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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pendidikan, perlu ditingkatkan kualitas manajemen 

pendidikan. Masalah yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas profesinya 

antara lain masalah tingkat pendidikan yang dimiliki. Kualitas pendidikan 

merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan yang hakiki untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

“Tugas dan tanggung jawab guru adalah sebagai pengajar, pembimbing 

dan administrator. Selain itu tugas dan tanggung jawab guru mencakup bidang 

pengajaran, bimbingan, pembinaan hubungan dengan masyarakat, 

pengembangan kurikulum, dan pengembangan profesi ” (Sugeng, 2004:14). 

Tanpa pendidikan yang berbobot dan berkualitas yang dimiliki oleh 

guru, upaya mencerdaskan bangsa dan mengembangkan sumber daya manusia 

seutuhnya sulit mencapai sasaran. Kualitas pendidikan guru yang sangat 

menentukan dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal. Kualitas 

pendidikan dapat dicapai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar 

serta mampu memberdayakan kemampuan seoptimal mungkin. 
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Pendidikan Indonesia diupayakan untuk tanggap terhadap perubahan 

zaman. Hal ini sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, menyebutkan 

bahwa:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembalajaran, agar peserta didik aktif 

mengembangkan potensi. Utamanya untuk memiliki kekuatan 

spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

 

Berdasarkan pengertian pendidikan diatas, pendidikan merupakan proses 

memanusiakan manusia melalui pembelajaran dalam bentuk aktualisasi 

potensi menjadi satu kemampuan atau kompetensi. Kemampuan yang harus 

dimiliki, yaitu: (1) nilai keagamaan; (2) kompetensi akademik; dan (3) 

kompetensi motorik. Konsep pendidikan berbasis kompetensi butuh program 

pembelajaran berbasis kompetensi. Kurikulum harus didasarkan kompetensi 

pada lulusan, yakni standar isi dan standar proses. Pendidikan merupakan 

suatu usaha yang terencana dalam melaksanakan proses belajar mengajar yang 

bertujuan agar para peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. 

Dengan pengembangan potensi yang merupakan kekuatan spiritual 

keagamaan, kecerdasan serta ketrampilan yang berguna bagi dirinya, 

masyarakat dan negaranya. Keberhasilan proses pendidikan ditentukan oleh 

kinerja guru di sekolah. 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya” (Mangkunegara, 2002:67). Selain itu, 
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kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dalam usaha  seseorang guru 

yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 

Menurut Hasibuan (2003:34) kinerja (prestasi kerja) sebagai suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Donnelly, Gington dan 

Ivancevich dalam Rivai (2005:15) bahwa kinerja merujuk pada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan 

yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

Kinerja guru harus mendapatkan perhatian yang serius. Guru adalah 

pencerah zaman, sehingga guru seharusnya memiliki visi masa depan. 

Ketajaman visi mendorong guru untuk mengembangkan misinya. Untuk dapat 

mewujudkan misinya tersebut, guru harus belajar terus untuk menjadi guru 

yang professional. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang 

memadai, secara positif akan mendukung kinerjanya disekolah. Sebaliknya 

jika pengalaman kerja yang dimiliki oleh guru tidak memadai, maka kurang 

mendukung keberhasilan kinerja sekolahan. Guru yang professional dapat 

menghasilkan pendidikan yang berkualitas, hal ini dapat dicapai dengan 

menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan sehingga mampu 

memotivasi dan mendorong semangat belajar siswa serta mampu 

memberdayakan kemampuan guru seoptimal mungkin. Kinerja guru saat ini 

ditengarai masih rendah, jika indikator yang dipakai untuk mengukurnya 
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adalah prestasi belajar siswa dalam ranah kognitif. Apabila guru tidak 

memiliki pendidikan atau ketrampilan yang diinginkan oleh sekolah, maka 

sulit baginya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja (Mangkunegara, 2005:94). Sedangkan menurut 

Winardi (2004:1) motivasi kerja berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk 

melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan keorganisasian yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi kebutuhan individu 

tertentu. 

Motivasi merupakan suatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. 

Motivasi dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan tertentu. Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, 

mereka akan terdorong dan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang 

berlaku disekolah sehingga memperoleh hasil kerja yang maksimal. 

“Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau 

dorongan kerja. Oleh karena itu motivasi dalam psikologi karya biasa disebut 

pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang 

tenaga kerja ikut menentukan besar kecilnya prestasinya” (Wexley dan Yukl 

dalam As’ad, 2004:45). Seseorang akan melaksanakan suatu pekerjaan 

tertentu, dimaksudkan sebagai upaya untuk merealisir keinginan-keinginan 
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yang ada pada dirinya. Keinginan-keinginan yang dimaksudkan berkaitan 

dengan jenis-jenis kebutuhan yang ada. Demikian halnya dengan motivasi 

kerja guru dalam mengembangkan kurikulum disekolah, ia akan dipengaruhi 

oleh keinginan-keinginan yang ada padanya. Apabila ia mempunyai keinginan 

yang kuat sesuai dengan peranannya, ia akan berusaha melakukan tugas-tugas 

yang berkaitan dengan upaya pengembangan kurikulum disekolah secara 

optimal sesuai dengan keinginannya. 

Motivasi kerja guru dalam mengembangkan kurikulum di sekolah akan 

ditentukan oleh besar kecilnya tanggung jawab yang ada pada diri guru dalam 

melaksanakan tugas. Dengan tanggung jawab ini, para guru akan memiliki 

kebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang dihadapinya dan bagaimana 

menyelesaikannya sendiri tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Pemberian 

tanggung jawab secara individual kepada guru memungkinkan memberi 

kesempatan kepada guru untuk mengoptimalkan segenap potensi yang 

dimilikinya dalam bekerja. Pada akhirnya, ia akan mencapai kesuksesan dalam 

merealisir keinginan-keinginan yang didambakan. 

Selain motivasi yang tinggi untuk meraih kinerja guru yang baik adalah 

kepemimpinan kepala sekolah juga merupakan salah satu faktor yang dapat 

pula menentukan baik atau tidaknya kinerja guru. Kepemimpinan berkaitan 

dengan proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal 

berbagai aktivitas yang dilakukan (Sule Erni, 2006:255). Sedangkan Purwanto 

(2005:25) mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu kepribadian 

(personality) seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-
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orang untuk mencotohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu 

pengaruh tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, yang demikian rupa sehingga 

membuat sekelompok orang-orangmau melakukan apa yang dikehendakinya.  

Kepala sekolah berperan sebagai seorang pemimpin yang akan 

menentukan langkah-langkah pendidikan yang efektif di lingkungan sekolah. 

Kepala sekolah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Kepemimpinan 

kepala sekolah merupakan kemampuan kepala sekolah untuk menggerakkan, 

mengarahkan, membimbing, melindungi, memberi teladan, memberi dorongan 

dan memberi bantuan terhadap sumber daya manusiayang ada disuatu sekolah 

sehingga dapat didayagunakansecara maksimal untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan (Wahjosumidjo, 2005:83). Pola kepemimpinan kepala 

sekolah akan sangat berpengaruh akan sangat berpengaruh bahkan sangat 

menentukan terhadap kemajuan sekolah. Kepemimpinan memainkan peranan 

yang dominan, krusial dan kritikal dalam keseluruhan upaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja atau kinerja, baik pada tingkat individual, 

pada tingkat kelompok, dan pada tingkat organisasi. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin juga ikut mempengaruhi kinerja guru karena kepala sekolah 

mempunyai tanggung jawab untuk membantu guru dalam menyelesaikan 

masalah pembelajaran dan kurikulum secara individu maupun kelompok.   

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut dapat menunjukan bahwa 

kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kepemimpinan kepala 

sekolah, iklim organisasi, lingkungan organisasi dan motivasi kerja yang 
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dimiliki oleh setiap guru. Dalam kondisi belajar yang optimal 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan pemikiran diatas, maka penelitian ini mengkaji lebih lanjut 

mengenai pentingnya motivasi dan kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas kinerja guru dan mengangkatnya dalam penelitian 

dengan judul: “KINERJA GURU DITINJAU DARI MOTIVASI KERJA 

DAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH (STUDI KASUS PADA 

SMP NEGERI 1 KEDUNG JEPARA)”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Masalah yang berkaitkan dengan judul diatas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin dari lapangan permasalahan permasalahan itu dapat terjangkau 

dan terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah 

guna menghindari kemungkinan kesalahpahaman sehingga timbul penafsiran 

yang berbeda-beda yang akan mengakibatkan penyimpangan terhadap judul 

diatas, sehingga persoalan yang akan ditelitipun menjadi jelas dan 

kesalahpahaman dapat dihindari. 

Dalam hal ini penulis membatasi ruang lingkup dan fokus masalah 

yang diteliti sebagai berikut : 

1. Penilaian Kinerja guru dibatasi pada unsur merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. 
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2.  Penilaian Motivasi kerja dibatasi pada unsur ketekunan, keuletan, 

kemandirian, keyakinan dan kreatif. 

3. Kepemimpinan kepala sekolah dibatasi pada ketegasan dalam mengambil 

keputusan, ketrampilan berkomunikasi, stabilitas emosi, obyektifitas, 

ketrampilan mengarahkan dan memotivasi, dan ketrampilan sosial. 

 

C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering disebut problematika merupakan bagian 

penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah. Menurut Suharsimi 

Arikunto (2006:57) “problematika adalah  bagian pokok dari suatu  kegiatan 

penelitian”. Oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, harus diketahui 

lebih dahulu permasalahannya akan lebih terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang dijadikan pokok 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP Negeri 1 

Kedung Jepara? 

2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan kepala sekolah  terhadap kinerja guru 

SMP Negeri 1 Kedung Jepara? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan kepala sekolah 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri 1 Kedung Jepara? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik pijak untuk merealisasi aktivitas yang akan 

dilaksanakan, sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun 

perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai pada pemecahan masalahnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP 

Negeri 1 Kedung Jepara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru SMP Negeri 1 Kedung Jepara. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kepemimpinan kepala 

sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri 1 Kedung 

Jepara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian diharapkan akan bermanfaat antara lain di bawah 

ini : 

1. Pendidikan  

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan bagi SMP 

Negeri 1 Kedung Jepara dan mengambil kebijaksanaan terutama masalah 

motivasi kerja, kemampuan kerja dan kinerja guru. 
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2. Penulis 

a. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh 

dibangku kuliah. 

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang 

penulis peroleh dibangku kuliah. 

3. Ilmu pengetahuan 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis (penerapan teori) 

bagi ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang sesungguhnya, 

sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi yang membutuhkan 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika Skipsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai motivasi kerja, 

kepemimpinan kepala sekolah,  kerangka pemikiran, dan hipotesis.  
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, populasi, 

sumber data, variable penelitian, tehnik pengumpulan data, dan 

tehnik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




