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1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukan merupakan tugas yang 

mudah, karena sumber daya manusia yang berkualitas bukan hanya dilihat dari 

penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi dilihat juga dari 

sikap dan mentalitasnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat 

dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan bangsanya, karena dengan 

pendidikan yang berkualitas diharapkan akan tercipta sumber daya manusia yang 

berkualitas pula, dan pada akhirnya dapat mendukung perkembangan 

pembangunan nasional.

Mutu proses pembelajaran sangat erat kaitannya dengan peran dan tugas guru di 

sekolah, karena guru secara langsung berhadapan dengan siswa dalam 

pelaksanaan pendidikan. Menurut Sardiman (2005:125) bahwa guru adalah salah 

satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan 

dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan. 

Oleh karena itu, guru harus berperan aktif dan dapat menempatkan kedudukannya 

sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin 
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berkembang. Guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang hanya melakukan 

transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer 

nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntun siswa dalam belajar.   

Seorang guru saat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, dituntut memiliki 

beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu. Kemampuan dan keterampilan 

tersebut sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru yang mutlak 

dimiliki oleh guru agar tugasnya sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik. 

Salah satu faktor  yang menjadi tolak ukur keberhasilan sekolah adalah kinerja 

guru. Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang bermutu melalui kecakapan dan keterampilan sehingga mencapai 

tujuan pendidikan secara efektif.

Kinerja guru adalah total skor yang diperoleh dari hasil penilaian guru sendiri 

tentang hasil yang telah dicapai guru dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pengajar. Mengenai indikator-indikator untuk mengukur kinerja guru adalah: 

merumuskan tujuan pembelajaran; mengembangkan dan mengorganisasikan 

materi, media pembelajaran dan sumber belajar; merencanakan skenario kegiatan 

pembelajaran; merancang pengelolaan kelas; merencanakan prosedur, jenis dan 

menyiapkan alat penilaian; tampilan dokumen rencana pembelajaran; mengelola 

ruang dan fasilitas pembelajaran; melaksanakan kegiatan pembelajaran; 

mengelola interaksi kelas; bersikap terbuka dan luwes serta membantu 

mengembangkan sikap positif peserta didik terhadap belajar; mendemonstrasikan 
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kemampuan khusus dalam pembelajaran mata pelajaran tertentu; melaksanakan 

evaluasi proses dan hasil belajar; kesan umum kinerja guru/ calon guru. 

Agar dapat mencapai kinerja yang baik itu banyak faktor yang mempengaruhi, 

dalam hal ini diduga kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan mutu 

mempunyai kontribusi terhadap kinerja guru. Oleh karena itu perlu dikaji lebih 

lanjut mengenai kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan mutu dalam 

kaitannya dengan kinerja guru.

Kepemimpinan atau leadership adalah suatu cara untuk mempengaruhi dan 

memotivasi orang lain, bawahan atau kelompok untuk saling bekerjasama dalam 

upaya mencapai suatu tujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan.

Kepemimpinan sangat penting dalam suatu organisasi, karena kepemimpinan 

merupakan faktor kunci dalam suksesnya suatu organisasi atau manajemen. 

Kepemimpinan itu ada di dalam diri pemimpin. Suatu organisasi akan menjadi 

buta dan tidak memiliki arah jika tidak ada unsur kepemimpinan dalam organisasi 

tersebut. 

Kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi di sekolah dianggap berhasil jika dapat 

meningkatkan kinerja guru melalui berbagai macam bentuk kegiatan pembinaan 

terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah. Untuk 

itu kepala sekolah harus mampu menjalankan peran dan tanggungjawabnya 

sebagai seorang manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor

pendidikan dan administrator. Menurut Simamora (2000:26) bahwa kepala 

sekolah diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan kondusif 

di sekolah, sehingga setiap guru dapat bekerja dengan maksimal.
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Menurut Soebagia (2000:161) bahwa kepemimpinan pendidikan memerlukan 

perhatian yang utama, karena melalui kepemimpinan yang baik kita harapkan 

akan lahir tenaga-tenaga berkualitas dalam berbagai bidang sebagai pemikir, 

pekerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Berkenaan dengan hal tersebut, kualitas kepemimpinan kepala 

sekolah akan sangat menentukan kualitas pembelajaran di sekolah. Jika kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah baik, maka pelaksanaan pembelajaran berjalan 

dengan baik dan dipastikan guru bekerja secara optimal.

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan harus dicapai dengan 

pengembangan dan peningkatan mutu SDM. Menurut Ali Rokhmad (Kompas, 

2011) bahwa mutu pendidikan adalah kesesuaian sifat-sifat (atribut) produknya 

dengan kebutuhan para pelanggannya (peserta didik, masyarakat, dunia kerja, dan 

lain-lain).

Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan diperlukan banyak pihak yang 

terkait untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung, terutama peran serta 

warga sekolah (guru, kepala sekolah, staf dan murid), peran serta masyarakat dan 

para orang tua, sehingga perlu terus didorong dan diberdayakan serta disusun 

perencanaan atau persiapan yang matang mulai dari awal hingga akhir proses 

pendidikan. Pada konteks pendidikan, pengertian mutu pendidikan mencakup 

input, proses, output dan outcome pendidikan. Input pendidikan merupakan segala 

sesuatu yang harus tersedia karena diperlukan untuk berlangsungnya proses yaitu 

kebijakan mutu yang memuat maksud dan tujuan sekolah, sumber daya yang 
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memadai, adanya kemampuan prestasi yang tinggi, fokus kepada konsumen 

(siswa) dan input manajemen.

Sehubungan dengan ini, input manajemen meliputi tugas yang jelas, rencana yang 

rinci dan sistematis, program yang mendukung bagi pelaksanaan rencana, 

ketentuan aturan main yang jelas serta adanya sistem pengendalian mutu yang 

efektif dan efisien. Proses pendidikan adalah melakukan perubahan sesuatu 

menjadi sesuatu yang lain, yaitu efektivitas proses belajar-mengajar, 

kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga kependidikan, adanya 

budaya mutu, teamwork yang dinamis, kewenangan dan kemandirian, partisipasi

warga sekolah dan masyarakat, transparansi manajemen, sistem evaluasi dan 

perbaikan yang berkelanjutan serta akuntabilitas. Dalam hal ini, sesuatu yang 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses adalah input dan hasil proses adalah

output. Output pendidikan adalah kinerja sekolah yang berupa prestasi yang 

diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas dan 

moral kerja.

Peningkatan mutu pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia beserta jajarannya berusaha mewujudkan peningkatan mutu pendidikan 

dari tahun ke tahun melalui berbagai variasi kebijakan strategis, seperti kebijakan 

yang menyangkut Kurikulum 2013, akreditasi sekolah, penyediaan anggaran 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS), perbaikan Manajemen Berbasis Sekolah

(MBS), Ujian Akhir Nasional (UAN) dan peningkatan mutu guru melalui 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru. Di samping itu dilakukan 

juga peningkatan mutu pendidikan secara lebih sistematis yaitu dengan cara 
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penerapan sistem penjaminan mutu (quality assurance) di tingkat sekolah 

khususnya sekolah dasar. Penerapan sistem penjaminan mutu di tingkat sekolah 

diyakini akan dapat meningkatkan partisipasi seluruh elemen sekolah dalam 

menetapkan standar mutu, mengupayakan mutu, dan  selanjutnya mewujudkan 

penjaminan mutu sekolahnya.

Sistem penjaminan mutu (quality assurance) secara internal, maka kegiatan  

monitoring dan evaluasi (monev) oleh lembaga dilakukan dalam bentuk meta 

evaluation terhadap proses penjaminan mutu yang dilakukan oleh Unit 

Penjaminan Mutu internal di masing-masing satuan pendidikan. Menurut Rinda 

Hedwig yang dikutip oleh Wiyono (2008:4) bahwa sistem penjaminan mutu bisa 

dilakukan baik secara menyeluruh maupun dalam bentuk berjenjang. Secara

meyeluruh berarti seluruh proses yang terkait di dalam penyelenggaraan satuan 

pendidikan tersebut seperti penerimaan siswa baru, proses belajar mengajar, 

hingga proses meluluskan lulusan yang dijaminkan mutunya. Sedangkan yang 

dimaksud dengan bertahap adalah satuan pendidikan bisa melakukan penjaminan 

mutu hanya pada proses pembelajarannya saja. 

Penulis mengkaji fenomena yang terjadi pada guru-guru SD Negeri di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Bandar Lampung yang terdiri dari 8 SD Negeri dengan 

jumlah kurang lebih 136 orang belum memenuhi harapan Pemerintah, lembaga, 

orangtua ataupun masyarakat. Secara umum persoalan tersebut meliputi sebagian 

guru yang kurang berhasil dalam mengajar dikarenakan mereka kurang disiplin 

dan juga kurang termotivasi untuk mengajar. Hal ini dapat dilihat dari etos kerja 

guru SD, yaitu: belum tepat waktu dalam bertugas, sering datang terlambat dan 
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pulang belum waktunya, serta sebagian guru belum memiliki kualifikasi akademik 

S1 dan sebagian guru pula belum membuat perangkat pembelajaran. Sarana dan 

prasarana juga terlihat belum memadai untuk mendukung proses belajar mengajar 

di sebagian SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan. 

Tabel 1.1 Data Laporan Hasil Kegiatan Kepengawasan Sekolah 
TP 2012/2013 pada Tingkat SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung 
Selatan tentang Kinerja Guru

Kinerja Guru
Belum 

(orang dan 
%)

Sudah 
(orang dan 

%)

Jumlah 
Guru

Guru menerapkan strategi 
pembelajaran/model teknik yang 

bervariasi

86 
63

50 
37

136
100%

Guru menerapkan struktur kegiatan 
pembelajaran yang efektif (RPP)

88 
65

48 
35

136
100%

Guru melakukan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK)

95 
70

41 
30

136
100%

Guru melakukan analisis silabus
57 
42

79 
58

136
100%

Sumber: Statistik UPTD Kecamatan Teluk Betung Selatan

Kecenderungan kinerja guru yang masih rendah dapat dilihat dari data hasil 

pengawasan sekolah tahun 2012-2013. Data laporan hasil kegiatan ke-pengawasan 

sekolah tahun pelajaran 2012-2013 pada tingkat SD Negeri di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan dapat diketahui: (1) 63% guru belum menerapkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi, (2) 65% guru belum menerapkan struktur kegiatan 

pembelajaran yang efektif, (3) 70% guru belum memperbaiki kinerja mengajar 

melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dan (4) 42% guru dalam 

pengembangan silabus belum melakukan analisis silabus.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan masalah-masalah 

sebagai berikut:

1.2.1 Guru kurang disiplin dalam pelaksanaan tugas.

1.2.2 Kompetensi guru masih kurang.

1.2.3 Kepala sekolah SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar 

Lampung belum sepenuhnya melaksanakan proses manajemen suatu 

sekolah.

1.2.4 Kepala sekolah dasar belum sepenuhnya melaksanakan lima standar 

kompetensi kepala sekolah.

1.2.5 Kepala sekolah dasar belum seluruhnya memahami tugas pokok dan 

fungsi.

1.2.6 Kepala sekolah SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar 

Lampung belum memahami peran seorang kepala sekolah. 

1.2.7 Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk pelaksanaan 

pembelajaran.

1.3 Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti 

perlu membatasi masalah guna menghindari salah penafsiran dan menyesuaikan 

dengan kemampuan peneliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:
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1.3.1 Kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru.

1.3.2 Penjaminan mutu terhadap kinerja guru.

1.3.3 Kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan mutu terhadap kinerja 

guru.

1.4 Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung 

Selatan Bandar Lampung?

1.4.2 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penjaminan mutu 

terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan 

Bandar Lampung ?

1.4.3 Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala 

sekolah dan penjaminan mutu secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1.5.1 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SD Negeri

di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.
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1.5.2 Pengaruh penjaminan mutu terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 

Teluk Betung Selatan Bandar Lampung.

1.5.3 Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan penjaminan mutu secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru SD Negeri di Kecamatan Teluk 

Betung Selatan Bandar Lampung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang dapat diambil dari hasil penelitian 

ini adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan bagi khasanah keilmuan 

Manajemen Jurusan Ilmu Pendidikan dalam hal pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah dan penjaminan mutu terhadap kinerja guru di jenjang Sekolah Dasar. 

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

1.6.2.1 Bagi kepala sekolah

Hasil penelitian ini sebagai alat untuk introspeksi diri dalam  

melaksanakan kepemimpinannya.

1.6.2.2 Bagi guru

Hasil penelitian ini sebagai masukan agar dapat meningkatkan kinerja 

untuk menjadi guru profesional.

1.6.2.3 Bagi stakeholder
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Hasil penelitian agar dapat dijadikan pertimbangan untuk ikut me-

ningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan sumber daya manusia 

yaitu guru.

1.6.2.4 Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian agar dapat dijadikan acuan untuk pengembangan teori 

yang ada.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Penjaminan Mutu Terhadap Kinerja Guru SD 

Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung” sebagai berikut:

1.7.1 Objek penelitian: kinerja guru, persepsi guru terhadap kepemimpinan 

kepala sekolah dan penjaminan mutu sekolah.

1.7.2 Subjek penelitian: guru SD Negeri di Kecamatan Teluk Betung Selatan  

Bandar Lampung.

1.7.3 Tempat dan waktu penelitian: Penelitian dilaksanakan di SD Negeri di 

Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung, yaitu SD Negeri 1 

Suka Raja, SD Negeri 2 Suka Raja, SD Negeri 3 Suka Raja, SD Negeri 4 

Suka Raja, SD Negeri 1 Talang, SD Negeri 1 Pecoh Raya, SD Negeri 1 

Garuntang, SD Negeri 5 Talang. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan 

November 2013 sampai dengan bulan Januari 2014.
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1.7.4 Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini mengkaji Manajemen Pendidikan sebagai proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, 

mandiri dan akuntabel menurut Usman H. (2005:13).

1.7.4.1 Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri pemimpin, 

mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam 

hubungan tugas yang diinginkan.

1.7.4.2 Mutu pendidikan adalah kesesuaian sifat-sifat (atribut) produknya 

dengan kebutuhan para pelanggannya (peserta didik, masyarakat, 

dunia kerja, dan lain-lain).

1.7.4.3 Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan 

kegiatan belajar mengajar yang bermutu melalui kecakapan dan 

keterampilan sehingga mencapai tujuan pendidikan secara efektif.


