang cerdas untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Juga 

bertanggung jawab dalam menciptakan kultur organisasi yang dapat 

meningkatkan kinerja bawahannya dan pertumbuhan serta perkembangan 

partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, sehingga akan  tercipta 

mutu pendidikan yang berkualitas. 
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Keberhasilan suatu organisasi, baik sebagai keseluruhan maupun berbagai 

kelompok dalam suatu organisasi tentu sangat bergantung pada mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Bahkan, 

kiranya dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam 

organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan 

organisasi memainkan peranan yang dominan dalam keberhasilan organisasi 

tersebut yang menyelenggarakan berbagai kegiatanya terutama terlihat dalam 

kinerja pegawainya (Nasarudin, 2010: 67). 

SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung sebagai objek penelitian ini 

dilakukan. SD Negeri 02 Rawa Laut merupakan sebuah lembaga pendidikan 

formal yang bergerak pada bidang jasa pelayanan pendidikan bagi siswa sekolah 

dasar. Sekolah ini berlokasi di jalan Cendana No.33, Rawa Laut Tanjung Karang 

Timur, Bandar Lampung. Berdiri pada tahun 1963 yang selalu berupaya untuk 

mewujudkan tujuan organisasi salah satunya adalah meningkatkan prestasi atau 

nilai akademik para siswanya. 

Rincian daftar guru baik PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun honorer 

berdasarkan jenis jabatan yang ada di SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

Lampung dapat dilihat pada Tabel 1, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1. Jumlah Guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung 

 Berdasarkan Jenis Jabatan Tahun 2013 

 

No. Jabatan Jumlah 

PNS   

1. Kepala Sekolah 1 

2. Guru Kelas 45 

3. Guru PAI 5 

4. Guru Penjas 3 

5. Guru BLP 4 

6. Guru PD 1 

7. Guru B. Inggris 4 

Jumlah 63 

Honorer   

1. Guru PAI 2 

2. Guru BLP 1 

3. Guru B. Inggris 2 

4. Guru Penjas 4 

5. Guru B. Jepang 2 

6. Guru PTD 2 

7. Guru B. Arab 1 

8. Guru TPA 1 

9. Guru TIK 1 

10. Guru Pendamping 22 

11. Guru Math 1 

12. Lab. Bahasa 2 

13. Guru Piket 2 

14. TU 4 

15. Teknisi 1 

16. Perpus 2 

17. Lab. IPA 1 

18. UKS 1 

19. Satpam 3 

20. Kebersihan 7 

Jumlah 62 

Total 125 

Sumber: SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung, 2014 
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Rincian Tabel 1 di atas, jumlah guru yang dimiliki SD Negeri 02 Rawa Laut  di 

Bandar Lampung seluruhnya berjumlah sebanyak 125 guru. Terdiri dari 63 guru 

PNS dan 62 guru honorer. Jumlah guru yang menjadi objek penelitian ini hanya 

guru PNS. Jadi, jumlah guru  dalam penelitian ini yaitu sebanyak 63 guru. 

Perputaran guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung sepanjang Juli 

2012 hingga Juni 2013 dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini: 

Tabel 2. Perputaran Guru PNS SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

   Lampung Sepanjang Juli 2012 hingga Juni 2013 

 

Tahun 

Ajaran 
Bulan 

Guru 

Masuk 

Guru 

Keluar 

Jumlah 

Guru 

2012 

Juli  - - 66 

Agustus - - 66 

September - - 66 

Oktober - - 66 

November - - 66 

Desember - 1 66 

2013 

Januari - - 65 

Februari - - 65 

Maret - - 65 

April - 1 65 

Mei - 1 64 

Juni - - 63 

Total   3 63 

Sumber: SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung, 2014 

Tabel 2 di atas jumlah guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung 

mengalami perubahan sepanjang Juli 2012 hingga Juni 2013. Perubahan jumlah 

guru tersebut terlihat dengan adanya guru keluar sebanyak 3 orang, dikarenakan 

perpindahan lokasi tugas. 
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Tabel 3. Tingkat absensi Guru PNS SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

   Lampung Juli 2012 hingga Juni 2013 

Tahun 

Ajaran 
Bulan 

JHK 

(Hari) 

JG 

(Guru) 

Jumlah 

Absensi 

Tingkat 

Absensi (%) 

2012 

Juli  17 66 18 1,6 

Agustus 24 66 14 0,88 

September 25 66 55 3,33 

Oktober 26 66 56 3,26 

November 25 66 19 1,15 

Desember 13 66 8 0,93 

2013 

Januari 24 65 26 1,67 

Februari 24 65 41 2,63 

Maret 24 65 16 1,03 

April 26 65 7 0,41 

Mei 25 64 20 1,25 

Juni 18 63 7 0,62 

Rata-rata 1,56 

Sumber: SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung, 2014 

Rumus untuk menghitung tingkat absensi karyawan SD Negeri 02 Rawa Laut di 

Bandar Lampung adalah sebagai berikut: 

                
              

                               
        

 Sumber: (Hermawan, 2013: 11) 

Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kinerja guru rendah terlihat dari tingginya 

tingkat absensi guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung. 

Tingginya tingkat absensi guru dikarenakan rata-rata tingkat absensi yang terjadi 

sepanjang Juli 2012 hingga Juni 2013 sebesar 1,56% melebihi rata-rata tingkat 

absensi yang telah ditetapkan oleh SD Negeri 2 Rawa Laut sebesar 1%.Dimana 

kita ketahui bahwa guru sebagai PNS dituntut agar dapat meminimalisir tingkat 
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absensinya.Selanjutnya Tabel 5 menjelaskan jam kerja efektif  guru SD Negeri 02 

Rawa Laut di Bandar Lampung, sebagai berikut: 

Tabel 4. Jam Kerja Efektif Guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

Lampung dari Juni 2012 hingga Juli 2013 

Tahun 

Ajaran 
Bulan 

HK 

(Hari) 

JG 

(Oran

g) 

JKPH 

(Jam) 

TWK 

(Jam) 

HKYH 

(Jam) 

WKE 

(Jam) 

JKEP 

(Jam)  

JKEY

D 

(Jam)  

JKYH 

(Jam) 

2012 

Juli 17 66 6 1122 6 1116 6732 6696 36 

Agustus  24 66 6 1584 6 1578 9504 9468 36 

September  25 66 6 1650 - 1650 9900 9900 - 

Oktober  26 66 6 1716 - 1716 10296 10296 - 

November  25 66 6 1650 6 1644 9900 9864 36 

Desember  13 66 6 858 12 846 5148 5076 72 

2013 

Januari  24 65 6 1560 - 1560 9360 9360 - 

Februari 24 65 6 1560 6 1554 9360 9324 36 

Maret 24 65 6 1560 6 1554 9360 9324 36 

April 26 65 6 1690 6 1684 10140 10104 36 

Mei 25 64 6 1600 12 1588 9600 9528 72 

Juni 18 63 6 1134 - 1134 6804 6804 - 

  Rata-rata 8842 8812 45 

Sumber: SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung, 2014 

 

Keterangan: 

 HK : Hari Kerja 

JG : Jumlah Guru 

JKPH : Jam Kerja Per Hari 

TWK :Total Waktu Kerja (HK x JK) 

HKYH : Hari Kerja Yang Hilang 

WKE : Waktu Kerja Efektif (TWK – HKYH) 

JKEP : Jam Kerja Efektif Perusahaan (TWK x JKPH) 

JKEYD : Jam Kerja Efektif Yang Dicapai (WKE x JKPH) 

JKYH : Jam Kerja Yang Hilang (JKEP – JKEYD) 
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Tabel 5 menunjukan jam kerja efektif guru yang tidak sesuai dengan jam kerja 

yang dicapai oleh guru SD Negeri 02 Rawa Laut. Jam kerja efektif  guru yang 

belum optimal yaitu rata-rata 45 jam/JKYH (Jam Kerja Yang Hilang), akan dapat 

menyebabkan terganggunya kegiatan belajar dan mengajar yang dapat berdampak 

negatif terhadap program pemebelajaran siswa dan kinerja guru. 

Uraian di atas menunjukan bahwa terdapat keterkaitan antara peran 

kepemimpinan dengan kinerja. Peran kepemimpinan mempunyai pengaruh baik 

secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja. Hal ini didukung oleh 

penelitian Bestiana (2010), tentang pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi 

kerja karyawan pada Hotel Kurnia Dua di Bandar Lampung. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap prestasi kerja karyawan. Penelitian dari Damayanti (2010), juga 

mengungkap adanya hubungan antara kepemimpinan dengan kompetensi guru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepemimpinan terhadap tugas 

berpengaruh lebih signifikan terhadap kompetensi guru. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul ” Pengaruh Peran 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru di SD Negeri 2 Rawa Laut Di 

Bandar Lampung.” 
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1.2  Permasalahan 

Pada umumnya setiap sekolah menginginkan adanya kemajuan dalam 

sekolahanya. Adanya persaingan yang semakin ketat antar sekolah, maka kepala 

sekolah dan para gurur 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. Semakin tinggi 

kinerja guru  maka semakin tinggi pula kemajuan yang akan dicapai oleh pihak 

sekolah. 

SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung menghadapi tantangan khususnya 

dalam bidang sumber daya manusia. Dilihat dari Tabel 4, tingginya tingkat 

absensi guru dikarenakan rata-rata tingkat absensi yang terjadi sepanjang Juli 

2012 hingga Juni 2013 sebesar 1,56% melebihi rata-rata tingkat absensi yang 

telah ditetapkan oleh SD Negeri 02 Rawa Laut sebesar 1%. Tabel 5 menujukkan 

bahwa masih adanya jam kerja yang hilang sebanyak 45 jam, kemudian masih 

adanya nilai 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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1.3  Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan masalah yang diteliti maka yang menjadi tujuan penulisan 

adalah “Untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh pengaruh peran 

kepemimpinan terhadap kinerja guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar 

Lampung.” 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat  kepada 

beberapa pihak, antara lain: 

a. Sumbangan saran dan pemikiran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 

bagi pihak sekolah dalam memahami peran kepemimpinan yang 

berpengaruh positif terhadap kinerja guru SD Negeri 02 Rawa Laut di 

Bandar Lampung dalam menjalankan peran kepemimpinanya dan 

meningkatkan kinerja guru. 

b. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian 

berikutnya yang sesuai dengan tema penelitian ini, sekaligus dapat 

dijadikan referensi untuk menambah pengetahuan. 

1.5  Kerangka Pemikiran 

Guru dalam sebuah organisasi pendidikan merupakan unsur utama. Untuk 

menjalankan tugasnya dengan baik guna tercapainya tujuan organisasi belajar, 

guru memerlukan kinerja yang tinggi demi tercapainya tujuan pendidikan. 
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Menurut Tampubolon (2008: 116) 

“Kepemimpinan adalah sarana yang memengaruhi tingkah laku orang 

perorangan agar mengarah pada hasil yang diharapkan.” 

 

Menurut Mintzberg dalam Wahjosumidjo (2010: 90), ada tiga macam peran 

seorang pemimpin yaitu: 

a. Peran yang Bersifat Interpersonal 

Adalah peran hubungan antar manusia yang dimainkannya, baik dengan 

anak buah maupun dengan jaringan kerja yang dihadapinya. Adapun peran 

interpersonal terdiri atas tiga peran yaitu: figurehead, leadership, dan 

liason. 

b. Peran yang Bersifat Informasional 

Adalah peran yang berhubungan dengan informasi, peran ini terbagi atas 

tiga peran yaitu: peran sebagai monitor, disseminator, dan spokesman. 

c. Peran sebagai Pengambil Keputusan 

Merupakan peran utama dalam proses pembuatan keputusan, karena 

wewenang formalnya dan kedudukannya sebagai pusat syaraf organisasi, 

hanya pemimpinlah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat 

strategis. Peran pembuat keputusan diperinci menjadi: entrepreneur, 

disturbance-handler, a resource allocater, a negotiator roles. 

Menurut Mangkunegara (2010: 9) 

“Kinerja adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai sumber daya manusia persatuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya.” 
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Menurut Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Departemen 

Pendidikan Nasional (2008: 22), indikator penilaian terhadap kinerja guru 

dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran dikelas yaitu: 

a. Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Perencanaan program pembelajaran adalah tahap yang berhubungan 

dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat 

dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikanyang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, 

penggunaan media dansumber belajar, penggunaan metode dan strategi 

pembejaran, serta kedisiplinan (tingkat absensi) guru. 

c. Evaluasi / Penilaian Pembelajaran 

Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam 

menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat 

evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi. 

Tinggi rendahnya kinerja karyawan (guru) bisa dipengaruhi oleh faktor internal 

maupun eksternal.Salah satu bentuk faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja 

adalah peran pemimpin (kepala sekolah). Pemimpin mempunyai peranan yang 

besar dalam mempengaruhi bawahannya agar mereka mau bekerja sama dengan 

penuh semangat dan kepercayaan dalam mencapai tujuan organisasi, (Sanusi dan 

Sabri, 2009: 21). 
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Dengan demikian, dalam kerangka pemikiran ini dikemukakan variabel yang akan 

diteliti yaitu peran kepemimpinan sebagai variabel bebas, sedangkan kinerja 

sebagai variabel terikat. Seperti yang tertera pada Gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Guru SD Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung. 

1. 6 Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan yang sifatnya sementara, dan kebenarannya perlu 

dibuktikan berdasarkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini hipotesis yang 

diajukan yaitu “Kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru di SD 

Negeri 02 Rawa Laut di Bandar Lampung.” 

Peran Kepemimpinan (X) 

Peran Interpersonal 

Peran Informasional 

Peran sebagai Pengambil Keputusan 

(Mintzberg dalam Wahjosumidjo (2010:90) 

Kinerja (Y) 

Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran 

Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Evaluasi/Penilaian Pembelajaran 

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan DepartemenPendidikan 

Nasional (2008: 22) 


