
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari semua sendi

kehidupan manusia,  baik pendidikan dalam arti  makro maupun pendidikan

dalam  arti  mikro,  karena  setiap  individu  manusia  mengalami  proses

pendidikan.  Fenomena  tersebut  memberikan  indikasi  bahwa  pendidikan

memegang  peranan  dalam  menyediakan  sumberdaya  manusia  yang

berkualitas,  bahkan  sangat  menentukan  berhasil  tidaknya  pembangunan.

Secara  lebih  dapat  dikatakan  bahwa  pendidikan  yang  bermutu  dapat

menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan bahwa “Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar untuk mewujudkan suasana belajar dan

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya  untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,

kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  ketrampilan  yang  di  perlukan  dirinya,

masyarakat, bangsa dan negara”.

Melalui  pendidikan  dapat  dikembangkan  juga  kemampuan  pribadi,

daya fikir, dan tingkah laku yag lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3,  tentang Sistem Pendidikan Nasional,
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yang menyebutkan bahwa:

Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan pengembangan
potensi  peserta  didik  agar  menjadi  manusia  yang  beriman  dan
bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,
berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  negara  yang
demokratis serta bertanggung jawab.

Dari  pengertian  di  atas,  memberikan  pandangan  bahwa pendidikan

harus diarahkan untuk menghasilkan kualitas manusia yang mampu bersaing,

di  samping  memiliki  budi  pekerti  yang  luhur.  Untuk  mencapai  tujuan

tersebut, banyak hal yang saling berkaitan selain komponen-komponen yang

memang terdapat dalam sistem pendidikan itu sendiri. Salah satu komponen

penting untuk mencapai  tujuan pendidikan nasional  adalah kepala sekolah.

Sebagai  suatu  sistem  pendidikan  nasional  mempunyai  tujuan  yang  sangat

jelas, seperti yang telah dijelaskan dalam undang-undang pendidikan bahwa

pendidikan  nasional  bertujuan  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan

untuk mengembangkan manusia seutuhya yaitu manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada  tuhan Yang Maha Esa  dan berbudi  luhur  serta  memiliki

pengetahuan  dan  keterampilan,  sehat  jasmani  dan  rohani  serta  memiliki

kepribadian yang mantap dan memiliki tanggung jawab yang tinggi kepada

masyarakat dan bangsa.

Guru menjadi salah satu unsur sumber daya yang sangat menentukan

keberhasilan  dalam  pendidikan  di  sekolah,  karena  guru  merupakan  unsur
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manusiawi yang sangat dekat dengan peserta didik dalam pendidikan sehari-

hari di sekolah. Depdikbud menyatakan bahwa “Guru merupakan sumberdaya

manusia  yang  mampu  mendayagunakan  faktor-faktor  lainnya  sehingga

tercipta proses belajar mengajar yang bermutu dan menjadi faktor utama yang

menentukan mutu pendidikan”.

Sebagai  tenaga  pendidik  guru  menjadi  faktor  penentu  dalam

peningkatan  mutu  pendidikan  di  sekolah.  Oleh  karena  itu,  para  pendidik

(guru) harus dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas karena

pendidikan  di  masa  yang  akan  datang  menuntut  keterampilan  profesi

pendidikan  yang  bermutu.  Sehingga  kinerja  guru  yang  profesioanal  dapat

menjadi angin segar bagi keberhasilan dalam dunia pendidikan di masa yang

akan datang. Untuk meningkatkan kinerja guru di sekolah pemberian berbagai

jenis  pelatihan  dan  pendidikan  profesi  kepada  para  guru  tentu  sangat

dibutuhkan.  Menurut  Taufik  (Abdul  Hadis  dan  Nurhayati  B,  2010: 9),

menjelaskan  ada  dua  faktor  penting  yang  mempengaruhi  kinerja  guru  di

sekolah  yaitu  “faktor  kualifikasi  standar  guru  dan relevansi  antara  bidang

keahlian guru dengan tugas mengajar”. 

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik sebab

suatu  organisasi  dapat  berhasil  atau  tidaknya  sebagian  ditentukan  oleh

kualitas  kepemimpinan.  Menurut  Sutisna  (E  Mulyasa,  2002:  107),

menjelaskan  “kepemimpinan  merupakan  proses  mempengaruhi  kegiatan
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seseorang  atau  kelompok  dalam  usaha  ke  arah  pencapaian  tujuan  dalam

situasi tertentu”. Sehingga dapat diartikan bahwa Kepemimpinan merupakan

tindakan yang dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi dan memberikan

arah  kepada  individu  atau  kelompok  lain  dalam  suatu  organisasi  tertentu

untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Kepemimpinan

merupakan  salah  satu  faktor  utama  dalam  kehidupan  berorganisasi  yang

memegang peranan kunci. Karena kepemimpinan seorang pemimpin berperan

sebagai pengatur dalam proses kerjasama antara pemimpin dengan individu

maupun pemimpin dengan kelompoknya.

Keberhasilan proses pendidikan dalam sebuah organisasi atau instansi

sekolah-sekolah, akan ditentukan oleh banyak faktor salah satunya antara lain:

kepemimpinan  yang  kurang  cukap  terhadap  bawahannya,  pemimpin  yang

sibuk  dengan  urusan  pribadi  dan  kurang  memotivasi  terhadap  guru-guru

sehingga  kepuasan  kerja  adalah  sikap  umum  seorang  individu  terhadap

pekerjaannya.  Seseorang  dengan  tingkat  kepuasan  kerja  yang  tinggi

menunjukkan sikap yang positiv terhadap kerja,  sebaliknya seseorang yang

tidak puas  dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif  terhadap

pekerjaan tersebut. Sehingga keterlibatan kerja dapat mengukur derajat sejauh

mana  atau  sampai  tingkat  mana  seseorang  memihak  pada  pekerjaannya,

berpartisifasi  aktif  di  dalamnya  dan  menganggap  kinerjanya  penting  bagi

harga diri. 

Disinilah peran seorang yang sangat penting dalam sebuah organisasi.
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Karena pemimpin adalah suatu lakon dan peran dalam sistem tertentu. Istilah

kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan,

dan tingkat engaruh yang dimiliki seseorang.

Oleh  karena  itu  kepemimpinana  merupakan  salah  satu  faktor  yang

menentukana  kesuksesan  dalam  mencapai  tujuan  disuatu  organisasi  itu

sendiri.  Kepemimpinana juga harus dapat  mempengaruhi  atau memberikan

contok kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Dengan demikian  bisa dikatakan kepemimpinana merupakan proses

mempengaruhi  aktivitas  kelompok  dalam  rangka  rumusan  dan  pencapaian

tujuan. Untuk itu dibutuhkan pemimpinan yang bisa memotivasi bawahannya,

agar menghasilkana peningkatan dalam kinerjanya.

Kepemimpinan  seorang  pemimpin  (kepala  sekolah)  akan  mampu

membedakan  antara  suatu  organisasi  dengan  organisasi  lainnya.  Gaya

kepemimpinan  yang  dimiliki  oleh  pemimpin  (kepala  sekolah)  dalam

memimpin suatu organisasi akan mempengaruhi kinerja daripada guru itu.

Menurut  Thoha  (E  Mulyasa,  2002:  108),  menjelaskan  gaya

kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan seseorang pada saat

orang tersebut  mencoba mempengaruhi  perilaku orang lain seperti  yang ia

lihat.  Sehingga dapat diartikan bahwa gaya kepemimpinan merupakan cara

yang digunakan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya.

Kepemimpinan  yang  efektif  dan  tidak  efektif  merupakan  hal  yang
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paling utama yang harus dipahami oleh seorang pemimpin (kepala sekolah)

dalam memimpin suatu organisasi atau kelompok. Dengan memahami gaya

kepemimpinan  akan  dapat  meningkatkan  pemahaman  seorang  pemimpin

(kepala sekolah) terhadap dirinya sendiri serta dapat mengetahui kelemahan

maupun kelebihan potensi yang ada dalam dirinya dan dapat meningkatkan

pemahaman tentang bagaimana seharusnya memperlakukan bawahannya.

Berdasarkan teori pengertian kinerja guru menurut Priansa (2014:131)

mendefinisikan  kinerja  sebagai  pertanyaan  sejauh  mana  seseorang  telah

memainkan  perannya  dalam  melaksanakan  strategi  organisasi,  baik  dalam

mencapai  sasaran-sasaran  khusus  yang  berhubungana  engana  peranan

perseorangana,  dan  ataua  dengan  memperlihatkan  kompotensi-kompetensi

yang  dinyatakan  relevan  bagi  organisasi  apakah  dalam  suatu  peranaan

tertentu, atau secara lebih umum.

Kinerja  guru adalah kemampuan seorang guru dalam melaksanakan

proses  pembelajaran  di  kelas  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan

(Sumarno, 2009: 20). Dimana kemampuan tersebut telah mencakup beberapa

aspek,  diantaranya:  perencanaan  program  belajar  mengajar,  pelaksanaan

proses  belajar  mengajar,  penciptaan  dan pemeliharaan  kelas  yang optimal,

pengendalian  kondisi  belajar  yang  optimal,  serta  penilaian  hasil  belajar.

Kinerja tentu menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas

kerja seseorang termasuk seorang guru.
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Kinerja penting untuk diteliti  karena ukuran keberhasilan dari  suatu

organisasi  atau  sekolah  dapat  dilihat  dari  kinerja  maupun  pelaksanaan

pekerjaannya sehingga kemajuan suatu sekolah dapat dipengaruhi oleh kinerja

guru-gurunya.  Penilaian  kinerja  guru  sebenarnya  merupakan  penilaian

terhadap penampilan kerja guru itu sendiri terhadap taraf potensi kerja guru

dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan sekolah.

Kinerja guru merupakan seluruh usaha serta kemampuan seorang guru

dalam  melaksanakan  proses  pembelajaran  untuk  mencapai  tujuan  dari

pendidikan. Adapun kinerja guru meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut

tugas utama sebagai seorang guru serta pengembangan pribadi seorang guru.

Tugas  utama  seorang  guru  dalam proses  pembelajaran  dapat  dimulai  dari

merencanakan  pembelajaran,  melaksanakan,  mengevaluasi,  memberikan

penilaian sampai dengan tindak lanjut dalam proses pembelajaran. Selain itu

seorang guru juga dituntut untuk dapat memiliki wawasan yang luas dalam

ilmu kependidikan,  pemahaman terhadap peserta  didik serta  mampu untuk

mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Dari  hasil  observasi  dan  pengamatan  yang  penulis  lakukan  saat

observasi  awal  di  SMAN  3  Palangka  Raya  kota  Palangka  Raya,  dengan

melakukan pengamatan langsung masih terdapat guru yang mengajar di kelas

masih berdasarkan pengalaman masa lalunya dari  waktu kewaktu sehingga

merasa menguasai materi diluar kepala dan tidak mau mengubah kepada hal-
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hal  yang  baru  termasuk  metode  pembelajaran,  penggunaan  media,  sistem

penilaian  yang  kurang  dipahami  dan  mengajar  secara  hafalan  atau  tanpa

persiapan mengajar sebelumnya.

Sedangkan kepala sekolah belum menerapkan fungsi kepemimpinan

secara optimal untuk memimpin bawahannya. Karena banyak dari kebijakan

yang dilakukan oleh sekolah bukan berasal dari pemikiran dari seorang kepala

sekolah selaku pemimpin,  tetapi kebijakan tersebut didasari oleh pemikiran

guru  selaku  bawahannya.  Selain  itu  kepala  sekolah  juga  masih

memperlakukan  bawahannya  secara  sama tanpa  memperhatikan  perbedaan

individual  antara guru satu dengan guru yang lainnya.  Karena banyak dari

tugas  yang  diberikan  kepala  sekolah  kepada  guru  tidak  dipertimbangkan

berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Sehingga kepala

sekolah  menganggap bahwa tugas  yang diberikan dapat  dilaksanakan oleh

semua  guru  selaku bawahannya.  Kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  kepala

sekolah ketika melakukan monitoring hanya sekedar keliling kelas saja tanpa

mencoba untuk memastikan kondisi kelas tersebut. Kemudian terdapat kepala

sekolah  yang  kurang  cepat  tanggap  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi

guru  maupun  siswa  sehingga  terkesan  kepala  sekolah  tersebut  kurang

bijaksana dalam pengambilan keputusan. Dalam kaitannya dengan peranan

kepemimpinan  dalam  meningkatkan  kinerja  guru,  perlu  dipahami  bahwa

setiap  pemimpin  bertanggung  jawab  mengarahkan  apa  yang  baik  bagi

pegawainya,  dan  dia  sendiri  harus  berbuat  baik.  Pemimpin  dalam  hal  ini
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kepala sekolah harus juga memberi contoh, sabar, dan penuh pengertian.

Setiap kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi yang berada pada

organisasi  sekolah  hendaknya  memiliki  bekal  kemampuan,  keahlian  dan

keterampilan  dalam  menjalankan  lembaga  yang  dipimpinnya.  Selain  itu

kemampuan untuk mempengaruhi serta memotivasi bawahannya perlu untuk

dimiliki  guna  untuk  meningkatkan  kinerja  bawahannya.  Keberhasilan

organisasi sekolah bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya saja tetapi juga

dapat didukung oleh pendayagunaan sumber daya manusia karena kelemahan

yang dimiliki dari seorang pemimpin (kepala sekolah) bisa jadi terdapat pada

kelebihan yang dimiliki oleh bawahannya (guru) itu sendiri.

Oleh  sebab  itu  kepala  sekolah  sebagai  pemimpin  suatu  organisasi

seharusnya  dapat  melihat  kekurangan  yang  dibutuhkan  oleh  bawahannya

sehingga dapat meningkatkan prestasi serta kinerja guru antara lain dengan

memberikan dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mereka

sesuai  dengan  aturan  dan  pengarahan.  Karena  kinerja  paling  tidak  sangat

berkait dengan kepemimpinan organisasi sekolah dan juga kepentingan guru

itu sendiri, oleh karena itu bagi sekolah dasar hasil penilaian kinerja para guru

sangat  penting artinya.  Sedangkan bagi  guru itu  sendiri  penilaian  terhadap

kinerja  dapat  berperan  sebagai  umpan  balik  tentang  berbagai  hal  seperti

kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi yang dimilikinya. sehingga

dapat bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan

9



bagi  karir  seorang  guru.  Sehingga  penilaian  kinerja  guru  secara  berkala

sangat  penting untuk dilakukan.  Dengan adanya penilaian  terhadap kinerja

guru tentu akan menjadi gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan

bagi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik.

Berdasarkan  uraian  latar  berlakang  di  atas  peneliti  tertarik  untuk  meneliti

tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja

Guru SMAN 3 Palangka Raya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dapat  diidentifikasikan

beberapa permasalahan, sebagai berikut:

a. Kinerja guru dituntut dengan kemampuan merancang program

pembelajaran,  menata,  mengelola  kelas,  mendidik,  mengajar,  dan

melatih para peserta didik dalam proses pembelajaran.

b. Kepala  sekolah  belum  menerapkan  fungsi  kepemimpinan

secara optimal dalam memimpin bawahannya.

c. Kepala  sekolah  masih  memperlakukan  bawahannya  secara

sama satu dengan yang lain tanpa memperhatikan perbedaan individual.

d. Kepala sekolah belum menggunakan gaya kepemimpinan yang

sesuai dengan karakter bawahannya.

e. Kebiasaan  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  ketika

melakukan monitoring hanya sekedar keliling kelas saja tanpa mencoba
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untuk memastikan kondisi kelas tersebut.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini akan lebih ditekankan pada gaya kepemimpinan kepala

sekolah  terhadap  kinerja  guru,  yang pada  hakikatnya  merupakan  salah  satu

kunci  keberhasilan  proses  pelaksanaan  atau  peningkatan  mutu  pendidikan.

Berdasarkan latar  belakang dan identifikasi  masalah  yang ada,  tidak  semua

dijadikan  masalah  penelitian,  karena  keterbatasan  peneliti  sehingga  peneliti

membatasi  masalah  pada pelaksanaan fungsi  kepemimpinan  kepala  sekolah,

kinerja  guru,  serta  hubungan  antara  kepemimpinan  kepala  sekolah  dengan

kinerja guru SMAN 3 Palangkaraya. 

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan  uraian-uraian  yang  telah  dipaparkan  di  dalam  latar

belakang  diatas,  maka  dapat  dirumuskan  masalah  dalam  penelitiana  ini

adalah:  Apakah  Ada  Pengaruh  Gaya  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah

Terhadap  Kinerja  Guru  di  Sekolah  Menengah  Atas  Negeri  (SMAN)  3

Palangka Raya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang akan

dicapai  dalam  penelitian  ini  adalah:  Untuk  mengetahui  Pengaruh  Gaya

Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Terhadap  Kinerja  Guru  di  Sekolah
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Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Palangka Raya?

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini adalah

berguna bagi berbagai pihak. Untuk lebih jelasnya kegunaan dari penelitian di

uraikan berikut ini:

1. Kegunaan Teoritis

Sebangai  upaya untuk memperkaya  keilmuan  di  bidang  pendidikan

khusunya yang berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan kepala

sekolah terhadap kinerja guru di SMAN 3 Palangkaraya sebagai bahan

acuan dan pijakan terhadap penelitian penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

 Bagi  Sekolah  Menegah  Atas   Negeri  3  Palangkaraya  sebangai

bahan  masukan  bagi  sekolah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan

fasilitas sekolahnya untuk menunjang gaya kepemimpinan kepala

sekolah. 

 Bagi guru-guru di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Palangkaraya

untuk  meningkatkan  kinerjanya  diharapkan  dapat  memberikan

sumbangan pemikiran yang bermanfaat.

 Sebagai  bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan

informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian,  khususnya

mengenai  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  menunjang

kinerja guru.
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