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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

    Sejak manusia dilahirkan hingga sepanjang hidupnya, manusia tidak 

lepas dari suatu kebutuhan untuk mendapatkan  pendidikan. Dewasa ini, 

masyarakat sering memandang bahwa kualitas sumber daya manusia perlu 

ditingkatkan, dan di Indonesia pendidikan merupakan salah satu faktor yang 

harus didukung karena kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari kemajuan 

pendidikannya. 

    Masyarakat yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan yang 

berkualitas. Kualitas pendidikan dapat diraih bila visi, misi dan tujuan 

pendidikan yang ditetapkan dapat diaplikasikan sehingga berjalan dengan 

baik dan lancar. Untuk mewujudkan hal tersebut sekolah sebagai 

penyelenggara pendidikan perlu menciptakan suasana kondusif dan harmonis 

antara tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan yang ada antara lain : 

kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi. Guru merupakan salah satu 

komponen utama  yang menentukan keberhasilan  suatu sekolah  dalam 

mencapai  tujuannya, karena guru adalah pentransfer sejumlah ilmu dalam 

pembelajarannya. Guru  juga merupakan aktor utama yang berkaitan 

langsung dengan kegiatan proses belajar mengajar  di sekolah. Guru sangat 

berperan dalam maju mundurnya pendikan maka  harus bersungguh-sungguh 

dan bertanggung jawab, berkualitas dan berkinerja optimal.  
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     Kesadaran akan kompetensi guru juga menuntut tanggung jawab berat 

bagi pribadi guru. Ia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun 

lingkungannya, sebab yang demikian akan mempengaruhi perkembangan 

pribadinya (Subadi, 2009: 92). Oleh karena itu, guru yang merupakan salah 

satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Guru sebagai pentransfer 

ilmu sekaligus pembentuk sikap dan ketrampilan siswa. 

      Guru merupakan tulang punggung dalam kegiatan pendidikan 

terutama yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu dalam manajemen pendididikan perananan guru dalam upaya 

keberhasilan pendidikan selalu ditingkatkan,  kinerja atau prestasi kerja  guru 

harus selalu ditingkatkan mengingat tantangan dunia pendidikan untuk 

menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era 

global. Kinerja atau prestasi kerja (performance) dapat diartikan sebagai 

pencapaian hasil kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada 

masing-masing organisasi dalam hal ini sekolah.   

      Kinerja merupakan suatu persyaratan-persyaratan tertentu yang 

akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik 

yang berupa jumlah maupun kualitasnya. Hasil penilain kinerja guru oleh 

kepala sekolah adalah salah satu indikator keberhasilan guru dalam bekerja. 

Penilaian terhadap kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk 
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meningkatan kinerja dan kepuasan kerja, mengetahui kemampuan guru yang 

tidak diketahui oleh guru itu sendiri sehingga dapat diketahui strategi baru 

    Kepala Sekolah sebagai pemimpin harus menguasai berbagai unsur. Di 

dalam kepemimpinan ada tiga unsur yang saling berkaitan, yaitu manusia, 

sarana, dan tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara 

seimbang seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan 

ketrampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinannya 

(Purwanto, 2009: 48). Hal yang terpenting bahwa melalui pendidikan kita 

menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil, berkualitas, dan tenaga yang siap 

pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan industri serta masyarakat 

lainnya. 

     Kepala Sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan 

kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah 

lembaga pendidikan. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala 

sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang 

yang bekerja sehingga kinerja guru selalu terjaga. Kepemimpinan adalah 

bentuk-bentuk konkret dari jiwa pemimpin (Hikmat, 2011: 249). Salah satu 

bentuk konkret adalah sifat terampil dan berwibawa, serta cerdas dalam 

mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan 

cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh pemimpin. 

    Pada dasarnya kepala sekolah melakukan tiga fungsi sebagai berikut 

yaitu: membantu para guru memahami, memilih, dan merumuskan tujuan 

pendidikan yang akan dicapai,  menggerakkan para guru, para karyawan, para 
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siswa, dan anggota masyarakat untuk mensukseskan program-program 

pendidikan di sekolah,  menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang 

harmonis, sehat, dinamis, nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja 

dengan penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi. 

    Dalam peranannya sebagai seorang pendidik, kepala sekolah harus 

mampu menanamkan, memajukan, dan meningkatkan nilai mental, moral, 

fisik dan artistik kepada para guru atau tenaga fungsional yang lainnya, 

tenaga administrasi (staf) dan kelompok para siswa atau peserta didik. Untuk 

menanamkan peranannya ini kepala sekolah harus menunjukkan sikap 

persuasif dan keteladanan. 

    Dalam fungsinya sebagai penggerak para guru, kepala sekolah harus 

mampu menggerakkan guru agar kinerjanya menjadi meningkat karena guru 

merupakan ujung tombak  untuk mewujudkan manusia yang berkualitas.Guru 

akan bekerja secara maksimum apabila didukung oleh beberapa faktor 

diantaranya adalah kepemimpinan kepala sekolah. 

    Bekerja tanpa motivasi akan cepat bosan, karena tidak adanya unsur 

pendorong. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja guru, 

agar guru mau bekerja keras dengan menyumbangkan segenap kemampuan, 

pikiran, keterampilan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Guru menjadi 

seorang pendidik karena adanya motivasi untuk mendidik. Bila tidak punya 

motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk mendidik atau jika dia mengajar 

karena terpaksa saja karena tidak kemauan yang berasal dari dalam diri guru. 

Motivasi merupakan suatu kekuatan potensial yang ada pada diri seseorang 
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manusia, yang dapat dikembangkannya sendiri, atau dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar . 

    Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kinerja guru, 

namun penulis mencoba mengkaji masalah supervisi yang diberikan oleh 

kepala sekolah dan motivasi kerja guru. Supervisi dalam hal ini adalah suatu 

aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan 

pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif 

(Purwanto, 2009: 86). Dengan adanya pelaksanaan supervisi oleh kepala 

sekolah diharapkan memberi dampak terhadap terbentuknya sikap 

professional guru. Sikap professional guru merupakan hal yang amat penting 

dalam memelihara dan meningkatkan profesionalitas guru, karena selalu 

berpengaruh pada perilaku dan aktivitas guru setiap hari. 

    Tugas guru yang rutin dalam kegiatan belajar mengajar menunjukkan 

fenomena bahwa guru mengajar hanya sebuah rutinitas belaka tanpa adanya 

inovasi pengembangan lebih lanjut, bahkan adanya beberapa konsep metode 

belajar mengajar yang baru seperti quantum teaching atau belajar aktif kurang 

begitu menarik bagi mereka. Prinsip yang penting kagiatan belajar mengajar 

sesuai dengan job dan jam yang telah ia penuhi sudah cukup bagi mereka.  

Guru terlihat kurang termotivasi untuk berprestasi, dia hanya sebagai 

pengajar saja yang bertugas mengajar kemudian mendapat gaji/honor tanpa 

mempedulikan segi-segi pendidikan lainnya seperti melakukan bimbingan  

kepada siswa, tidak jalan program remedial dan pengayaan. Disamping itu 

penulis amati terdapatnya kepemimpinan Kepala sekolah yang belum  
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menunjukkan kepemimpinan, dimana kepala sekolah dapat  belum 

memperhatikan karakteristik bawahan pada situasi tertentu. Kepala Sekolah 

kurang melakukan komunikasi secara terbuka kepada guru sehingga fungsi 

kepemimpinan kepala sekolah kurang dihargai oleh para guru. Kurangnya 

supervisi juga membawa dampak kinerja seorang guru. 

     Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka 

mendorong penulis memilih judul “ Kontribusi Kepemimpinan, motivasi dan 

supervisi terhadap kinerja guru di SD Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT 

Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi Pati.” 

 

B.    Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Kinerja Guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang 

dilakukan oleh seorang guru berdasarkan kemampuannya mengelola 

kegiatan belajar mengajar. Dalam  penelitian ini kinerja guru yang 

dimaksud adalah kinerja guru dalam hal kualitas kerja, 

kecepatan/ketepatan kerja, inisiatif dalam kerja, kemampuan kerja dan 

komunikasi 

2. Kepemimpinan merupakan sifat dari pemimpin dalam memikul tanggung 

jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan 

wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang 

dipimpinnya sehingga terjadi peningkatan kinerja anak buahnya. 
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Kepemimpinan dalam penelitian ini hanya pada perilaku kepemimpinan 

yang meliputi aspek struktural, fasilitatif, suportif, dan partisipatif. 

3. Motivasi merupakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, 

dan bila ia tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau 

mengelakkan perasaan tidak suka itu. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

adalah motivasi seorang guru dari diri sendiri (instrinsik) dari dari luar 

individu (ekstrinsik) sehingga bisa mempengaruhi kinerja guru. 

4. Supervisi disini merupakan supervisi kepala sekolah terhadap guru yang 

meliputi aspek-aspek kompetensi guru yaitu kompetensi kepribadian, 

kompetensi paedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

sehingga akan meningkatkan kinerja guru. 

 

C.    Pembatasan Masalah  

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada kinerja guru di SD 

Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Pucakwangi Pati. Di sini penulis membatasi pada faktor  kepemimpinan, 

motivasi dan supervisi kepala sekolah yang memberi kontribusi terhadap 

kinerja guru di SD Negeri Se Gugus Sultan Agung  UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Pucakwangi Pati.  
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D.   Perumusan Masalah  

1.  Apakah terdapat kontribusi secara bersama-sama kepemimpinan, motivasi  

dan supervisi terhadap kinerja guru di SD Negeri Se gugus Sultan Agung 

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi Pati? 

2.   Apakah terdapat kontribusi  kepemimpinan terhadap kinerja guru di SD 

Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Pucakwangi Pati? 

3.   Apakah terdapat kontribusi motivasi terhadap  kinerja guru di SD Negeri 

Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi 

Pati? 

4.   Apakah terdapat kontribusi  supervisi terhadap  kinerja guru di SD Negeri 

Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pucakwangi 

Pati? 

E.   Tujuan Penelitian 

        Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penulis melakukan 

penelitian ini adalah: 

1.  Untuk mengetahui seberapa besar  kontribusi   kepemimpinan terhadap  

kinerja guru di SD Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas 

Pendidikan Kecamatan Pucakwangi Pati. 

2.   Untuk mengetahui seberapa besar  kontribusi motivasi terhadap  kinerja 

guru di SD Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Pucakwangi Pati. 
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3.  Untuk mengetahui seberapa besar  kontribusi Supervisi  terhadap  kinerja 

guru di SD Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Pucakwangi Pati. 

4.  Untuk mengetahui seberapa besar  Kontribusi secara bersama-sama 

kepemimpinan, motivasi, dan supervisi terhadap kinerja guru di SD 

Negeri Se Gugus Sultan Agung UPT Dinas Pendidikan Kecamatan 

Pucakwangi Pati. 

 

F.      Manfaat  Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang pendidikan. 

b. Sebagai tambahan khasanah pengetahuan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di jenjang SD. 

c. Pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan motivasi kepada guru-guru 

khususnya guru SD sebagai upaya untuk peningkatan pendidikan di 

sekolah. 
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b. Dapat dijadikan rujukan bagi para penyelenggara pendidikan 

khususnya SD, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan 

komitmen sekolah. 

c. Merupakan tambahan referensi bagi peneliti dan mereka yang 

memiliki perhatian terhadap penggunaan pendekatan dalam proses 

pembelajaran, sehingga memungkinkan munculnya penelitian-

penelitian lanjutan yang lebih spesifik. 

 

 


