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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Blakang Masalah  

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pasal 3 menyebutkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab” (UU No. 20 Tahun 2003). Konsepsi 

tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan sebagai proses 

pemanusiaan dapat dipandang dari dua sisi, sebagai proses pendewasaan 

dan sebagai sarana memasuki ekonomi produktif. 

Pengertian pertama, yaitu pendidikan sebagai proses pendewasaan, 

diartikan sebagai proses membentuk manusia menjadi insan sejati. Dengan 

kata lain, dapat dikatakan bahwa pemanusiaan adalah proses memanusiakan 

manusia oleh manusia (Danim, 2006: 4). Proses pendewasaan manusia 

tersebut, menurut Harker sebagaimana dikutip oleh Tilaar (2005: 109-110) 

adalah “terjadi dalam habitus kemanusiaan, yaitu alam sekitarnya, 

keanggotaannya di dalam keluarga yang melahirkannya, dan di lingkungan 

masyarakatnya.” 
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Pengertian kedua, yaitu pendidikan sebagai sarana memasuki 

ekonomi produktif, tidak harus identik dengan mutu output pendidikan yang 

sesuai dengan link and match akan kebutuhan pasar. Pengertian dari frasa ini 

secara lebih luas oleh Danim dikatakan bahwa pendidikan secara fungsional 

adalah membentuk komunitas-komunitas sosial ideal sebagai bagian dari 

proses transformasi pendewasaan peserta didik (Danim, 2006: 78). 

Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki komponen yang terdiri dari 

input, proses, dan output. Salah satu dari faktor input yang menjadi ujung 

tombak berlangsungnya proses pendidikan tersebut adalah pendidik atau 

guru.  

Pendidik dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat (6)  adalah 

”tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain 

yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan.” Berdasarkan hal tersebut maka pendidik 

harus dapat melaksanakan tugasnya dalam suatu sistem yang dapat diuji 

akuntabilitasnya. 

Peranan tenaga pendidik atau guru sangat besar dalam mendidik 

siswa. Salah satu peranan guru adalah sebagai pelatih dalam pendidikan. Hal 

ini dikemukakan oleh O’Neil dan Hopkins (2002: 402) yang menyatakan 

bahwa peranan guru sebagai pelatih adalah peranan seorang pendidik yang 

menggabungkan pengajaran terbaik dengan strategi khusus untuk membantu 
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siswa agar secara praktis dapat mengaplikasikan konsep dan teori dalam 

kehidupan sehari-hari mereka agar dapat mengembangkan pengetahuan 

mereka sendiri. Pernyataan O’Neil dan Hopkins tersebut secara lengkap 

adalah sebagai berikut. 

“The role is that of the teacher as coach – an educator who blends the 
best of instruction with a personalized strategy for helping students 
practically apply concepts and theories to their own life experience in 
order to develop their individual knowledge, skills, and abilities” (O’Neil 
dan Hopkins, 2002: 402). 
 

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pengertian pelatihan di 

dalam lingkungan ruangan kelas diartikan sebagai bekerja dengan para siswa 

untuk meningkatkan kesadaran diri mereka dan kapasitas untuk menemukan 

diri sambil memberikan motivasi kepada mereka untuk memulai 

berlangsungnya suatu proses pembelajaran dan perkembangan yang 

berlangsung secara terus menerus. Memberikan pelatihan harus menjadi 

suatu perilaku penting bagi manajemen pendidikan karena fungsi yang paling 

penting dari manajemen pendidikan adalah membantu siswa menjadi sadar 

akan kemampuan yang mereka miliki. 

  Pentingnya peranan tenaga pendidik dalam mendidik siswa tersebut 

menuntut adanya kompetensi tertentu yang harus dimiliki oleh tenaga 

pendidik. Kompetensi tenaga pendidik sebagaimana tersirat dalam UU No. 14 

Tahun 2005 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 
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pendidikan profesi”(Hasbullah, 2006: 185). Keempat dimensi tersebut harus 

mendapat perhatian yang utuh agar kinerja guru menjadi optimal. 

Kemampuan kerja tenaga pendidik yang tinggi menjadi harapan 

masyarakat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi 

ekspektasi masyarakat terhadap unjuk kerja tenaga pendidik yang 

sedemikian tinggi belum dapat dipenuhi oleh dunia pendidikan di Indonesia. 

Dalam kenyataannya, unjuk kerja tenaga pendidik uru masih jauh dari 

harapan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dunia pendidikan di Indonesia, 

secara kualitatif masih kekurangan tenaga kependidikan yang ditunjukkan 

dengan rendahnya tingkat kelayakan mengajar (Suyanto, 2005: 5). 

Kualifikasi tenaga pendidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 

Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah 

bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik program sarjana atau 

diploma empat. Tingginya tuntutan profesionalisme tenaga pendidik yang 

dituntut oleh ketentuan undang-undang  sangat jauh dengan kondisi nyata di 

lapangan. Kondisi guru di Indonesia, khususnya guru SMP, ditinjau dari 

kelayakan mengajar sesuai dengan ketentuan undang-undang masih jauh 

dari memadai. 

Hasil temuan sementara dari survei yang dilakukan Persatuan Guru 

Republik Indonesia (PGRI) pada tahun 2012 mengenai dampak sertifikasi 

profesi guru terhadap kinerja guru yaitu kinerja guru yang sudah disertifikasi 

belum meningkat secara signifikan. Kenyataan itu perlu dicermati supaya 



5 
 

tujuan peningkatan mutu dan profesionalisme guru usai sertifikasi benar-

benar tercapai, (Unifah Rosyidi, Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI, Jakarta, 

Selasa 11/12/2012). Dalam survai tersebut teridentifikasi bahwa peningkatan 

kinerja guru yang sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. Motivasi 

kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru yang belum mengikuti 

sertifikasi dengan harapan segera dapat disertifikasi. 

Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kinerja guru antara 

lain meliputi kepemimpinan kepala sekolah (Kelley, dkk., 2005), motivasi 

kerja (Ofoegbu, 2006), dan sarana prasarana (Buckley, et al., 2005). Ketiga 

faktor tersebut mempengaruhi kedisiplinan guru yang pada gilirannya 

berpengaruh terhadap kinerja guru dalam beberapa aspeknya.  

Faktor kepemimpinan kepala sekolah dapat mempengaruhi kinerja 

guru karena kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor penting yang 

dapat menentukan iklim kerja di sekolah. Pengaruh kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap kedisiplinan guru dan pada akhirnya bermuara pada kinerja 

guru menurut Uben dan Hughes berupa penciptaan iklim sekolah yang dapat 

memacu atau menghambat efektivitas kerja guru. Hal yang sama 

dikemukakan oleh Harris, et al., (2003: 70) yang menjelaskan bahwa peranan 

kepemimpinan kepala sekolah adalah sebagai ”giving the school direction, 

having an overview, setting standards, and making tough decision.” Adanya 

iklim kerja yang kondusif akan mampu meningkatkan disiplin kerja guru yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kinerja guru. 
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Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah berupa 

faktor internal, yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja sebagaimana 

dikemukakan oleh Berelson dan Steiner seperti dikutip oleh Ofoegbu 

disebutkan sebagai ”all those inner striving conditions, described as wishes, 

desires, urges, to stimulate the interest of a person in an activity.” (Ofoegbu, 

2006: 82). Dengan demikian motivasi dipandang sebagai suatu kondisi dalam 

diri individu yang dapat memicu dan menstimulasi perilaku seseorang. 

Sarana prasarana sekolah juga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru. Hal ini diketahui dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Buckley, Schneider, dan Shang (2004). Menurut hasil 

penelitian Buckley, et al., (2004), faktor sarana prasarana sekolah menjadi 

penentu kepuasan kerja yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja 

guru. 

Kenyataan di lapangan, khususnya di Kecamatan Laweyan Kota 

Surakarta, menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda. Hampir sebagian besar 

guru berprestasi diraih oleh guru yang berasal dari sekolah dengan sarana 

dan prasarana yang sangat memadai, seperti di SD Negeri No. 16, dan SD 

Negeri No. 15 Mangkubumen. Guru dari kedua sekolah tersebut kerap kali 

menjuarai lomba guru berprestasi, baik di tingkat kota maupun nasional. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan prasarana sekolah ikut 

menentukan tinggi-rendahnya kinerja guru.    
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Adanya kondisi fasilitas sekolah yang sangat beragam pada sekolah-

sekolah dasar yang ada di Kecamatan Laweyan ikut berdampak pada 

beragamnya kinerja guru. Di satu sisi ada sekolah yang sudah memanfaatkan 

teknologi informatika dalam pembelajaran, di sisi lain masih banyak sekolah 

yang belum mampu memanfaatkan teknologi informatika dalam mendukung 

proses pembelajaran. Hal ini berdampak pada munculnya kesenjangan 

pencapaian prestasi belajar siswa antar-sekolah. 

Di sini diperlukan kepemimpinan pembelajaran (instructional 

leadership) kepala sekolah yang tinggi sehingga dapat tercipta lingkungan 

pembelajaran yang kondusif yang mampu mendukung terciptanya 

masyarakat belajar. Kenyataan lain adalah bahwa tidak semua kepala Sekolah 

Dasar di Kecamatan Laweyan mampu menunjukkan kepemimpinan 

pembelajaran (instructional leadership) yang tinggi. Hal ini berdampak pada 

munculnya kesenjangan antar-sekolah  dalam hal disiplin kerja maupun 

kinerja guru yang ditunjukkan dengan adanya kesenjangan prestasi sekolah 

yang tinggi antar-sekolah. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Adanya kesenjangan dalam hal sarana prasarana sekolah mampu 

menciptakan kesenjangan dalam hal disiplin dan kinerja guru. 
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2. Diperlukan adanya kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership) 

kepala sekolah yang tinggi agar tercipta masyarakat belajar di sekolah. 

3. Selama ini guru berprestasi didominasi oleh sekolah-sekolah dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini berdampak pada munculnya 

kesenjangan prestasi antar-sekolah mengingat masih banyak sekolah yang 

belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak membias, maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah. Atas dasar hal tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Kinerja Guru 

Kinerja guru dibatasi pada konsep kinerja guru menurut SK 

MENDIKBUD Nomor 025/O/1995 dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen.  Standar prestasi kerja guru meliputi lima aspek, yaitu: a) 

penyusunan program pembelajaran, b) pelaksanaan program 

pembelajaran, c) pelaksanaan evaluasi, d) analisis evaluasi, dan e) 

pelaksanaan perbaikan dan pengayaan. Kinerja guru, selajutnya direduksi 

menjadi tiga indikator yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan 

mengelola pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas. 

2. Kedisiplinan Guru 

Kedisiplinan guru dibatasi pada tiga sifat disiplin, yaitu disiplin 

preventif, disiplin korektif dan disiplin progresif. 
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3. Kepemimpinan Pembelajaran (Instructional Leadership) 

Kepemimpinan pembelajaran dibatasi pada konsep kepemimpinan 

pembelajaran menurut Murphy, yaitu: 1) Kemampuan mengembangkan 

fungsi produksi pendidikan; 2) Kemampuan mendorong iklim 

pembelajaran akademis; dan 3) kemampuan mengembangkan lingkungan 

kerja yang mendukung. 

4. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja dibatasi pada konsep motivasi menurut teori 

Maslow. Maslow  membagi tingkatan kebutuhan manusia menjadi lima 

kategori. Kelima kategori motivasi tersebut meliputi: a) Kebutuhan fisik 

(Physiological needs); b) Kebutuhan rasa aman (safety and security needs); 

c) Kebutuhan sosial (affiliation or acceptance needs); d) Kebutuhan 

penghargaan diri (esteem or status needs); dan e) Kebutuhan aktualisasi 

diri (self actualization needs). 

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

Sarana dan prasarana pendidikan dibatasi pada fungsi, jenis, dan 

sifatnya. Ditinjau dari fungsinya terhadap PBM, sarana dan prasarana 

pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung dan ada yang berfungsi 

langsung terhadap PBM. Ditinjau dari jenisnya, sarana dan prasarana 

pendidikan dibedakan menjadi fasilitas fisikal dan non-fisik. Ditinjau dari 

sifat barangnya, sarana dan prasarana pendidikan dibedakan menjadi 

barang bergerak dan barang tidak bergerak.  



10 
 

D. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan 

sarana prasarana terhadap kinerja guru secara tidak langsung melalui 

kedisiplinan guru? 

2. Adakah kontribusi kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan 

sarana prasarana pembelajaran terhadap kedisiplinan guru? 

3. Adakah kontribusi kedisiplinan guru terhadap kinerja guru pada guru SD di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis kontribusi langsung dan tidak langsung kepemimpinan 

pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana prasarana terhadap kinerja guru 

melalui kedisiplinan guru SD di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah untuk menguji: 

1. kontribusi kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana 

prasarana terhadap kinerja guru secara tidak langsung melalui 

kedisiplinan guru. 

2. kontribusi kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana 

prasarana pembelajaran terhadap kedisiplinan guru. 
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3. kontribusi kedisiplinan guru terhadap kinerja guru, pada guru SD di 

Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam 

meningkatkan kemampuan kepemimpinan pembelajaran kepala 

sekolah. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

keilmuan dalam bidang sumber daya manusia pendidikan sehingga 

dapat meningkatkan pengelolaan SDM kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai 

tambahan informasi dan referensi bagi kepala sekolah, dan Dinas 

Pendidikan di Surakarta, terutama untuk mengetahui kontribusi 

kepemimpinan pembelajaran, motivasi kerja, dan sarana prasarana 

terhadap kedisiplinan guru dan dampaknya terhadap kinerja guru 

Sekolah Dasar.  

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai motivasi bagi penulis dalam 

meningkatkan kinerja yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas 
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kedinasan sehingga terbentuklah kepribadian yang mantap dan dapat 

bekerja secara profesional. 


