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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Repulik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab I, pasal 1, menyebutkan bahwa Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Lebih lanjut, Bab II, pasal 3 dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Indikator suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat sumber daya 

manusianya, dan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat 

pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi sumber daya manusianya, maka 

semakin baik tingkat pendidikannya, dan demikian pula sebaliknya. Oleh sebab 
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itu indikator tersebut sangat ditentukan oleh kinerja guru. (Isjoni. www.re-

researchengines.com  Februari 2004: 2). 

Guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan 

tujuan pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sehingga perlu 

dikembangkan sebagai tenaga profesi yang bermartabat dan profesional (Mulyasa, 

2007: 5).  

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, guru-guru SMP Negeri di 

Kecamatan Teras 70% berijazah sarjana berdasarkan data tenaga pendidik di 3 

SMP negeri Kecamatan Teras. Namum secara umum kinerja guru dan mutu 

pendidikan tersebut belum memenuhi standar seperti yang diharapkan, hal ini 

diketahui dari data SDM guru yang tidak berlatar belakang pendidikan yang 

relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya (Data arsip sekolah, 2011-2012).  

Kinerja merupakan suatu konstruksi multidimensi yang mencakup banyak 

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut terdiri atas faktor intrinsik 

karyawan (personal/individual) atau SDM dan ekstrinsik yaitu kepemimpinan, 

sistem, team dan situasional (Mangkuprawiro dan Hubeis, 2006 : 155) 

Upaya meningkatkan kinerja guru agar dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan, sebagaimana yang diharapkan  masyarakat, bukanlah pekerjaan yang 

mudah. Dalam hal ini sejumlah aspek yang terkait baik yang melekat pada diri 

guru perlu ditingkatkan seperti: moral, kemampuan, pengalaman, motivasi dan 

sebagainya, maupun yang berada di luar guru seperti kesejahteraan, iklim 

komunikasi, kepemimpinan kepala sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana.  
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Berdasarkan survey FBII (Federasi Guru Independen Indonesia) pada 

pertengahan tahun 2005, idealnya seorang guru menerima gaji bulanan sebesar  

Rp 3.000.000,- sekarang pendapatan rata-rata guru PNS per bulan sebesar          

Rp 1.500.000,-. Dengan pendapatan seperti itu, banyak guru terpaksa mencari 

pekerjaan tambahan. Ada yang mengajar di sekolah lain, memberi les pada sore 

hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku / LKS, pedagang 

pulsa ponsel, dan sebagainya (Sudarmi. www.darmi.blogspot.com. Juli 2007:5). 

Peran komunikasi dalam suatu unit kerja sangatlah penting. Tidak ada 

seorangpun dalam keseharian tugasnya tanpa berkomunikasi. Baik itu masalah 

pekerjaan maupun masalah di luar pekerjaan, seperti masalah keluarga, politik, 

sosial dan ekonomi. Semua ini pasti dilakukan lewat komunikasi. Baik itu 

dilakukan melalui jalur vertikal (atasan-bawahan) maupun jalur horizontal (kolega 

setingkat). Komunikasi sudah  merupakan kebutuhan manusia sejak manusia lahir 

di dunia (Mangkuprawira dan  Hubeis, 2007:54). 

Ketika seorang menginginkan sesuatu dari orang lain pasti berkomunikasi 

dengan orang tersebut, apakah dengan berbicara langsung, berkirim surat, 

menelepon atau mengirim e-mail, atau menyampaikan pesan lewat orang lain. 

Seberapa jauh proses berkomunikasi itu berhasil dengan baik sangat ditentukan 

oleh kondisi dan perilaku pengirim pesan, penerima pesan, media yang  dipakai, 

isi pesan, cara pesan disampaikan, serta suasana komunikasi itu sendiri. 

Keberhasilan itu akan dicerminkan oleh tidak adanya kesenjangan pemahaman 

antara pengirim dan penerima pesan, misalnya komunikasi antara guru dan kepala 

sekolah yang pada akhirnya  kepala sekolah senang, guru pun senang. 
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Bila suatu lingkungan kerja terbentuk iklim komunikasi yang harmonis  

dan kondusif, maka dapat diartikan bahwa sebagian kebutuhan orang yang berada 

dalam lingkungan kerja tersebut terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan seseorang 

dapat  melahirkan kepuasan tersendiri. Suasana atau iklim komunikasi yang penuh 

tekanan, tidak harmonis dan tidak  kondusif di lingkungan sekolah, antara guru 

dengan guru,  guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, ataupun dengan 

staf administrasi tentu  tidak akan menghambat kinerja guru, yang berimplikasi 

pada proses pembelajaran yang kurang efektif dan efisien. 

Data Depdiknas menunjukkan  guru yang layak mengajar hanya 50,7 % 

untuk jenjang SD, 64,1 % untuk jenjang SMP, dan 67,1% untuk jenjang  SLTA 

(PDIP-Balitbang, 2004) Selain itu rata-rata kompetensi guru tidak mencapai 50 % 

seperti ditunjukkan dalam tes umum guru TK-SD, dan tes bidang studi SMP 

/SMA/SMK (Depdiknas, 2004). 

Guru harus mampu mengembangkan kompetensi dirinya sendiri sebelum 

mampu membelajarkan peserta didik. Guru harus mencari, menggali dan 

menemukan kompetensinya diperlukan kemauan, kemampuan dan kesungguhan 

yang kuat. Uraian diatas seolah mengasosiasikan ke dalam dunia pemdidikan 

pewayangan dimana guru dianggap sebagai seorang bhegawan (Tilaar, 2002:92). 

Karena secara tidak langsung dalam kurikulum yang berbasis kompetensi 

diperlukan bukan saja seorang guru tetapi seorang bhegawan. Pendidik yang 

mulia berhati suci dan rela mengorbankan kehidupannya hanya untuk kebaikan 

dan pendidikan semata-mata.  
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Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya pengalaman  pahit dimana 

profesi guru masih belum dapat menjamin kesejahteraannya. Hal ini terungkap 

dalam pidato Mendiknas Yahya A.Muhaimin yang menyatakan bahwa guru masih 

terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya 

memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil 

kebijakan; (1). Profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah 

gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya. (2). Profesionalisme guru 

masih rendah (Jalal dan Supriadi, 2002:xvi). 

Rendahnya kemampuan guru dalam melakukan penelitian ditunjukkan 

dengan adanya fakta bahwa masih banyak guru berhenti jenjang kepangkatannya 

pada golongan IVA. Mereka mengalami kesulitan untuk mencapai golongan IVB 

karena dipersyaratkan untuk melakukan penelitian sementara, mereka jarang yang 

mampu melakukan penelitian. Dengan demikian tingkat keprofesionalan mereka 

perlu dipertanyakan. 

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah faktor 

lingkungan kerja. Adanya lingkungan kerja yang kondusif akan dapat 

meningkatkan kinerja guru. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Ubben dan Hughes (dalam Kelley, dkk, 2005:19). Ubeen dan Hughes menyatakan 

bahwa “principals could create a shcool climate that improves the productivity of 

both staff and students and that the leadership style of the principal can foster or 

restrict teacher ‘effectiveness” (kepala sekolah dapat menciptakan iklam sekolah 

untuk meningkatkan produktivitas staff dan siswa; dan dengan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dapat mendorong atau menghambat efektivitas 
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guru). Menurut hasil penelitian Ubben dan Hughes dikatakan bahwa Kepala 

Sekolah dapat menciptakan iklim kerja yang dapat meningkatkan produtivitas 

baik staf maupun guru dan gaya kepemimpinan dapat mendorong atau 

menghambat efektivitas kerja guru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

efektifitas kerja guru tergantung pada bagaimana gaya kepemimpinan yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah.        

Kepala sekolah sebagai atasan langsung dan pemegang kunci 

kepemimpinan di sekolah, harus mampu membangkitkan semangat kerja terhadap 

bawahannya sehingga dapat tercipta bahwa semua warga sekolah mempunyai 

sikap dan perilaku yang setia dan taat kepada tugas-tugas yang diembannya, 

memiliki dedikasi yang tinggi, berdaya guna dan berhasil guna, serta bertanggung 

jawab sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.  

Beberapa faktor yang dapat mendorong seseorang untuk bekerja dengan 

baik antara lain kesempatan untuk maju dalam karier, rasa aman bahwa pekerjaan 

tersebut akan  terus dimiliki, atasan yang dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan 

memperlakukan dengan adil, penghasilan yang memadai, teman kerja yang 

kompak, lingkungan kerja yang menyenangkan. Berarti untuk menghasilkan 

kinerja yang baik, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik yang berasal dari 

dalam diri seseorang maupun  faktor dari luar diri seseorang seperti  kesejahteraan 

termasuk  penghasilan, iklim komunikasi. Dengan demikian untuk menghasilkan 

kinerja yang optimal faktor-faktor tersebut perlu mendapat perhatian. 

Uraian di atas, menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor 

kesejahteraan dan iklim komunikasi dalam lingkungan kerja guru pada saat 
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melaksanakan tugas mengajar termasuk suasana kerja yang kondusif dan 

harmonis. Dengan kata lain iklim komunikasi yang kondusif sangat diharapkan 

terjadi di lingkungan sekolah. 

Latar belakang masalah di atas maka dalam penulisan penelitian ini 

peneliti mengambil judul “Kontribusi Iklim Komunikasi, Kesejahteraan Guru dan 

Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri di 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2012. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah iklim komunikasi, kesejahteraan serta gaya kepemimpinan kepala 

sekolah berkorelasi dengan kinerja guru di SMP Negri Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali tahun 2012? 

2. Apakah iklim komunikasi berkorelasi dengan kinerja guru di SMP Negeri 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012? 

3. Apakah kesejahteraan guru berkorelasi dengan kinerja guru di SMP Negeri 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012? 

4. Apakah gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP Negeri Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali tahun 2012 berkorelasi dengan kinerja guru? 

5. Variabel manakah yang paling besar kontribusinya pada kinerja guru? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui kontribusi iklim komunikasi, kesejahteraan dan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negri Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012. 

2. Mengetahui korelasi iklim komunikasi terhadap kinerja guru di SMP Negeri 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012. 

3. Mengetahui korelasi kesejahteraan guru terhadap kinerja guru di SMP Negeri 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012. 

4. Mengetahui korelasi gaya kepemimpinan kepala sekolah SMP Negeri 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali tahun 2012 terhadap kinerja guru. 

5. Mengetahui variabel manakah yang paling fungsi memberi kontribusi kepada 

kinerja guru. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan 

manfat baik yang bersifat praktis maupun yang bersifat teoritis. Manfaat tersebut 

antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Memberikan sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

penyediaan data dasar  yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 
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Khususnya memperkuat teori-teori tentang iklim komunikasi, 

kesejahteraan dan gaya kepemimpinan Kepala Sekolah. 

b. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat dalam menerapkan teori dan 

mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian ini. 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi kepala Sekolah di 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam rangka meningkatkan kinerja 

guru melalui perencanaan  pembinaan dan pengembangan yang matang. 

Dengan demikian diharapkan akan ada peningkatan kualitas pendidikan 

pada sekolah yang dipimpinnya. 

b. Sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi guru. Hasil penelitian ini 

dapat digunakan sebagai masukan dalam rangka memotivasi diri dan 

pengembangan diri untuk meningkatkan kinerja sehingga kualitas 

pendidikan yang diharapkan dapat terwujud. 

c. Sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi komite sekolah bahwa 

hasil penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memacu siswa atau guru 

supaya dapat lebih meningkatkan prestasi belajarnya. 

d. Sebagai sumbangan informasi dan masukan bagi Dinas Pemuda dan Olah 

Raga Kabupaten Boyolali dan Pendidikan Nasional, bahwa hasil penelitian 

ini dapat dipakai untuk menentukan kebijakan dalam bidang pendidikan. 


