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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan salah satu kebutuhan dasar 

manusia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna 

pencapaian tingkat kehidupan yang semakin maju dan sejahtera. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan 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 ketrampilan yang dimiliki dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Peningkatkan mutu pendidikan secara formal aspek guru mempunyai 

peranan penting dalam mewujudkannya, disamping aspek lainnya seperti 

sarana/prasarana, kurikulum, siswa, manajemen, dan pengadaan buku. Guru 

merupakan kunci keberhasilan pendidikan, sebab inti dari kegiatan pendidikan 

adalah belajar mengajar yang memerlukan peran dari guru di dalamnya. 

Guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan. 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 
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bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila 

yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri. 

Di Indonesia saat ini, guru merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam pendidikan, walaupun banyak problem yang mengikutinya. 

Kompleksnya permasalahan guru di Indonesia, diakibatkan belum tertatanya 

manajemen atau pengelolaan guru secara optimal termasuk dalam hal ini 

adalah manajemen kinerja guru. Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan sertifikasi 

guru yang dilakukan pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

kualitas guru, baik secara motivasi maupun kinerja. Tetapi pada kenyataannya, 

belum semuanya berpengaruh secara signifikan. Selain itu pembinaan guru 

belum secara menyeluruh memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja (Wagiran, dkk., 2013) 

Menurut Moeheriono (2012:95) kinerja atau performance merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan 

atau kebijakan dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, dan sasaranyang 

dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin pendidikan harus menguasai 

berbagai unsur, kaitannya dengan peningkatan kinerja guru. Di dalam 

kepemimpinan ada tiga unsur yaitu manusia, sarana dan tujuan. Kepala 

sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang 

bekerja, sehingga kinerja guru selalu terjaga. Kepemimpinan adalah bentuk-

bentuk konkret dari jiwa pemimpin (Hikmat, 2011:249). 
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Kompetensi guru menurut Mudlofir (2012:70) dapat dipandang 

sebagai pilarnya atau teras kinerja suatu profesi. Artinya bahwa guru yang 

profesional memiliki sepernagkat kompetensi ketrampilan, pengetahuan dan 

perilaku dan memiliki tanggung jawab sosial, intelektual, moral dan spiritual. 

Motivasi menurut Handoko dalam Samino (2015:137) adalah kekuatan 

pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku seseorang guna mencapai 

tujuan kepuasan dirinya. Motivasi guru adalah daya dorong dari seorang guru 

baik yang berasal dari dalam maupun luar dirinya yang dapat meningkatkan 

kinerjanya sebagai seorang guru. 

Penelitian terhadap semua aspek yang mempengaruhi kinerja guru sulit 

dilakukan karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini 

dibatasi 3 (tiga) faktor yang berpengaruh terhadap kinerja guru yaitu 

kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru dan motivasi guru. 

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

khususnya di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dengan judul: 

Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompetensi dan Motivasi Guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan Swasta di Kecamatan Purwodadi Kabupaten 

Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2016/2017. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Mutu pendidikan tidak terlepas dari kinerja para guru. Kinerja guru 

sampai dengan saat ini belum menunjukkan peningkatan yang cukup 

signifikan, walaupun telah dilakukan program sertifikasi guru untuk 

mendapatkan guru yang profesional dan kompeten di bidangnya. Peserta didik 
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atau siswa terutama di daerah, belum dapat menunjukkan prestasi yang 

membanggakan baik di bidang akademik maupun non akademik.  

Banyak faktor yang menyebabkannya. Faktor intrinsik atau dari diri 

guru itu sendiri dan faktor ekstrinsik (faktor luar). Beberapa faktor baik faktor 

dalam maupun faktor luar yang mempengaruhi kinerja guru antara lain iklim 

organisasi, kepemimpinan, motivasi kerja, kemampuan kerja, ketrampilan, 

fasilitas kerja, etos kerja dan teknologi.  

Kabupaten Grobogan sebagai salah satu daerah/ kabupaten di Jawa 

Tengah dimana perkembangan sekolah menengah kejuruan mengalami 

peningkatan dari tahun ke tahun, namun mutu peserta didik masih perlu 

peningkatan; dimana kinerja guru memiliki andil dalam hal ini.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penelitian ini berfokus pada 

kontribusi kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi dan motivasi guru 

terhadap kinerja guru di sekolah menengah kejuruan di Kecamatan Purwodadi 

Kabupaten Grobogan tahun 2016/2017. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru antara lain: 

kepemimpinan kepala sekolah, fasilitas kerja, harapan-harapan, kepercayaan 

personalia sekolah, kompetensi guru, dan motivasi guru. Mengingat banyak 

faktor yang mempengaruhi kinerja guru maka dalam penelitian ini difokuskan 

pada kinerja guru (Y), dengan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengambil obyek penelitian pada sekolah menengah 

kejuruan swasta yang ada di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. 
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2. Faktor-faktor yang diteliti adalah kepemimpinan kepala sekolah, 

kompetensi guru dan motivasi guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adakah sebagai berikut: Apakah kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi 

guru dan motivasi guru berkontribusi terhadap kinerja guru baik secara 

simultan maupun parsial di sekolah menengah kejuruan swasta di Kecamatan 

Purwodadi Kabupaten Grobogan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu  

1. Tujuan Umum 

Untuk menguji kontribusi kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru 

dan motivasi guru terhadap kinerja guru. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menguji kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru. 

b. Untuk menguji kontribusi kompetensi guru terhadap kinerja guru. 

c. Untuk menguji kontribusi motivasi guru terhadap kinerja guru. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan berkontribusi terhadap kinerja guru. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi kepala sekolah dan 

guru/ calon guru. Bagi kepala sekolah, penelitian ini sebagai evaluasi 

dalam membina dan meningkatkan hubungan antara kepala sekolah 

dengan warga sekolah terutama guru. Bagi guru, penelitian ini dapat 

meningkatkan kompetensi dan motivasi guru.  

 

 

 

 

 


