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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Efisiensi suatu organisasi sangat tergantung pada baik buruknya 

pengembangan anggota organisasi itu sendiri. Program pengembangan pegawai, 

tidak hanya diperlukan pada perusahaan yang berorientasi untuk mencari 

keuntungan saja, tetapi juga diperlukan dalam suatu instansi pemerintah, dalam 

hal ini adalah Dinas Pendidikan. Pentingnya pembinaan bagi pegawai dalam 

organisasi pemerintahan adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

secara keseluruhan. Aspek organisasi untuk pencapaian tujuan dengan aspek 

manajemen kepegawaian adalah mengenai lowongan jabatan untuk petugas 

pelaksana yang dibebani tugas kearah pencapaian misi organisasi. 

Pengorganisasian tersebut penting bagi pimpinan karena hak dan 

kewajiban bersifat resiprokal maka pimpinan memiliki hak menuntut kualitas 

kerja yang baik dan tidak cacat, yang berarti bahwa pekerja bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya dan memenuhi standar kinerja tertentu dan karyawan juga 

berhak mendapatkan lingkungan kerja yang aman, maka pimpinan memiliki 

kewajiban untuk menyediakan tempat yang aman. Sifat resiprokal dari hak dan 

kewajiban menyarankan bahwa masing-masing pihak dalam hubungan 

ketenagakerjaan harus menghargai pihak lainnya sebagai pihak yang memiliki hak 

sederajat dan harus memperlakukan pihak lainnya dengan rasa hormat (Mathis 

dan Jackson, 2002: 286). 
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Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000: 67). Ada banyak faktor 

yang mempengaruhi prestasi kerja pegawai. Dalam penelitian ini, penulis 

memfokuskan pada faktor penelitian, promosi, dan mutasi pegawai. 

Seorang pemimpin di dunia pendidikan, dalam hal ini adalah Kepala 

Sekolah yang berada dibawah wewenang Dinas Pendidikan, dituntut untuk dapat 

mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Untuk menjalankan fungsi 

kepemimpinannya menuju kearah yang lebih baik, seorang Kepala Sekolah harus 

memiliki unsur- unsur  kepemimpinan  yang nyata secara fungsional maupun 

operasional sebagai proyeksi dari kualitas yang ada dalam dirinya. 

Program – program pelatihan, akan memberi manfaat kepada kepala 

sekolah berupa peningkatan prestasi kerja, peningkatan moral, pengurangan biaya, 

dan stabilitas serta fleksibilitas organisasi yang semakin besar untuk 

menyesuaikan diri dengan persyaratan-persyaratan eksternal yang selalu berubah. 

Dalam rangka peningkatan prestasi kerja Kepala Sekolah, Dinas 

Pendidikan juga dapat melakukan program promosi dan mutasi pegawai. Promosi 

biasanya dilakukan pada pegawai yang berprestasi pada masa kerja yang cukup 

lama. Program promosi ini adalah kesempatan bagi seorang pegawai untuk maju 

dan mengembangkan diri, sebagai bagian dari pengembangan, meminta karyawan 

untuk fokus pada penciptaan kesempatan kerja bagi diri mereka sendiri dimasa 

mendatang serta mempunyai status tanggung jawab yang lebih tinggi (Mathis dan 

Jackson, 2002: 44). Sedangkan mutasi pegawai adalah menyangkut kepindahan 

jabatan ke jabatan yang sama, dalam artian status, tanggung jawab, dan gaji. 
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Program promosi dan mutasi pegawai ini oleh Dinas Pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan semangat kerja, menjaga stabilitas, dan memajukan karier Kepala 

Sekolah. 

Peran serta Kepala Sekolah akan semakin penting seiring dengan semakin 

pesatnya dunia pendidikan. Peran Kepala Sekolah tersebut sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan sekolah itu sendiri. Banyak tugas yang diemban oleh Kepala 

Sekolah. Tugas dan tanggung jawab ini dibedakan menjadi dua  bidang yaitu 

tugas di bidang pengelolaan dan tugas di bidang supervisi. Oleh karena itu 

diperlukan program pelatian khusus agar Kepala Sekolah dapat berperan aktif 

didalamnya. Disamping itu untuk menambah kiprah Kepala Sekolah untuk 

memajukan dunia pendidikan, diperlukan pula program promosi dan mutasi 

pegawai. 

Dengan peningkatan peran Kepala Sekolah melalui pelaksanaan program-

program diatas, tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi 

kerjanya. Atas dasar pertimbangan faktor-faktor tersebut, dan untuk membantu 

kemajuan dunia pendidikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ANALISIS PENGARUH PELATIHAN, PROMOSI, DAN 

MUTASI PEGAWAI TERHADAP PRESTASI KERJA KEPALA 

SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KEBAKKRAMAT”.          

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang 

akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah faktor pelatihan, promosi, dan mutasi pegawai mempengaruhi prestasi 

kerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kebakkramat. 

2. Faktor apa yang paling berpengaruh dari variabel-variabel tersebut terhadap 

prestasi kerja Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Kebakkramat. 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah pelatihan, promosi, dan mutasi pegawai 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja Kepala Sekolah 

Dasar di Kecamatan Kebakkramat baik secara bersama-sama maupun parsial. 

2. Untuk mengetahui mana pengaruh yang paling dominan dari program 

pelatihan, promosi, dan mutasi pegawai terhadap prestasi kerja Kepala 

Sekolah Dasar di Kecamatan Kebakkramat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan 

sebagai pedoman untuk meningkatkan prestasi kerjanya, khususnya 

peningkatan prestasi kerja Kepala Sekolah Dasar. 

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan menumbuhkan ide-ide baru 

bagi penelitian selanjutnya. 

 
 




