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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu pendidikan sangat tergantung pada seberapa jauh 

dimensi koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan komunikatif antar 

“stakeholder” yang terkait. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam 

koordinasi adalah kesamaan visi dan kesamaan langkah dalam memberikan 

bantuan pada sekolah (guru dan kepala sekolah), sehingga sekolah tidak 

kebingungan ketika akan memulai untuk menerapkan Kurikulum Berbasis 

Kompetensi. Dalam kondisi ini, sekolah (guru dan Kepala Sekolah) harus berada 

pada titik pusat “network” yang simpul-simpulnya menyertakan “stakeholder” 

lain yang berkepentingan dengan sekolah baik kepentingan pembinaan maupun 

kepentingan pemanfaatannya. 

Sudah banyak didengar komentar tentang mutu pendidikan akhir-akhir 

ini. Namun, pada umummya komentar yang ada tidak dapat dikatakan hanya 

sebatas wacana, karena anggota masyarakat melihat dan merasakan namun sulit 

untuk membuktikan kebenaran dari komentar tersebut. Hal ini disebabkan karena 

tidak ada data yang menunjukkan apa dan bagaimana kelemahan yang 

dikeluhkan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dicari di mana penyebab 

timbulnya wacana tersebut. Keluhan yang dilontarkan masyarakat sebagai 

pengguna jasa pendidikan terhadap mutu pendidikan dewasa ini perlu ditanggapi. 

Oleh karena itu, diperlukan bukti empiris tentang kebenaran dari suatu situasi 
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yang dialamatkan pada pendidikan. Untuk menggali bagaimana pandangan 

masyarakat terhadap mutu pendidikan perlu dicari cara yang memungkinkan 

untuk dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok. 

Falah Yunus (2007:1) mengungkapkan bahwa; 

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) kebijakan 
dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan 
educational production function atau input-input analisis yang tidak 
consisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) 
peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam 
penyelenggaraan pendidikan sangat minim. 
 
Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah memiliki otoritas 

dalam menentukan kualitas guru yang dibutuhkan daerah. Dengan demikian, 

daerah memiliki mekanisme atau pola rekrutmen tertentu sekaligus berperan 

untuk menentukan pembinaan karier guru agar mampu tercipta profesionalisme 

pendidikan di daerah. Melalui pola tersebut akan tercipta profesional dan efektif. 

Sementara untuk kepentingan sekolah, memiliki guru profesional dan efektif 

merupakan kunci keberhasilan bagi proses belajar-mengajar di sekolah.  

Berbicara pendidikan terutama yang berkaitan dengan mutu pendidikan 

berarti juga akan membicarakan sosok guru, baik itu yang berkaitan dengan 

kinerja, totalitas, dedikasi, maupun loyalitas sebagai seorang pendidik dan 

pencetak bekal-bekal sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, 

pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya yang bermutu pula, 

yang pada akhirnya akan mengangkat kualitas bangsa.  

Menurut Kemalia (2007:1) “untuk memperbaiki mutu pendidikan antara 

lain ditentukan oleh kondisi kerja guru dalam hal ini pengetahuan dan 

keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat 
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jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan”. Guru profesional 

adalah guru yang mengenal dirinya, yaitu dirinya adalah pribadi yang dipanggil 

untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari 

tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Apabila ada 

kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan 

mencari solusi bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan 

menyalahkannya. 

Menjadi guru bukan sebuah proses yang hanya dapat dilalui, diselesaikan, 

dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru 

menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak 

berperan atau lebih daripada budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus 

mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnian hati atau motivasi untuk 

menjadi guru. Salah satu indikator untuk menentukan kualitas sumber daya 

manusia adalah tingkat pengetahuan yang dimiliki, karena pengetahuan menjadi 

sumber daya utama untuk pembangunan sosial, ekonomi dan politik. Untuk itu, 

pendidikan ditempatkan pada posisi yang menentukan, karena manusia yang 

berpengetahuan adalah keluaran dari suatu pendidikan baik formal, nonformal, 

maupun informal. 

La Ode Turin (2005:2) mengungkapkan bahwa dalam meningkatkan 
mutu pendidikan, faktor utama yang menjamin sekolah lebih baik adalah 
apabila sekolah tersebut memiliki guru-guru yang baik, karena itu 
harapan untuk memiliki sekolah yang baik dalam arti berkualitas tinggi 
harus didahului dengan pembinaan terhadap gurunya. 
 
Kemerosotan pendidikan kita sudah terasakan selama bertahun-tahun, 

untuk kesekian kalinya kurikulum dituding sebagai penyebabnya. Hal ini 
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tercermin dengan adanya upaya mengubah kurikulum mulai kurikulum 1975 

diganti dengan kurikulum 1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 2006. 

Nasanius dalam Ani (2003:2) mengungkapkan bahwa “kemerosotan pendidikan 

bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan 

profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa”. Profesionalisme sebagai 

penunjang kelancaran guru dalam melaksanakan tugasnya, sangat dipengaruhi 

oleh dua faktor besar yaitu faktor internal yang meliputi minat dan bakat dan 

faktor eksternal yaitu berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, 

serta berbagai latihan yang dilakukan guru.  

Sumargi dalam Ani (2003:2) mengungkapkan “profesionalisme guru dan 

tenaga kependidikan masih belum memadai utamanya dalam hal bidang 

keilmuannya. Misalnya guru Biologi dapat mengajar Kimia atau Fisika. Ataupun 

guru IPS dapat mengajar Bahasa Indonesia”. Sedangkan Dahrin (2000:24) 

mengungkapkan “jumlah tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, 

tetapi mutu dan profesionalisme belum sesuai dengan harapan. Banyak 

diantaranya yang tidak berkualitas dan menyampaikan materi yang keliru 

sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan 

pendidikan yang benar-benar berkualitas”.  

Di tengah terpuruknya peradaban bangsa, gencarnya informasi, dan 

lepasnya sekat antar bangsa lewat teknologi informasi, peran guru kian strategis 

untuk mengambil salah satu peran yang menopang pada tegaknya peradaban 

manusia Indonesia di waktu yang akan datang. Sebuah harapan yang meniscaya, 

tidak cukup dengan verbalitas tetapi dibutuhkan kerja professional, kreatifitas 
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dan efektifitas untuk mencapai cita-cita yang ditargetkan. Guru merupakan 

pekerjaaan yang amat mulia. Ia berhadapan dengan anak-anak manusia yang 

akan menentukan masa depan bangsa. Betapa berat beban yang disandangkan 

pada seorang guru. Peran guru yang strategis, menuntut kerja guru yang 

profesional, dan mampu mengembangkan ragam potensi yang terpendam dalam 

diri anak didik. Sedemikian besar peran guru dalam melakukan perubahan 

terhadap peradaban lewat anak didik yang akan menentukan masa depan.  

Banyak faktor yang menyebabkan kurang profesionalnya seorang guru, 

sehingga pemerintah berupaya agar guru yang tampil di abad pengetahuan adalah 

guru yang benar-benar profesional yang mampu mengantisipasi tantangan-

tantangan dalam dunia pendidikan. Sebenarnya, beban tanggung jawab 

membawa peserta didik ke gerbang keberhasilan bukan semata di pundak guru. 

Namun, betapa besar tanggung jawab seorang guru yang kini diembannya. 

Definisi guru sebagai pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan adalah suatu tugas mulia yang mesti dihargai. 

Pada saat ini dapat diungkapkan tak ada guru tanpa murid (aroda-yuridu-

muridan) yakni yang berkehendak, apa yang dikehendaki manusia (murid) guru 

penuhi, pemerintah sebagai penguasa politik agar dapat memfasilitasinya supaya 

yang berkehendak (murid) terpenuhi kehendaknya untuk memakmurkan alam 

semesta ini. Dalam UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP 

No.19/2005 tentang Standardisasi Pendidikan menuntut seorang guru harus 

memiliki syarat-syarat sehingga layak dipandang sebagai guru profesional.  
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Kualifikasi guru yang diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan 

adalah mereka yang mampu dan siap berperan secara profesional dalam dua 

lingkungan besar yaitu sekolah dan masyarakat. Ini memberi arti bahwa guru 

yang profesional adalah guru yang mampu menunjukkan performansi mengajar 

yang tinggi dalam tugasnya, dan berinteraksi dengan warga sekolah dan anak 

didik, sesama guru, staf administrasi sekolah, dan masyarakat di luar sekolah. 

Disamping itu guru yang profesional juga diharapkan mampu berkomunikasi 

dengan orang tua anak didik, masyarakat sekitarnya, dan organisasi atau institusi 

terkait dengan lembaga pendidikan itu. Untuk dapat menghasilkan guru-guru 

yang performansinya bagus, maka guru-guru harus memiliki kemampuan dalam 

bahan pelajaran, profesi, penyesuaian diri, sikap-sikap nilai dan kepribadian. 

Keterandalan layanan keguruan kependidikan merupakan penentu sebutan 

guru profesional. Hal ini dapat terlihat manakala guru mampu melaksanakan 

tugas utamanya yakni mengajar dan mendidik. Guru wajib membantu peserta 

didik untuk belajar, mengusahakan tersedianya fasilitas belajar untuk 

mengembangkan potensi sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan 

kemajuan jaman. Untuk ini, agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik 

dan benar, maka guru harus memahami benar kompetensi dasar sebagai guru. 

Pemahaman serta ditunjang dengan pelatihan yang benar tentang kompetensi 

dasar guru dapat diperoleh melalui pendidikan-pendidikan keguruan. Selain itu, 

kemampuan guru dalam menjalankan profesinya juga sangat dipengaruhi oleh 

latar belakang pengalaman mengajarnya. 

Menurut Asep Sutadi (2007:2) kepemimpinan Sekolah besar sekali 
pengaruhnya terhadap kamajuan sekolahnya, karena merupakan ujung 
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tombak bagi kemajuan sekolah. Pemimpin yang tidak dapat 
melaksanakan kepemimpinan dapat mengakibatkan kehancuran suatu 
lembaga apalagi lembaga ini adalah sekolah yang mencetak generasi 
penerus bangsa. 
 
Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk 

dikaji dan diteliti, karena paling banyak diamati sekaligus fenomena yang paling 

sedikit dipahami. Fenomena kepemimpinan di negara Indonesia juga telah 

membuktikan bagaimana kepemimpinan telah berpengaruh sangat besar terhadap 

kehidupan berpolitik dan bernegara. Dalam dunia bisnis, kepemimpinan 

berpengaruh sangat kuat terhadap jalannya organisasi dan kelangsungan 

hidupnya.  

Pada era globalisasi dan pasar bebas hanya sekolah yang mampu 

melakukan perbaikan terus-menerus (continuous improvement) dalam 

pembentukan keunggulan kompetitif yang mampu untuk berkembang. Organisasi 

sekarang harus dilandasi oleh keluwesan, team kerja yang baik, kepercayaan, dan 

penyebaran informasi yang memadai. Sebaliknya, organisasi yang merasa puas 

dengan dirinya dan mempertahankan status quo akan tenggelam dan selanjutnya 

tinggal menunggu saat-saat kematiannya. Kepemimpinan sebagai salah satu 

penentu arah dan tujuan organisasi harus mampu mensikapi perkembangan 

zaman ini. Pemimpin yang tidak dapat mengantisipasi dunia yang sedang 

berubah ini, atau setidaknya tidak memberikan respon, besar kemungkinan akan 

memasukkan organisasinya dalam situasi stagnasi dan akhirnya mengalami 

keruntuhan. 

Agung (2003:2) mengungkapkan bahwa pemimpin yang efektif dalam 
hubungannya dengan bawahan adalah pemimpin yang mampu 
meyakinkan mereka bahwa kepentingan pribadi dari bawahan adalah visi 
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pemimpin, serta mampu meyakinkan bahwa mereka mempunyai andil 
dalam mengimplementasikannya. 
 

Menurut Abdullah (2001:1) bahwa “aspek kepemimpinan kepala sekolah 

yang paling penting untuk ditampilkan adalah efektivitas dari kepemimpinan 

itu”. Kepala Sekolah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Pola 

kepemimpinannya sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap 

kamajuan sekolah. Pada hakekatnya Kepala Sekolah tugas pokoknya adalah 

memimpin, dan mengelola guru beserta stafnya untuk bekerja sebaik-baiknya 

demi mencapai tujuan sekolah. Memimpin dan mengelola sangat mudah untuk 

dikatakan tetapi sulit untuk dilaksanakan karena perlu keterampilan khusus dan 

pengorbanan terutama sekarang yang paling langka adalah keteladanan. Seorang 

Kepala Sekolah harus menjadi suri teladan, baik bagi guru dan stafnya maupun 

siswa dan orang tua. Keteladanan yang baik akan menghasilkan kepemimpinan 

yang kuat yang mampu mendorong atau memotivasi seluruh elemen khususnya 

para guru, sehingga pada gilirannya nanti tujuan pendidikan nasional dapat 

tercapai, sehingga negara kita dihuni oleh manusia-manusia yang bertaqwa. 

Zulkarnaen Arsi (2006:4) mengungkapkan, salah satu pengembangan 
kerja guru dengan menumbuhkan motivasi yang positif dalam diri 
individu guru pada saat perekrutan kepala sekolah, pendidikan calon guru, 
pelatihan dan pembinaan tenaga keguruan yang disesuaikan dengan 
karakteristik lingkungan kerjanya. 
 

Motivasi adalah keinginan atau hasrat untuk melakukan sesuatu. Tanpa 

motivasi tak akan ada kegiatan, karena tanpa motivasi orang akan menjadi pasif. 

Oleh karena itu pada setiap usaha apapun timbulnya motivasi sangat dibutuhkan. 

Untuk mau berkembang orang juga memerlukan motivasi. Konsep tingkat 
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kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow’s mampu menjelaskan tentang 

motivasi orang secara umum. Meskipun demikian, perbedaan alasan akan 

kebutuhan itu tetap tidak dapat dijelaskan, demikian pula nilai tiap kebutuhan itu. 

Kebutuhan manusia berubah dari hari ke hari, bahkan dari menit ke menit. 

Intensitas tiap kebutuhan yang sama juga sangat bervariasi, tidak hanya antara 

individu tetapi juga pada kehidupan individu yang sama. Suatu saat orang butuh 

companionship tetapi pada saat yang lain ia butuh kesendirian. Bila kebutuhan 

dasar itu dapat terpenuhi, maka orang akan termotivasi untuk berkembang. Hal 

ini akan mempermudah tercapainya pelaksanaan inovasi yang ingin memperbaiki 

pendidikan, dan tujuan perbaikan pendidikan adalah untuk menaikkan daya guna 

dengan hasil akhir keluaran yang lebih baik.  

Menurut Abdul Manab (2000:1) motivasi didefinisikan sebagai keadaaan 
dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Agar 
seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu, maka perlu diketahui 
kekurangan yang ada dalam diri individu berupa kebutuhan. 
 
Pada dasarnya motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati 

seseorang untuk mencapai  suatu tujuan. Motivasi boleh juga dikatakan sebagai 

rancangan atau kehendak untuk menuju keberhasilan dan mengelakkan dari 

kegagalan hidup. Dengan kata lain,  motivasi adalah proses menghasilkan tenaga 

oleh keinginan dan diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Guru yang 

mempunyai motivasi, maka ia telah memperoleh kekuatan untuk mencapai 

keberhasilan dan kejayaan dalam kehidupan. Dalam suatu kelompok, motivasi 

menjadi penggerak kepada keberhasilan organisasi. Motivasi memainkan peranan 

yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, guru sangat 
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memerlukan motivasi untuk menggerakkan dirinya untuk mencapai kualitas kerja 

atau keberhasilan. Di sini motivasi dapat diartikan sebagai daya pendorong guru 

untuk mengembangkan tenaga demi mencapai tujuan atau juga penghargaan.  

Pendidikan adalah pondasi bagi kemajuan berbagai aspek kehidupan. 

Untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan adanya sumberdaya yang 

kompeten, baik itu guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri. Banyak faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, diantaranya adalah; kepemimpinan 

kepala sekolah, motivasi kerja guru, dan pengalaman mengajar guru. Hal inilah 

yang melandasi penulis untuk mengadakan penelitian. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dikemukakan judul: 

“PENGARUH PENGALAMAN MENGAJAR DAN KEPEMIMPINAN 

KEPALA SEKOLAH TERHADAP MOTIVASI KERJA GURU PADA 

SMP N 3 PURWODADI GROBOGAN TAHUN 2007/2008”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Motivasi kerja guru, dalam hal motivasi berprestasi. Dengan indikator: 

memiliki antusiasme yang tinggi, penuh semangat, mandiri, disiplin, adanya 

rasa percaya diri. 

2. Pengalaman mengajar, meliputi: pendidikan dan latihan, masa kerja, lama 

mengajar. 
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3. Kepemimpinan, dalam hal tugas kepemimpinan kepala sekolah, dengan 

indikator: Visible, Comitted, dan Knowledgeable. Semangat misionaris, 

Target yang agresif, Strong driver, Komunikasi nilai-nilai, Organisasi, 

Kontak dengan pelanggan. 

4. Penelitian ini dilakukan tahun 2007/2008. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah pengalaman mengajar berpengaruh terhadap motivasi kerja guru 

pada SMP N 3 Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008? 

2. Apakah kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap motivasi kerja 

guru Pada SMP N 3 Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008? 

3. Apakah kepemimpinan kepala sekolah dan pengalaman mengajar secara 

bersama berpengaruh terhadap motivasi kerja guru pada SMP N 3 Purwodadi 

Grobogan tahun 2007/2008? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman mengajar terhadap motivasi kerja 

guru pada SMP N 3 Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi 

kerja guru Pada SMP N 3 Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan pengalaman 

mengajar secara bersama terhadap motivasi kerja guru pada SMP N 3 

Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Guru 

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan mengenai 

permasalahan yang berkaitan dengan pengalaman mengajar dan 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru bagi guru SMP N 

3 Purwodadi Grobogan tahun 2007/2008. 

2. Penulis  

a. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti memperoleh ilmu pengetahuan 

yang diperoleh dari praktik penelitian secara langsung dengan 

menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dan telaah 

kepustakaan. 

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang 

diperoleh dari bangku kuliah. 

3. Ilmu pengetahuan  

Diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi 

penulis yang membutuhkan dimasa yang akan datang. 
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat dengan kaidah dan susunan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan. 

BAB II   LANDASAN  TEORI 

Menjelaskan landasan teori dan yang relevan tentang kepemimpinan 

kepala sekolah, pengalaman mengajar, motivasi kerja, hipotesis, dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III METODE  PENELITIAN  

Menguraikan tentang, identifikasi populasi, sampel, pengambilan 

sampel, variabel, difinisi operasional, metode pengumpulan data, 

instrumen penelitian, dan metode analisa data.  

BAB IV ANALISA  DATA 

Membahas pengolahan data, pengujian hipotesa, dan implementasi hasil 

penelitian. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Membahas kesimpulan dari hasil analisa, dan saran bagi instansi. 

 




