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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Menghadapi era global seperti sekarang ini di mana dunia persaingan 

yang semakin kompleks dan kompetitif dalam berbagai bidang khususnya 

kehidupan berorganisasi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah 

sumber daya manusia, karena ditangan manusialah tujuan perusahaan atau 

organisasi dapat tercapai dengan baik. Menurut Sehfudin (2011) pada 

dasarnya sumber daya manusia merupakan serangkaian tindakan dalam hal 

penarikan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan, 

dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu 

maupun tujuan organisasi. Dengan demikian masalah departemen sumber 

daya manusia merupakan masalah yang kompleks bagi organisasi, 

dibandingkan dengan departemen lainnya. 

Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, merupakan 

masalah utama yang patut mendapat perhatian organisasi diantaranya adalah 

masalah kinerja guru. Kinerja guru dianggap penting bagi organisasi karena 

keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Untuk 

memelihara dan menegakkan kinerja guru yang baik ada banyak hal yang 

mempengaruhi diantaranya adalah kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, 

motivasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja.  
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Dalam penelitian ini dipilih empat faktor yang mempengaruhi kinerja guru, 

yaitu: gaya kepemimpinan, motivasi kerja, komunikasi dan disiplin kerja. 

Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan (seni) pemimpin atau 

kepala sekolah untuk mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara 

perorangan maupun kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung 

maupun tidak langsung. Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam 

peranannya sebagai kepala sekolah. Menurut Mamik (2010), peran kepala 

sekolah tersebut mengarahkan guru pada peningkatan kesadaran, pemahaman, 

dan kesediaan mengikuti saran atau petunjuknya. Keberhasilan sekolah 

mencapai tujuannya, sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin. Gaya kepemimpinan berkaitan dengan cara yang digunakan oleh 

manajer dalam mengatur dan mempengaruhi guru untuk meningkatkan kerja 

mereka dalam rangka pencapaian tujuan sekolah. Pemimpin memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan motivasi dan kinerja guru. Sehfudin 

(2011) menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah memandu, 

menuntun, membimbing, membangun atau memberi motivasi kerja, dan 

membuat jaringan organisasi serta membawa pengikutnya kepada sasaran 

yang ingin dituju dengan ketentuan waktu dan perencanaan, sehingga setiap 

pemimpin akan memperlihatkan gaya kepemimpinannya lewat ucapan, sikap 

tingkah lakunya yang dirasa oleh dirinya sendiri maupun orang lain. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah motivasi. Motivasi 

merupakan faktor pendorong seseorang melaksanakan kegiatan guna 
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mendapat hasil yang terbaik. Oleh karena itu, tidak heran jika karyawan yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang 

tinggi pula. Maka dari itu motivasi kerja guru perlu dibangkitkan agar guru 

bertanggung jawab dalam tugas yang diembannya. Hasbuan (2007) dalam 

penelitian Purwanto (2013) mengartikan bahwa motivasi adalah pemberian 

daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka 

mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

Selain motivasi, faktor yang mempengaruhi kinerja adalah komunikasi. 

Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan tidak lepas dari komunikasi 

dengan sesama rekan kerja, atasan dan bawahan. Komunikasi yang baik dapat 

menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui 

komunikasi karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai 

pelaksanaan kerja. Melalui komunikasi juga karyawan dapat berkerjasama 

satu sama lain. Sehfudin (2011) menyatakan bahwa komunikasi merupakan 

pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada orang lain dalam 

bentuk lambang-lambang, simbol, atau bahasa tertentu sehingga orang yang 

menerima informasi memahami dari maksud informasi tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian  Desyanti (2014) menunjukkan dari  11 orang 

responden diperoleh data bahwa gaya kepemimpinann kepala sekolah 

berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. 

Hal serupa juga ditunjukkan oleh Sulaiman (2014) dengan hasil 

penelitianya bahwa gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi berpengaruh 
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terhadap kinerja pegawai serta memberikan dampaknya yang positif pada 

kinerja pegawai. 

Hasil penelitian Muhammad (2015) juga menunjukkan terdapat pengaruh 

yang signifikan antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hasil observasi di SMP dan SMA AL-FIRDAUS Kartasura 

menunjukkan pengaruh kepala sekolah dalam memberikan motivasi kerja 

kepada guru masih kurang maksimal seperti kurangnya motivasi dan 

pembinaan yang diberikan oleh kepala sekolah kepada guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai guru, rasa tanggung jawab 

yang masih kurang dalam melaksanakan tugas sebagai guru, kurangnya 

penghargaan yang diberikan terhadap guru yang berprestasi, rasa tanggung 

jawab yang masih kurang dalam melaksanakan tugas sebagai guru. 

Terkait dengan penyelenggaraan pendidikan, maka kepala sekolah 

pimpinan pada lembaga pendidikan tidak hanya berperan dalam melakukan 

pengawasan dan motivasi guru, namun juga berperan dalam menggerakkan 

guru agar mau melakukan tugas secara sukarela. Sehubungan dengan gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja, komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

guru menyebabkan peneliti tertarik untuk mengambil sebuah kajian ilmiah 

yang lebih mendalam yaitu dengan judul ”PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, GAYA KOMUNIKASI DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA GURU DI SMP DAN SMA 

AL-FIRDAUS KARTASURA” 



5 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apakah gaya kepemiminan, motivasi kerja, gaya 

komunikasi dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru di SMP DAN 

SMA Al-Firdaus Kartasura? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui  

pengaruh gaya kepemiminan, motivasi kerja, gaya komunikasi dan disiplin 

kerja terhadap kinerja guru di SMP DAN SMA Al-Firdaus Kartasura. 

2. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

guru 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerjaterhadap kinerja guru 

c. Untuk mengetahui pengaruh  gaya komunikasi terhadap kinerja guru 

d. Untuk mengetahui pengaruh  disiplin kerja terhadap kinerja guru 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi berbagai sekolah dalam pengelolaan SDM beserta segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara 

lebih baik. 

 

E. Sistematika Penuliasan 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan pemelitian, manfaat penelitian, sistematika penuliasan 

skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang definisi gaya kepemiminan, 

motivasi kerja, gaya komunikasi dan disiplin kerja dan  kinerja, 

serta referensi yang mendukung dan berhubungan dengan 

permasalahan yang dikemukakan. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang definisi metode penelitian, 

penentuan objek penelitian, variabel penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan sejarah singkat tentang sekolah, struktur 

organisasi sekolah, statistik diskriptif dan analisa terhadap data 

yang ada, pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

dilakukan penulis dan disertai saran-saran sebagai masukan bagi 

perkembangan perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


