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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada sebuah lembaga pendidikan perlu adanya sumber daya manusia yang 

bermutu, guru merupakan salah satunya. Dengan adanya sumber daya bermutu 

maka sebuah institusi pendidikan akan berkembang secara optimal sebagaimana 

yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah 

 

Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan 

keberhasilan. Dalam meraih mutu pendidikan yang sangat baik dipengaruhi oleh 

kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi 

tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Kinerja mampu 

memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama 

masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina 

peserta didik. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan diindonesia 

adalah kinerja guru. Rendahnya kinerja guru di Indonesia dapat dilihat dari 

kelayakan guru mengajar. Berdasarkan data Education For All (EFA) atau 

indeks pembangunan pendidikan untuk semua, pendidikan di Indonesia 

mengalami penurunan peringkat dari 65 pada tahun 2010 menjadi peringkat 69 

pada tahun 2013 dari 127 negara di dunia. Variabel bisa diukur dari kualitas guru 

yang rendah, anak putus sekolah, kurikulum yang tidak memenuhi standar dan 

infrastruktur yang buruk. (sumber.kompas.com). Menurut Gibson dalam Supardi 

(2013:31),  

ada tiga kelompok faktor yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja 

yaitu: faktor individu, terdiri dari: kemampuan dan keterampilan, 

keluarga, tingkat sosial, dan penggajian. Faktor organisasi terdiri dari: 

Sumber daya, kepemimpinan, imbalan, dan struktur. Faktor psikologis, 

terdiri dari: persepsi, sikap, kepribadian, belajar, dan motivasi. 
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Tolak ukur keberhasilan pendidikan terlihat dari kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dan perannya. Aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian 

kinerja guru harus sesuai dengan apa yang harus dikerjakan guru sebagaimana 

yang terdapat dalam deskripsi pekerjaan. Selain itu penilaan kinerja guru 

dilakukan pula untuk menilai keserasian karateristik guru dengan pekerjaannya 

sehingga dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar pekerjaan 

guru. Karena itu, untuk penilaian suatu pekerjaan harus dibuat standar pekerjaan 

yang disesuaikan dengan sifat-sifat pekerjaan dan karateristik pegawai. Standar 

pekerjaan guru harus dibuat dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja guru. 

Standar pekerjaan tersebut menjadi tolok ukur penilaian kenerja guru. Untuk 

melaksanakan penilaian dan  pengukuran terhadap kinerja guru harus 

menjadikan komponen tugas dan kompetensi guru sebagai indikator. Kompetensi 

mencakup kemampuan menguasai bahan ajar, kemampuan mengelola program 

belajar, mengelola kelas, kemampuan memilih dan menggunakan  media/sumber 

belajar, kemampuan mengenali fungsi program bimbingan dan penyuluhan, 

kemampuan menyelenggarakan administrasi kelas, kemampuan memahami 

 prinsip penelitian pendidikan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran, 

dan kemampuan melaksanakan  program ekstrakurikuler dan pengembangan 

profesi. 

Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan suatu 

lembaga pendidikan karena kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan 

suatu lembaga pendidikan karena kepala sekolah sebagai pemimpin harus 

mampu membawa lembaga pendidikannya kearah pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Mulyasa (2003:104) kepemimpinan kepala sekolah yang diharapkan 

adalah kepala sekolah yang mampu:  

(1)  mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan semangat dan 

percaya diri pada guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas masing-

masing, (2) memberikan bimbingan dan mengarahkan pada guru, staf dan 

para siswa serta memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan.  

 

Kepala sekolah harus menjadi motor penggerak bagi berjalannya proses 

pendidikan. Kepala sekolah selalu berupaya mencurahkan kemampuannya dalam 

menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. 
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Seorang kepala sekolah tidak lepas dari adanya persepsi dari para 

pegawai di sekolah yang dipimpinnya karena kepala sekolah adalah seorang 

panutan dan harus dapat memberi contoh dan membimbing dalam 

pelaksanaannya. Dari persepsi tersebut timbul adanya penilaian sehingga dapat 

terciptanya penilaian yang berbeda-beda, apabila penilaian pimpinannya itu baik 

maka persepsinya juga baik tetapi sebaliknya apabila penilainya tidak baik maka 

persepsinyapun juga tidak baik. Persepsi dikaitkan dengan kepemimpinan kepala 

sekolah Menurut Wahyudi (2010:52), “Kepemimpinan kepala sekolah: 

mempengaruhi dan menggerakkan bawahan, memilih dan mengembangkan 

personel, mengadakan komunikasi, membuat keputusan”. Persepsi tersebut dapat 

mempengaruhi para pegawai dalam bekerja karena dengan pimpinan yang baik 

maka para pegawai akan lebih memahami progam yang ada dan sebaliknya 

pimpinannya tidak baik maka para pegawai sulit dalam memahami program 

yang ada.   

Faktor lain yang dapat meningkatkan kinerja guru adalah motivasi. 

Menurut Kompri (2015:3), “Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energy) 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat presistensi dan antusiasnya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri individu itu 

sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari  luar individu (motivasi ekstrinsik)”. 

Seorang guru dapat bekerja secara profesional jika pada dirinya terdapat 

motivasi yang tinggi. Pegawai/guru yang memiliki motivasi yang tinggi biasanya 

akan melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat, karena ada motif-motif 

atau tujuan tertentu yang melatar belakangi tindakan tersebut. Motif itulah 

sebagai faktor pendorong yang memberikan kekuatan padanya, sehingga ia mau 

dan rela bekerja keras. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara 

motivasi dengan pencapaian kinerja. Artinya pimpinan, manajer, dan pegawai 

yang mempengaruhi motivasi kinerja tinggi akan mencapai kinerja yang tinggi, 

dan sebaliknya mereka yang kinerjanya rendah disebabkan karena motivasi 

kerjaya rendah. Tetapi kenyataannya motivasi guru yang dimiliki berbeda-beda, 

ada yang motivasinya tinggi dan rendah. 
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SMK N 6 Surakarta merupakan sekolah kejuruan, berdasarkan hasil 

observasi sementara yang dilakukan rata-rata kinerja guru dari tahun ke tahun 

terus mengalami peningkatan tetapi belum signifikan.  Bedasarkan latar belakang 

masalah, terdapat kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru yang 

memiliki peranan penting bagi kinerja guru. Hal ini mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian dengan judul  “KINERJA GURU DITINJAU DARI 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIASI GURU DI SMK 

NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN 2017/2018”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat identifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kinerja guru sangat diperlukan dalam setiap lembaga pendidikan yang 

keadaannya dipengaruhi banyak faktor. 

2. Persepsi guru yang berbeda-beda tentang kepemimpinan kepala sekolah.  

3. Motivasi merupakan suatu yang penting bagi guru dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan kinerja guru sangat luas, 

agar permasalahan tidak meluas maka penulis membatasi ruang lingkup agar 

penelitian leih efektif pada fokus maslah yang diteliti. Adapun pembatasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Kinerja Guru meliputi: merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran. 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah Terbatas Pada Persepsi Guru: kepemimpinan 

kepala sekolah dalam menggerakkan bawahan, mengebangkan personel, 

pengambilan keputusan serta membangun kerjasama dengan berbagai pihak. 

3. Motivasi guru yang dimaksud adalah motivasi kerja guru (motivasi intrinsik) 

meliputi: tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas, memiliki minat 

terhadap pekerjaan, kepuasan dalam bekerja, adanya kebutuhan yang harus 

dipenuhi, semangat dalam bekerja. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMK 

Negeri 6 Surakarta Tahun 2017/2018? 

2. Adakah pengaruh motivasi guru terhadap kinerja guru SMK Negeri 6 

Surakarta Tahun 2017/2018? 

3. Adakah pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru terhadap 

kinerja guru SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2017/2018? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMK Negeri 6 

Surakarta Tahun 2017/2018. 

2. Pengaruh motivasi guru terhadap kinerja guru SMK Negeri 6 Surakarta 

Tahun 2017/2018. 

3. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi guru terhadap kinerja 

guru SMK Negeri 6 Surakarta Tahun 2017/2018. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teori, 

minimal menguji teori-teori manajemen pendidikan yang berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

SMK Negeri 6 Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Kepala sekolah, sebagai masukan kepala sekolah tentang 

pentingnya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 6 Surakarta ditinjau dari fungsi 
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kepemimpinan kepala sekolah berupa karisma kepala sekolah, intelektual 

kepala sekolah, idealisme kepala sekolah, motivasi inspirasi kepala sekolah, 

dan kepedulian terhadap individu guru. Sedangkan bagi guru, sebagai 

masukan bagi guru untuk lebih meningkatkan motivasi kerja yang akan 

berdampak pada peningkatan kinerja dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya manusia secapa optimal dan mampu bekerja sama antar guru, 

karyawan, komite sekolah, dan orang tua siswa untuk pengembangan dan 

kemajuan sekolah. 


