
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat. Untuk itu 

diperlukan upaya-upaya untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik, tertata 

dan sistematis sehingga proses yang terjadi di dalam organisasi pendidikan seperti 

sekolah dapat memberi sumbangan besar bagi peningkatan kualitas kehidupan 

masyarakat. Sekolah sebagai suatu institusi yang melaksanakan proses pendidikan 

dalam tataran mikro menempati posisi penting, karena di lembaga inilah setiap 

anggota masyarakat dapat mengikuti proses pendidikan dengan tujuan 

mempersiapkan mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar 

mampu berperan dalam kehidupan masyarakat. 

Melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pemerintah berupaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Upaya 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pendidikan yang baik dan berkualitas. Untuk 

mewujudkan pendidikan berkualitas tersebut tidak dapat dipisahkan dengan peran 

guru sebagai tenaga pendidik . 

Sebagai suatu sistem sosial, sekolah merupakan lembaga pendidikan yang penuh 

keteraturan dengan sistem yang jelas serta adanya diferensiasi peran dengan 
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berbagai fasilitas yang disediakan untuk aktifitasnya. Dengan demikian sekolah 

memiliki struktur yang formal dengan batasan-batasan sistem yang jelas sehingga 

tampak sebagai suatu sistem yang berinteraksi dengan lingkungan, baik 

lingkungan dekat maupun lingkungan jauh (remote environment). Sekolah terdiri 

dari bagian-bagian yang berinteraksi dan bersinergi dalam menjalankan peran dan 

fungsinya guna mencapai tujuan-tujuan pendidikan . 

Sekolah pada dasarnya merupakan lembaga tempat di mana proses pembelajaran 

terjadi antara siswa dan guru untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang 

diharapkan. Pembelajaran akan semakin meningkat dan berkualitas apabila 

seluruh unsur dalam organisasi sekolah melakukan pembelajaran, sehingga 

kapasitas organisasi sekolah terus-menerus mengalami peningkatan dan perluasan 

ke arah yang lebih baik dan produktif.  

Kepemimpinan pendidikan dapat dilihat dalam tataran mikro institusi, yaitu 

kepala sekolah dan dalam tataran teknis yaitu tenaga pendidik (guru). 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pemimpin dalam tataran institusi 

organisasi yang akan menentukan bagaimana kinerja organisasi secara 

keseluruhan, sedangkan guru adalah pemimpin dalam tataran teknis pembelajaran 

yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran guna menghasilkan 

output pembelajaran yang bermutu. 

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah terus melakukan 

berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan. Beberapa upaya yang 

dilakukan, yaitu berkaitan dengan kualitas dan kompetensi guru. Guru sebagai 

pemimpin pembelajaran sangat menentukan proses dan keberhasilan pembelajaran 
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dikelas dan peran kepemimpinan tersebut akan tercermin dari bagaimana guru 

melaksanakan tugas, peran dan fungsinya.  

Tugas guru sebagai pendidik, menuntut seorang guru untuk mengembangkan 

profesionalismenya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sebagai sebuah profesi guru mengemban amanah untuk dapat mengajar, 

membimbing, melatih dan mendidik peserta didik serta mendorong tumbuh 

kembang potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh baik jasmani maupun 

rohani. Guru harus mendapatkan haknya secara proporsional dengan gaji yang 

layak dan patut dipejuangkan melebihi profesi lainnya sehingga keinginan untuk 

terus meningkatkan kompetensi guru dan kualitas belajar peserta didik bukan 

hanya slogan belaka. 

 

Kehadiran Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

memberikan peluang kepada mereka untuk bersikap profesional.  

Undang-undang ini setidaknya memuat empat kompetensi yang patut dikuasai 

guru yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional. Guru seharusnya memahami dan menguasai keempat 

kompetensi tersebut. Berbagai hal yang terkait dengan profesi guru yang 

dikemukakan di atas secara langsung berhubungan dengan kinerja guru. Kinerja 

guru akan mengalami peningkatan yang signifikan apabila ditunjang oleh 

variabel-variabel lain diantaranya Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja 

dan Iklim Sekolah yang baik.  

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja yang dilakukan 

oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru 
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akan sangat menentukan kualitas hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak 

yang paling banyak bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Namun demikian dalam kenyataanya banyak faktor yang 

mempengaruhi perilaku guru, sehingga bila diterapkan pada guru maka 

bagaimana guru berkinerja akan dapat menjadi dasar untuk menganalisis latar 

belakang yang mempengaruhinya.  

Kepala Sekolah sebagai pemimpin satuan pendidikan hendaknya memperhatikan 

iklim sekolah bagi guru dan tenaga kependidikan agar mencapai kinerja 

maksimal. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada bulan September 2013 

dengan kepala sekolah dan guru yang hasilnya mengindikasikan bahwa kinerja 

guru umumnya masih belum memenuhi yang diharapkan. Belum maksimalnya 

kinerja guru terlihat dari beberapa hal, diantaranya sebagai berikut : 

Pertama, tingkat kehadiran guru masih tergolong belum memenuhi harapan. Hal 

ini dapat diketahui dari persentasi kehadiran guru yang hanya mencapai rerata  

72% pada semester ganjil tahun 2012 (SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo 

Kecamatan Tanggamus). Data kehadiran guru disajikan pada tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 1.1 Data Kehadiran Guru SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo 

               Pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

No Bulan 
Rata-rata Kehadiran 

( % ) 

1 Januari 71,00 

2 Pebruari 74,00 

3 Maret 71,00 

4 April 73,00 
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5 Mei 73,00 

6 Juni 70,00 

Rata-rata 72,00 

  Sumber: Data SMP Negeri tahun 2013 

 

Kedua, terdapat sejumlah guru kurang mampu menyusun perangkat pembelajaran 

dengan baik. Hal ini dapat diketahui terdapat 25 % guru belum membuat 

perangkat pembelajaran pada semester ganjil tahun 2012 (sumber data SMP 

Negeri di Kecamatan  Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Data jumlah guru yang 

membuat dan yang belum membuat perangkat pembelajaran disajikan pada tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Data Jumlah Guru yang Membuat dan Belum Membuat Perangkat   

               Pembelajaran. 

 

No 

 

Sekolah 

 

Jumlah 

Guru 

 

Guru yang 

Membuat 

Perangkat 

Pembelajaran 

Guru Belum 

Membuat 

Perangkat 

Pembelajaran 

Jumlah % Jumlah % 

1 
SMP Negeri 1 

Sumberejo 
34 25 73,53 9 26,47 

2 
SMP Negeri 2 

Sumberejo 
30 23 76,67 7 23,33 

Jumlah 64 48 75,00 16 25,00 

  Sumber: Data SMP Negeri tahun 2013 

 

Ketiga, terdapat sejumlah guru yang terlambat datang ke sekolah, keengganan 

masuk kelas tepat waktu, kurang peduli terhadap peserta didik dan berbagai 

kegiatan sekolah. 

Keempat, terdapat sebagian guru membentuk kelompok- kelompok kecil yang 

cenderung resisten terhadap kebijakan sekolah, sehingga interaksi antara guru 

dengan guru, guru dengan Kepala Sekolah kurang harmonis yang berakibat iklim 

sekolah kurang kondusif bagi pelaksanaan tugas guru. 
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Meskipun banyak variabel mempengaruhi kinerja guru, namun masih perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada 

penelitian ini memfokuskan pada beberapa variabel meliputi kepemimpinan 

Kepala Sekolah, motivasi kerja guru, iklim sekolah dan kinerja guru. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ada di 

lapangan dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1.2.1 Sebagian guru di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus belum   

           menunjukan motivasi kerja dan kinerja sesuai yang diharapkan. 

1.2.2 Pembagian tugas dan tanggung jawab guru di SMP Negeri Kecamatan  

           Sumberejo Kabupaten Tanggamus masih belum  merata. 

1.2.3 Kepemimpinan Kepala Sekolah di Kecamatan Sumberejo belum dapat  

           memberikan suasana kondusif bagi guru dalam melaksanakan tugasnya   

           sebagai agen pembelajaran. 

1.2.4   Sebagian Sekolah di Kecamatan Sumberejo belum memiliki iklim kerja  

           yang kondusif untuk terlaksananya proses pembelajaran yang baik. 

1.3  Pembatasan  Masalah 

Karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik keterbatasan tenaga, waktu dan 

biaya, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

1) kinerja guru, 2) kepemimpinan Kepala Sekolah, 3) motivasi kerja guru, dan 4) 

iklim sekolah   



7 

 

1.4  Rumusan  Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini adalah rendahnya kinerja Guru SMP Negeri di 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1.4.1  Apakah kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh terhadap kinerja Guru  

          SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo  Kabupaten Tanggamus? 

1.4.2  Apakah motivasi kerja guru berpengaruh terhadap kinerja Guru SMP  

          Negeri di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? 

1.4.3  Apakah iklim sekolah berpengaruh terhadap kinerja Guru SMP Negeri di  

          Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus? 

1.4.4 Bagaimana pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja guru    

         dan iklim sekolah terhadap kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan  

         Sumberejo Kabupaten Tanggamus secara  bersama-sama? 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka judul penelitian ini adalah pengaruh 

kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja guru dan iklim sekolah terhadap 

kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

1.5.1  Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap kinerja Guru SMP Negeri di  

          Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

1.5.2  Motivasi Kerja terhadap kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan  

          Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

1.5.3  Iklim sekolah terhadap kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo  

          Kabupaten Tanggamus. 
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1.5.4 Pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja guru dan iklim  

         sekolah terhadap kinerja Guru SMP Negeri di Kecamatan Sumberejo  

         Kabupaten Tanggamus secara bersama-sama. 

1.6  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut: 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

1.6.1.1 Memberi sumbangsih pada ilmu manajemen pendidikan, terutama  

           mengenai efektivitas pelaksanaan kepemimpinan Kepala Sekolah,   

           motivasi kerja guru dan iklim sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja   

           guru. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

1.6.2.1  Memberi sumbangan pikiran bagi pengambil kebijakan tentang masalah - 

             masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi  

             kinerja guru. 

1.6.2.2 Menjadi bahan pertimbangan bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan  

            peran dan fungsinya kaitanya dalam meningkatkan kinerja guru. 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian difokuskan pada empat hal pokok yaitu objek 

penelitian, subjek penelitian, tempat dan waktu serta ruang lingkup ilmu. 

1.7.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah kepemimpinan Kepala Sekolah, motivasi kerja guru, 

iklim kerja sekolah dan kinerja guru. 
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1.7.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru PNS dan non PNS pada SMP Negeri di 

Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus. 

1.7.3 Tempat dan waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah SMP Negeri di kecamatan Sumberejo Kabupaten 

Tanggamus. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Februari 

tahun ajaran 2013/2014. 

1.7.4 Ruang Lingkup Ilmu 

Ruang lingkup ilmu adalah manajemen pendidikan meliputi lima kegiatan pokok, 

yaitu: manajemen kurikulum, manajemen personalia, manajemen kesiswaan, 

manajemen keuangan dan manajemen sarana prasarana (Wukir.2013:40). 

Penelitian ini termasuk pada ruang lingkup manajemen personalia. 


