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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

Pada bagian Bab I, penulis akan meguraikan Latar belakang masalah, identipikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan ruang lingkup penelitian. 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia saat ini semakin menunjukkan kemajuan yang pesat dalam 

hampir segala bidang, salah satu contoh yang utama adalah perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. banyak penemuan baru diciptakan oleh para ilmuwan 

di berbagai sudut dunia yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kesenangan, 

dan kebahagiaan umat manusia. Para ilmuwan tersebut berupaya menciptakan 

kemajuan dalam bidangnya masing-masing ke arah yang lebih maju dan modern. 

Perubahan kemajuan itu menerpa semua sudut kehidupan di muka bumi ini, 

perubahan inilah yang dikatakan globalisasi.  

 

Globalisasi membawa dampak ganda, disatu sisi membuka kesempatan kerja 

sama yang seluas-luasnya antar negara, namun disisi lain membawa persaingan 

yang semakin tajam dan ketat. Oleh karena itu tantangan utama dalam globalisasi 

adalah daya saing dan keunggulan kompetitif di semua sektor  termasuk sektor 
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pendidikan. industri dan sektor jasa dengan mengandalkan kemampuan sumber 

daya manusia, teknologi dan manajemen. Dari ketiga faktor tersebut, kemampuan 

sumber daya manusia pada akhirnya menentukan kemenangan bersaing karena 

merupakan sumber daya yang aktif, sumber keunggulan kompetitif yang dapat 

diperbarui dan dikembangkan melalui mutunya dalam bekerja 

 

Pada era globalisasi saat ini mempersiapkan sumber daya manusia berkeunggulan 

dan bermutu tinggi merupakan tugas yang teramat penting, peran  pendidikan 

sangat diperlukan, bahkan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan 

bangsa. Hal ini dikuatkan oleh Hadiyanto (2004) bahwa pendidikan pada dasarnya 

merupakan sarana strategis untuk meningkatkan potensi bangsa agar mampu 

berkiprah dalam tataran yang lebih global, bahkan pendidikan perlu dimantapkan, 

sehingga dapat difungsikan sebagai penelitian, menemukan dan memupuk bakat, 

meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan dan mengubah 

kesempatan kerja dalam rangka pertumbuhan ekonomi, untuk memenuhi 

kebutuhan ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk masa yang 

akan datang. 

 

Jelas bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan  

dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, berkualitas, temampil dan 

professional. Jika pendidikan merupakan salah satu instrument yang teramat  

penting dalam  pengembangan  sumber  daya  manusia,  maka  tenaga  

kependidikan  memiliki tanggung  jawab untuk mengembangkan  tugas  tersebut. 
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Komponen pendukung  yang sangat  penting dalam  peningkatan  mutu  

pendidikan  adalah  tenaga  kependidikan, karenanya  seluruh  stakeholders  atau  

komponen  pendidikan harus benar-benar bekerja sesuai pada tugas pokok dan 

fungsi masing-masing. tanpa  pendidikan yang terencana maka tujuan pendidikan  

nasional  tidak akan tercapai dengan baik, dan kualitas sumber daya manusia akan 

sulit ditingkatkan.dalam posisinya sebagai administrator dan manajer pendidikan, 

kepala sekolah diharapkan memiliki kemampuan profesional dan ketrampilan 

yang memadai.Ketrampilan yang diperlukan dalam mencapai keberhasilan 

sekolah, yaitu ketrampilan konseptual, ketrampilan hubungan dan ketrampilan 

tehnikal. Ketrampilan konseptual meliputi: kemampuan melihat sekolah dan 

semua program pendidikan sebagai suatu keseluruhan. Ketrampilan hubungan 

manusia meliputi: kemampuan menjalin hubungan kerjasama secara efektif dan 

efisien dengan personel sekolah, baik secara perorangan maupun kelompok. 

Ketrampilan tehnikal merupakan kecakapan dan keahlihan yang harus dimiliki 

kepala sekolah meliputi metode-metode, proses-proses, prosedur dan tehnik 

pengelolahan sekolah . 

 

Kemampuan profesional manajemen pendidikan, kepala sekolah diharapkan dapat 

menyusun program sekolah yang efektif, menciptakan iklim sekolah yang 

kondusif dan membangun unjuk kerja personel sekolah serta dapat membimbing 

guru melaksanakan proses pembelajaran. di sekolah, kepala sekolah senantiasa 

berinteraksi dengan guru bawahannya, memonitor dan menilai kegiatan mereka 

sehari-hari. rendahnya kinerja guru akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas 

yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan. rendahnya kinerja guru harus diidentifikasi penyebabnya dan kepala 
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sekolah memegang peranan penting, karena dapat memberikan iklim yang 

memungkinkan bagi guru berkarya dengan penuh semangat.dengan ketrampilan 

manajerial yang dimiliki, kepala sekolah membangun dan mempertahankan 

kinerja guru yang positif. 

 

Guru  merupakan  komponen  terpenting  dalam  menciptakan  sumber  daya  

manusia yang  berkualitas, oleh  kaerena  itu  dibutuhkan  sikap  profesional  guru  

dalam proses pembelajaran. pendidikan tidak hanya berfokus pada masa kini saja 

tetapi juga berorientasi pada masa yang akan datang. Sehinga pendidikan  juga 

mempersiapkan masa depan peserta didik, sekaligus juga mempersiapkan masa 

depan suatu bangsa karena peserta didik  atau  generasi  muda  yang  ada  

sekarang  adalah  harapan  bangsa  yang  akan menentukan masa depan suatu 

bangsa. makna  dan  nilai-nilai  luhur  yang  terkandung  dalam  pendidikan  

tersebut tidak akan dapat dicapai  tanpa  terlaksananya pendidikan  yang bermutu 

dalam  suatu bangsa. Oleh karena itu penting untuk memahami lebih jauh 

mengenai masalah mutu dalam sistem pendidikan.  

 

Depdiknas (2002; 99) menguraikan tentang indikator mutu pendidikan, yaitu: 

pendidikan  yang  bermutu  dapat  diukur  dengan  indikator  mutu pendidikan. 

Tujuh  indicator yang dianggap penting untuk mengetahui mutu pendidikan,  

yaitu: 1) persentase  guru  yang  layak mengajar, 2) persentase kesesuaian  guru 

mengajar dengan  ijazah  yang  dimiliki, 3) persentase kelas yang baik, 4) 

persentase keberadaan fasilitas sekolah, 5) angka  kelulusan, 6) angka  siswa  

mengulang  dan 7) angka  putus sekolah. Selain  indikator mutu  di atas,  

keberhasilan  sekolah  juga  dapat  dilihat  dari prestasi  yang  dicapai.  Prestasi  
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merupakan  bukti  bahwa  proses  pembelajaran  telah berlangsung dengan baik 

dan efektif. untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif, guru dan  

Kepala  Sekolah  menjadi  ujung  tombak  karena  mereka  langsung terjun dalam 

proses pelaksanaan pendidikan tersebut. karena itu Kepala Sekolah dan guru perlu 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. 

 

Kepala Sekolah harus mampu mengembangkan dan mengimplementasikan  

kompetensi kemampuan manajerialnya. dengan demikian Kepala Sekolah dapat 

melakukan  evaluasi  tentang kinerja mengajar guru untuk dapat melaksnakan 

efektivitas pembelajaran di sekolah yang dipimpinnya dengan baik.selain  Kepala  

Sekolah,  yang  paling  berperan  dalam  meningkatkan  mutu sekolah adalah guru. 

Oleh karena  itu, guru diharapkan memiliki kemampuan akademik serta 

kemampuan profesional  di  dalam melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai  

fasilitator  di  sekolah. Guru harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan 

kemampuan profesionalnya sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara  rinci aspek  rendahnya mutu guru 

menurut Sudarminta (dalam Majid 2005: 56) antara lain tampak dari gejala-gejala 

berikut : 

 (1)  lemahnya  penguasaan  bahan  yang  diajarkan, (2)  ketidaksesuaian antara  

bidang  studi yang dipelajari  guru  dan  yang  dalam kenyataan lapangan  yang  

diajarkan,  (3)  kurang  efektifnya  cara  pengajaran, (4) kurangnya wibawa guru 

di hadapan murid, (5) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik 

yang  sungguh-sungguh,  semakin banyak  yang  kebetulan  menjadi  guru  dan  

tidak  betul-betul  ingin menjadi  guru,  (6)  kurangnya  kematangan  emosioanal,  

kemandirian berpikir,  keteguhan  sikap,  dan  cukup  banyak  guru  sehingga  kini  

sebenarnya  tidak  siap  sebagai  pendidik,  kebanyakan  guru  dalam hubungan 

dengan murid masih hanya berfungsi  sebagai pengajar dan belum  sebagai  

pendidik,  dan  7)  relatif  rendahnya  tingkat  intelektual para  mahasiswa  calon  

guru  dibandingkan  dengan  mahasiswa  yang memilih jurusan lain. 
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Guru merupakan komponen dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang tertuang dalam Tujuan 

Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan sikap professional guru dalam 

proses pembelajaran. Menurut Sagala (2009:5), tanpa sikap profesional, suatu 

institusi seperti lembaga pendidikan tidak akan memperoleh hasil yang maksimal. 

Profesionalisme menggambarkan selalu berpikir, berpendirian, bersikap, bekerja 

dengan sungguh-sungguh, kerja keras, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh 

dedikasi untuk keberhasilan kerjanya. Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang 

paling banyak bergaul dengan para murid dibandingkan dengan profesional 

lainnya disekolah. guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses  

pembelajaran, menilai  hasil  pembelajaran,  melakukan  bimbingan  dan  

pelatihan,  melakukan penelitian  dan  pengkajian,  dan  membuka  komunikasi  

dengan masyarakat. maka guru merupakan kunci keberhasilan lembaga 

pendidikan. baik buruknya pendidikan dipengaruhi oleh kinerja mengajar guru. 

untuk mengukur kinerja guru adalah :TR Mithcell (dalam Rusman 2009:352) 

Performance =Motivation x Ability 

 

Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil 

kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada organisasi dalam hal ini 

sekolah. Simamora (2000:10) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu 

persyaratan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output 

yang dihasilkan baik yang berupa jumlah maupun kualitasnya. output yang 

dihasilkan dapat berupa fisik maupun non fisik yang menyebutnya berupa karya. 

Seorang guru dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, seringkali ditentukan 
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oleh penilaian terhadap kinerjanya. Penilaian tidak hanya dilakukan untuk 

membantu mengawasi sumber daya organisasi namun juga untuk mengukur 

tingkat efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dan mengidentifikasi hal-hal 

yang perlu diperbaiki. Penilaian terhadap prestasi kerja merupakan faktor  penting 

untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru, bagian-bagian yang me-

nunjukkan kemampuan guru yang kurang dapat diidentifikasi, diketahui sehingga 

dapat ditentukan strategi dalam meningkatkan kinerjanya. 

 

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang  Guru  dan  Dosen, dinyatakan bahwa 

profesionalitas adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan  

menjadi sumber penghasilan kehidupannya yang memerlukan keahlian, 

kemahiran  atau  kecakapan  yang  memenuhi  standar mutu  atau  norma tertentu  

serta  memerlukan  pendidikan  profesional.  Pengakuan  guru  serta  dosen 

sebagai profesi diharapkan dapat memacu  tumbuhnya kesadaran  terhadap mutu 

dan pada  gilirannya  akan meningkatkan  citra  guru di  tengah masyarakat. 

Secara teknik menurut Walisman (2007:10) penguatan  profesionalisme  itu  

dikaitkan  dengan  pentingnya perhatian  terhadap  kualifikasi,  kompetensi,  dan  

sertifikasi. dengan  demikian,  dapat dikemukakan  bahwa  salah  satu  upaya  

meningkatkan  citra  guru  adalah  dengan meningkatkan  kinerja  mengajar  guru.  

guru  yang  memiliki  kinerja  mengajar  yang baik  akan  mampu  melaksanakan  

tugas  pokok  dan  fungsinya  secara  efisien  dan efektif. 

 

Berdasarkan data  empirik  yang  diperoleh  dari  hasil  survei  pada MIN di 

kabupaten Lampung Utara,masih  rend ahnya  kinerja  guru  dalam melaksanakan  

tugas.  dari  data  empirik  diperoleh  dari  studi  pendahuluan  yang dilakukan  
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pada MIN di kabupaten Lampung Utara  diketahui  baru  sekitar  77,5 % guru 

kualifikasi  pendidikannya S1dan  sekitar 19,9%  guru  belum kualifikasi  

pendidikannya S1. Dari studi pendahuluan  ini  nampak guru  sudah 

mempersiapkan  pembelajaran  dengan  persiapan  silabus dan  Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) namun bukan dibuat atau disusun sendiri 

melainkan masih hasil copy dari teman. bahkan  guru-guru  yang  sudah  

dinyatakan  profesional  dan  telah menerima tunjangan profesional  guru  belum  

menunjukan  kinerja  yang  baik.  kualitas  dan profesionalitas guru  dapat  dinilai  

dari prestasi/kinerjanya, ini juga bisa di lihat dari hasil UN siswa di beberapa 

Madrasyah di K abupaten Lampung Utara,dalam  rangka  pencapaian tujuan 

materi  ajar  serta  standar  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.   

 

Data Guru MIN Kab Lampung Utara. 

No Aspek Jumlah Persentase 

1 Pendidikan 

a.S2 

b.S1 

c.Lain-lain 

 

4 Orang 

117 Orang 

30 Orang 

 

6 % 

77,5 % 

19.9 % 

2 Kelengkapan Pembelajaran, 

RPP, Prosem/Prota,Media dll. 

a.Lengkap 

b.Sebagian 

c.Tidak ada 

 

 

62 Orang 

89 Orang 

- 

 

 

41 % 

59 % 

- 

Sumber:Pengawas Kementrian Agama LU. 

 

No Nama Madrasyah Jumlah siswa Nilai rata-rata 

1 MIN Blambangan Pagar 56 6,4 

2 MI GUPPI 19 6,0 

3 MI Darusalam 18 5,7 

4 MI Darul Falah 27 6,0 

5 MI Sido Rahayu 18 5,8 

Sumber:Mapenda Kab Lampung Utara. 
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Faktor  yang mempengaruhi  produktivitas  dan prestasi/kinerja guru adalah 

Kualifikasi pendidikan dan yang tidak kalah menentukan adalah motivasi guru 

dari studi pendahuluan di atas dapat di lihat bahwa perangkat pembelajaran guru 

kurang lengkap ini mengindikasikan motivasi kerja guru masih rendah. guru yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi memungkinkan mempunyai semangat 

kerja yang baik, dengan semanngat kerja yang baik guru akan selalu 

memperbaharui pola pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan dan inovatif, 

sehingga mempengaruhi keterampilan kinerja. Jika orang memiliki motivasi 

tinggi dalam bekerja diharapkan kinerjanya akan meningkat, dan sebaliknya jika 

motivasi seseorang dalam bekerja rendah maka kinerjanya akan menurun, dengan 

motivasi yang rendah yang dimiliki guru akan membuat pola pembelajarannya 

tidak terencana dengan baik dan pada akhirnya akan menjadikan guru tersebut 

tidak professional. 

 

Motivasi kerja yang tinggi, seorang guru dapat terus melakukan inovasi di dalam 

kegiatan pembelajaran, dan selalu memperbaharui keterampilan profesionalnya 

dalam kegiatan belajar mengajar guna mendapatkan mutu pembelajaran yang 

bermutu dengan harapan melahirkan kualitas yang sangat baik. 

 

Rendahnya motivasi seorang guru akan berdampak pada kinerja guru dalam 

mengajar.keadaan yang mengindikasikan bahwa rendahnya kinerja guru 

menunjukan rendahnya  kemampuan  manajerial  Kepala  Sekolah.  Oleh  karena  

itu  penelitian  ini merujuk  kepada  hubungan persepsi  guru  terhadap  

kemampuan  manajerial  Kepala Sekolah  dan motivasi  kerja  dalam menciptakan  
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kinerja  guru  yang  efektif. menarik untuk  dicermati mengenai  peran Kepala  

Sekolah  dan motivasi  kerja  terkait  kinerja guru  yang  efektif. Penelitian  ini  

akan  lebih difokuskan pada persepsi guru  terhadap kemampuan  manajerial  

Kepala  Sekolah  khususnya  dalam  pengelolaan  program sekolah  dan  motivasi  

kerja  terhadap  kinerja  mengajar  guru. Berdasarkan latar belakang diatas penulis 

tertarik untuk meneliti: Hubungan Persepsi Keterampilan Manajerial Kepala 

Madrasyah dan Motivasi kerja dengan Kinerja Guru MIN di kabupaten Lampung 

Utara.   

1.2 Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diindentifikasi sejumlah 

permasalahan yang mempengaruhi kinerja guru di MIN di kabupaten Lampung 

Utara antara lain sesuai dengan  

1.2.1 Kinerja guru di pengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain motivasi dan 

ability. 

1.2.2 Latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai dengan bidang yang di 

ajarkan /belum memenuhi kualifikasi S1 

1.2.3 Motivasi kerja guru yang rendah ini di lihat dari kelengkapan guru dalam 

mengajar  

1.2.4 Kinerja guru yang rendah ini terlihat dari hasil UN siswa. 
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1.3 Pembatasan  Masalah 

 

Mengingat keterbatasan baik  waktu,tenaga dan biaya maka penelitian ini dibatasi 

pada kajian persepsi peterampilan menajemen kepala Madrasah, motivasi kerja 

dengan kinerja Guru.  

 

1.4 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas dan identifikasi 

masalah maka rumusan masalah adalah: 

1.4.1 Bagaimanakah hubungan persepsi terhadap keterampilan manajerial  

kepala madrasah dengan kinerja guru MIN di Kabupaten Lampung Utara? 

1.4.2 Bagaimanakah  hubungan motivasi kerja dengan kinerja guru MIN di 

Kabupaten Lampung Utara? 

1.4.3 Bagaimanakah hubungan persepsi terhadap keterampilan manajerial 

kepala madrasah dan motivasi kerja  secara bersama-sama dengan kinerja 

guru MIN di kabupaten Lampung Utara? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini dalah untuk menganalisis : 

1.5.1 Hubungan persepsi terhadap keterampilan manajerial kepala madrasah 

dengan kinerja guru MIN di kabupaten Lampung Utara. 

1.5.2 Hubungan antara kinerja dan motivasi kerja guru MIN di Kabupaten 

Lampung Utara. 
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1.5.3 Hubungan persepsi terhadap keterampilan manajerial kepala Madrasah dan 

motivasi kerja  secara bersama-sama dengan kinerja guru MIN di 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis  

 

1.6.1Kegunaan Teoritis 

1.6.1.1 Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu Manajemen (persepsi keterampilan manajerial kepala Madrasah dan 

motivasi kerja dan kinerja) 

1.6.1.2 Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan. 

 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

1.6.2.1 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi penentu kebijakan 

yang berhubungan dengan keterampilan  manajerial kepala Madrasah 

dalam kaitannya dengan peningkatan motivasi kerja dan kinerja guru. 

1.6.2.2 Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna 

meningkatkan kinerja guru di kabupaten Lampung Utara. 

1.6.2.3 Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam upaya 

peningkatan keterampilan manajerial kepala Madrasah di Kabupaten 

Lampung Utara. 
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1.7 Ruang LingkupPenelitian 

1.8 Sebagai mana judul penelitian di atas pada penelitian ini ,maka ruang lingkup 

penelitian ini akan di arahkan pada tiga pokok bahasan (a)Objek Penelitian 

(b)Subjek Penelitian  (c) Tempat dan waktu Penelitian.(d) Ruang lingkup 

penelitian. 

 

1.7.1 Objek Penelitian  

 

Objek dalam penelitian ini adalah: 

1.8.1.1 Keterampilan persepsi manajerial kepala Madrasah adalah keterampilan 

yang dimiliki seorang kepala madrasah dalam melaksanakan tugas-tugas 

pokok yang dibebankan kepadanya yang meliputi keterampilan 

konseptual, keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknikal. 

1.8.1.2 Motivasi kerja guru adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau 

semangat dalam bekerja seorang pendidik atau guru yang meliputi 

Motivasi berprestasi  motivasi beraffliasi/berhubungan dan motivasi 

mengusai  (Need Ach,Need Pow,Need Affli /motif, harapan, dan insentif) 

1.8.1.3 Kinerja adalah merupakan implementasi dari rencana yang telah disusun 

tersebut. Implementasi kinerja dilakukan oleh sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan, kompetensi, motivasi dan kepentingan. 

 

1.8.2 Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru MIN se-Kabupaten Lampung 

Utara yang tersebar dalam 7 MIN yang ada dalam wilayah Kementrian 

Agama Kabupaten Lampung Utara. 
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1.8.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Lampung Utara yaitu pada MIN yang ada di 

Lampung Utara yang terdiri dari 7 MIN, yang telah dilaksanakan dari 

tanggal 01 September 2012 sampai 27 April  2013. (selama 6 bulan) 

 

1.8.4 Ruang Lingkup Ilmu 

Kajian ilmu adalah Manejemen Pendidikan yakni mengkaji dan proses 

manejemen dan aplikasinya dalam bidang pendidikan.yakni persepsi 

terhadaf keterampilan manejerial Kepala Madrasyah dan Motivsi kerja 

guru sebagai Variabel bebas dan Kinerja guru sebagai Variabel Terikat 


