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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang 

memberikan sumbangan besar terhadap usaha pencapaian tujuan di suatu lembaga 

pendidikan. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab dalam proses 

belajar mengajar memerlukan peran guru. Dalam proses pendidikan di sekolah, 

guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai 

pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak 

didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak 

didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri. 

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat umum 

yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak didik supaya 

berprestasi. Lembaga pendidikan akan berhasil mencapai tujuan apabila guru 

dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan bidang dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Dengan kinerja yang tinggi maka akan terjadi 

peningkatan efisiensi, efektivitas atau kualitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu 

dibutuhkan kinerja seorang guru yang berkualitas dan bertanggung jawab. 

Namun banyak di antara guru yang ditandai kurang memenuhi kualifikasi 

mengajar dan kinerja kurang memadai, dimana dalam praktiknya masih tetap 

menerima pembayaran tunjangan fungsional yang sama dengan kualifikasi guru 



2 
 

 

 

yang memenuhi kinerja yang memadai. Kualitas guru di Indonesia masih 

tergolong relatif rendah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kualifikasi 

pendidikan minimal terutama bila mengacu pada amanat UU RI No 14/2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD), dan PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). Data dari Badan Penelitian dan 

Pengembangan Depdiknas pada tahun 2005 menunjukkan terdapat 1.646.050 

(69,45%) guru SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang tidak memenuhi kualifikasi 

pendidikan minimal. Kualifikasi guru dimaksud masing-masing sebagai berikut: 

guru TK terdapat 91,54%, SD terdapat 90,98%, SMP terdapat 48,05%, dan SMA 

terdapat 28,84% yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4, di laporkan 

oleh Kustono (dalam Farisi, 2011).  

Kualitas guru di Indonesia berdasarkan penelitian yang dilaporkan oleh 

Bahrul Hayat dan Umar (dalam Mustofa, 2007), mereka memperlihatkan nilai 

rata-rata nasional tes calon guru PNS di SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun 

1998/1999 untuk bidang studi matematika hanya 27,67 dari interval 0-100, artinya 

hanya menguasai 27,67% dari materi yang seharusnya. Hal serupa juga terjadi 

pada bidang studi yang lain, seperti fisika (27,35), biologi (44,96), kimia (43,55), 

dan bahasa Inggris (37,57). Nilai-nilai di atas tentu jauh dari batas ideal, yaitu 

minimum 75% seorang guru bisa mengajar dengan baik. Hasil lain yang lebih 

memprihatinkan adalah penelitian dari Konsorsium Ilmu Pendidikan (dalam, 

mustofa, 2007) memperlihatkan bahwa 40% guru SMP dan 33% guru SMA 

mengajar bidang studi di luar bidang keahliannya. 
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Hasil survei yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) 

mengenai dampak sertifikasi profesi guru terhadap kinerja guru menunjukkan 

bahwa kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. 

Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru di berbagai jenjang 

pendidikan yang belum lolos sertifikasi(Soedarsono, 2013). Penelitian yang 

dilakukan oleh Brotosedjati6 di 20 jenis sekolah, dari TK/RA,SD/MI, SMP/MTs, 

dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta di 35kabupaten/kota di Jawa Tengah 

dengan Responden berjumlah 1.540 orang,menyimpulkanbahwa sertifikasi tidak 

banyak mengubah kinerjaseorang guru: a) yang baru terima SK, belum turun 

tunjangannya dan b) yangmemasuki masa pensiun, c), guru yang telah bekerja 

pada lembaga telah konsistenmelakukan perubahan, ada atau tidak ada sertifikasi, 

terus terjadi baik guru yangtelah tersertifikasi maupun yang belum. Hal ini tentu 

kurang efektif karena intidari adanya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan 

profesionalitas yang akanberdampak pada kinerja guru dalam memberikan 

pelayanan yang lebihberkualitas (Brotosedjati, 2012). 

Berdasarkan penelitian tersebut membuktikan bahwa kinerja guru belum 

optimal dan relatif masih rendah sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

pendidikan secara umum dan berdampak pada hasil belajar siswa. Khususnya 

pada hasil belajar di mata pelajaran tertentu. Berdasarkan wawancara pada hari 

senin, 24 Maret 2015 kepada salah satu guru mengatakan nilai UAS tahun 

pelajaran 2014/2015 pada siswa SMP Negeri 1 Ngemplak nilai terendah pada 

mata pelajaran bahasa inggris dan matematika.  
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Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian The Third International 

Mathematic and Science Study (TIMSS) pada tahun 2003 menyebutkan bahwa di 

antara 46 negara, prestasi siswa SMP Indonesia berada pada urutan 34 untuk 

matematika. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan khususnya 

matematika di Indonesia saat ini masih rendah. Kenyataan ini memberikan 

dorongan bagi pemerintah untuk senantiasa melakukan berbagai upaya guna 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan (Zulkardi, 2008). 

Salah satu penyebab rendahnya prestasi matematika siswa menurut 

Jenning dan Dunne (1999) mengatakan guru dalam pembelajarannya di kelas 

tidak mengaitkan dengan skema yang telah dimiliki oleh siswa dan siswa kurang 

diberikan kesempatan untuk menemukan kembali dan mengkonstruksi sendiri ide-

ide matematika. Mengkaitkan pengalaman kehidupan nyata anak dengan ide-ide 

matematika dalam pembelajaran di kelas penting dilakukan agar pembelajaran 

bermakna (dalam Soviawati, 2011). 

Menurut Nalasatria (2013) kinerja guru adalah perilaku yang dihasilkan 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik dan pengajar ketika 

mengajar di depan kelas. Kinerja seseorang guru akan nampak pada situasi dan 

kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan dalam 

menjalankan tugas dan kualitas dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Menurut Patricia (dalam Uno dan Lamatenggo, 2012) kinerja adalah 

aktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan 

kepadanya. Sebagai seorang guru tugas pokok yang dikerjakannya adalah 
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melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Hasil yang dicapai secara 

optimal dari tugas mengajar merupakan kinerja seorang guru.  

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Boyolali, yang memiliki 12 kelurahan, dengan total 121.138 jiwa. Kecamatan 

Ngemplak saat ini menaungi sebanyak 6 SMP baik negeri maupun swasta. 

Berdasarkan wawancara hari senin, 24 Maret 2015  kepada pegawai TU di SMP N 

1 Ngemplak terdapat 42 guru. Saat peneliti melakukan observasi sebagian guru 

masih memiliki kinerja mengajar yang rendah. Hal ini diketahui masih ada guru 

yang terlihat duduk-duduk sambil membaca koran, ada beberapa guru ijin keluar, 

ada guru yang duduk di pos sambil mengobrol dengan satpam, disaat guru ijin 

tidak masuk ke sekolah tidak menyerahkan tugas penting ke guru lain, masih ada 

guru yang kurang disiplin yaitu datang ke sekolah terlambat, selain itu dalam 

proses pembelajaran guru masih menggunakan metode lama yaitu metode 

ceramah. 

Berbagai permasalahan guru di atas makin menunjukkan pentingnya upaya 

meningkatkan kinerja guru. Guru yang memiliki kinerja rendah tidak saja gagal 

memenuhi kriteria/standar kinerja namun juga akan memberikan pengaruh jelek 

kepada orang lain (Jones, Jenkin & Lord, 2006). Guru yang memiliki kinerja 

rendah dapat berdampak negatif dalam hal: reputasi dan citra sekolah di 

masyarakat,pencapaian kinerja sekolah, kinerja guru lain, kinerja staf pendukung, 

kepemimpinan dan manajerial sekolah. 

Kinerja guru tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar disebabkan 

adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam pribadi guru itu 
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sendiri maupun diluar pribadi guru. Menurut Uno dan Lamatenggo (2012) faktor 

yang mempengaruhi kinerja yaitu usaha, motivasi, kemampuan, keterampilan, 

kesempatan untuk berkinerja, faktor kelompok, faktor organisasi dan lingkungan 

seperti gaya kepemimpinan atasan, keamanan tempat kerja dan iklim organisasi. 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap kinerja 

guru. Kinerja guru tidaklah datang dengan sendirinya, kinerja harusnya dikelola 

oleh pimpinan. Oleh karena itu upaya pencapaian tujuan pendidikan tidak dapat 

dipisahkan dari peran pemimpin kepala sekolah. Menurut Mulyono (dalam 

Nalasatria, 2013) Kepemimpinan kepala sekolah merupakan ruh yang menjadi 

pusat sumber gerak organisasi untuk mencapai tujuan. Untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan yang sesuai, mereka tidak hanya melihat posisinya sebagai 

pemimpin yang menghendaki segalanya telah dilakukan, tetapi mereka harus 

bekerja dalam struktur yang ada secara efektif.  

Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lain. Macam gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam 

lembaga pendidikan dapat membantu menciptakan efektivitas kerja yang positif 

bagi para guru. Adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan 

kondisi sekolah maka guru akan lebih semangat dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya serta mempunyai harapan terpenuhinya kebutuhan. Beberapa jenis 

gaya kepemimpinan salah satunya adalah gaya kepemimpinan demokratis dimana 

tipe gaya kepemimpinan ini cukup ideal karena lebih mendekatkan seorang 

pemimpin dengan bawahannya sehingga apa yang menjadi keinginan dari 
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pemimpin akan lebih mudah terpenuhi oleh bawahannya yaitu salah satunya 

adalah kinerja yang meningkat. 

Menurut Suwatno (2011) kepemimimpinan demokratis selalu mengadakan 

musyawarah dengan para bawahannnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang 

sukar, sehingga para bawahan merasa dihargai pikiran-pikirannya dan 

pendapatnya. Dengan demikian para bawahan bergerak bukan karena rasa 

paksaan tetapi karena rasa tanggung jawab atas tugasnya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nalasatria (2013) gaya 

kepemimpinan paternalistis, kharismatis, dandemokratis secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru di SMA HangTuah I 

Surabaya, dan yang berpengaruh dominan adalah variabel gaya kepemimpinan 

demokratis. 

 Penelitian yang lain tentang kontribusi gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, kompetensi profesional, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru IPS 

SMA Negeri se Kabupaten Tabanan diperoleh bahwa adanya pengaruh positif 

yang signifikan antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru 

(Yudani, 2013). Gaya kepemimpinan yang bagus, tentu saja akan menginspirasi 

para guru untuk bekerja dan dihormati oleh para guru karena bisa menjadi 

tauladan dalam para guru bekerja. Sebaliknya, jika kepala sekolah memiliki gaya 

kepemimpinan yang rendah, maka guru cenderung meremehkan kepala sekolah. 

Sebagai dampaknya, guru tentu saja akan malas menunjukan kinerjanya secara 

maksimal. 
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 Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah yang diajukan oleh 

penulis adalah “Rendahnya kinerja guru di SMP Negeri 1 Ngemplak”. dari 

rumusan masalah tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

judul “Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Demokratis dengan Kinerja Guru 

di SMP Negeri 1 Ngemplak” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hubungan antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kinerja 

guru 

2. Mengetahui tingkat gaya kepemimpinan demokratis 

3. Mengetahui tingkat kinerja guru 

4. Mengetahui peran gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja guru 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah 

1. Bagi ilmuwan psikologi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

memperdalam keilmuwan psikologi, khususnya peranan gaya kepemimpinan 

demokratis terhadap kinerja guru. 

2. Bagi pimpinan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi 

untuk mengendalikam jalannya kepemimpinan dengan menjadikan gaya 

kepemimpinan demokratis yang kondusif, sehingga bisa meningkatkan 

kinerja guru dan dapat mencapai hasil kerja yang optimal.  


