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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

     1. Kepemimpinan.

Setiap  interaksi  sosial  akan  menimbulkan  dua  pertanyaan 

pengolahan  informasi  yang  penting  yaitu,  bagaimana  orang  ini?  Dan 

mengapa orang ini  berperilaku  semacam ini?.  Pertanyaan pertama akan 

berkesimpulan  pada  pembentukan  kesan,  pertanyaan  kedua  akan 

berkesimpulan  pada  atribusi  kausal.  (Atkinson  1983  :  252).  Ingatan 

manusia  tentang  benda  dan  peristiwa  seringkali  disederhanakan,  tetapi 

lebih  merupakan  rekonstruksi  yang  teratur  rapi  dari  persepsi  yang 

sebenarnya  ketimbang  merupakan  reproduksi  semacam foto  atau  daftar 

panjang tentang ciri khusus yang terinci.

Selama  beberapa  tahun  terakhir  terjadi  penurunan  produktivitas 

kerja, loyalitas dan dedikasi terhadap pekerjaan mendapat sorotan tajam, 

hal  ini  saling  berkaitan  erat  antar  perilaku  orang  yang  berubah-ubah. 

Perilaku berubah secara bertahap, bukan sekaligus namun melalui sebuah 

proses. Seseorang menguasai satu komponen, bergerak maju,  mengubah 

tahap berikutnya dan seterusnya, hingga komponen dikuasai dan sebuah 

perilaku baru terbentuk.

Setiap  orang  yang  memimpin  menyadari  bahwa  ada  suatu  seni 

dalam  bekerja,  bukan  untuk  mendukung  atau  menentang,  untuk 

sepenuhnya mengembangkan  dan  meningkatkan  perilaku  dalam bekerja 
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yang berdedikasi,  perlu dibentuk perilaku-perilaku tertentu.  Ketrampilan 

seorang kepala  sekolah  untuk  mewujudkan  diri  sebagai  panutan  sangat 

dibutuhkan dan akan dipuji  jika dapat menghasilkan prestasi bagi siswa 

dan para guru, dalam hal ini kepala sekolah tidak dapat bekerja sendiri, 

mengajak semua komponen atau warga sekolah ke dalam proses adalah 

suatu metode dan sebagai alat motivasi yang baik (Timpe 2000 : 98).

Kepala sekolah harus menjadi pimpinan dari sumberdaya manusia 

yang ada dalam organisasi sekolah.  Sebagai pelaksana kebijakan kepala 

sekolah berada dalam posisi yang baik untuk mempraktekan manajemen 

sumberdaya manusia yang baik. Kepala sekolah harus mampu bertindak 

sebagai  konsultan  bagi  semua karyawan dan guru,  dengan memberikan 

informasi  berbagai  teknik atau saran mengenai  kebijakan-kebijakan dan 

cara-cara untuk melaksanakannya.

Dalam  upaya  meningkatkan  produktivitas  kerja  guru  sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor, dintaranya adalah kinerja kepala sekolah 

sebagai  orang  yang  bertanggungjawab  atas  kegiatan  belajar  mengajar. 

Kepala sekolah memainkan peranan penting pada perilaku, sifat dan gaya 

kepemimpinan dalam mengatasi dan menjalankan manajemen pendidikan. 

(Uwes Qorni, 2003:2).

Sosok kepala sekolah dituntut mempunyai kemampuan, kemauan 

dan  komitmen  yang  tinggi  terhadap  kemajuan  mutu  pendidikan. 

Pengembangan  dedikasi  guru  merupakan  upaya  yang  harus  dilakukan 

kepala sekolah dalam mengoptimalkan sumber-sumber masukan ke dalam 

proses  pendidikan  dan  pengelolaan.  Upaya  kepala  sekolah  perlu  dikaji 
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dalam meningkatkan dedikasi guru dalam perannya sebagai admnistrator, 

supervisor dan pemimpin. 

Pada penelitian ini upaya yang dioperasionalkan dalam pertanyaan 

pokok  penelitian,  apakah  persepsi  tentang  gaya  kepemimpinan  yang 

dilakukan  kepala  sekolah  dapat  mempengaruhi  dedikasi  guru.  Gaya 

kepemimpinan  yang  dilakukan  kepala  sekolah  merupakan  persepsi  dari 

para guru, hasil persepsi dari para guru inilah yang akan dikembangkan 

dan akan menjawab dedikasi guru yang dipengaruhi gaya kepemimpinan 

kepala  sekolah.  “Persepsi  adalah  proses  penelitian,  bagaimana  kita 

mengintegrasikan  sensasi  kedalam  percepts obyek,  dan  bagaimana  kita 

selanjutnya menggunakan percepts itu untuk mengenali obyek” (Atkinson 

1983: 276)

Perilaku kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan variabel 

yang akan diadakan penelitian terdiri dari : (1) Gaya Kepemimpinan, (2) 

aspiratif,  obyektif  dan empati,  (3) demokratisasi,  (4)  Supervisi,  dan (5) 

motivasi.

Ada beberapa kesalahan seorang pemimpin dalam memimpin yang 

menurut A.Dale Timpe 2000 : 106, yaitu :

a. Buruknya pelatihan dalam memimpin sumberdaya manusia, hal 

ini  sering  terjadi  seorang  pemimpin  yang  tidak  dibarengi 

dengan pelatihan kepemimpinan sewajarnya mengenai perilaku 

yang  efektif  yang  berhubungan  dengan  pewawancara, 

pemberian kompensasi dan teknik memotivasi bawahannya.
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b. Terbatasnya pilihan, sebagian literatur manajerial menanggapi 

bahwa para pimpinan telah memiliki cukup fleksibilitas dalam 

menangani karyawannya, kenyataan adalah bahwa ada kendala 

organisasi atau pribadi yang sangat penting.

c. Tuntutan  waktu,  salah  satu  reaksi  yang  paling  umum  yang 

diberikan  para  pimpinan  jika  mereka  diminta  untuk 

memberikan  lebih  banyak  waktu  untuk  bekerja  dengan  staf 

mereka tidak mempunyai waktu.

d. Pembayaran jangka pendek, target yang ingin dicapai seorang 

pimpinan seringkali dalam jangka pendek, hal demikian tidak 

memperlihatkan  perhatian  kepada  sasaran  jangka  panjang 

seperti pengembangan sumberdaya manusia, bahkan ada yang 

berpendapat bahwa jangka panjang akan menghabiskan waktu, 

untuk  sumberdaya  manusia  sekarang  hanya  akan  membantu 

para penggantinya karena dia mungkin akan dipindahkan atau 

dipromosikan dalam kurun waktu tertentu.

e. Kurangnya tanggungjawab lini bawah, hanya sedikit pimpinan 

yang  memberikan  tanggungjawab  kepada  lini  bawah  untuk 

mengatur sumberdaya manusia.

f. Asumsi mengenai efektivitas, pimpinan sering mengasumsikan 

bahwa  jika  seorang  pimpinan  kelihatan  baik  di  lini  bawah, 

maka dia  pastilah  efektif  dalam memotivasi  stafnya.  Hal  ini 

mungkin bukanlah asumsi yang tidak benar.
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g. Kerahasiaan  dalam  masalah-masalah  personalia,  kerahasiaan 

merupakan  bidang  masalah  utama  bagi  seorang  pimpinan 

dalam berhubungan dengan karyawan lainnya.

h. Kalatahan, sumberdaya manusia seperti bidang-bidang lainnya 

dapat terkena mode-mode terakhir seperti pelatihan sensivitas, 

rancangan pekerjaan, kompetensi, supervisi, skala pengamatan 

perilaku  dan  lain-lain.  Seringnya  pergantian  mode-mode 

menunjukan  bahwa  pimpinan  tidak  mempunyai  pendekatan 

jangka  panjang  untuk  memimpin  sumberdaya  manusia, 

sehingga sasaran jangka panjang menjadi tidak jelas lagi.

i. Pendelegasian kepada personalia,  salah satu kesalahan paling 

besar  yang  dilakukan  oleh  banyak  pimpinan  adalah 

mendelegasikan  tanggungjawab  suberdaya  manusia  kepada 

bagian kepegawaian yang tidak secara langsung mengadakan 

pengamatan.

j. Ketidaknyamanan  manajer,  rasa  ketidaknyamanan  manajerial 

akan  menjadi  penyebab  utama  dalam  kesalahan  memimpin 

sumberdaya manusia.

Sebagian pimpinan mengasumsikan bahwa sebagian besar manajer 

dan pengawas ingin menangani karyawan mereka dengan cara yang adil 

dan  untuk  membantu  bawahan  dalam  menjalankan  tanggungjawab 

pekerjaan mereka. Tanpa diragukan, ada banyak contoh dimana hasil-hasil 

yang  didapat  akan  mengecewakan  karyawan  atau  guru.  Penanganan 

sumberdaya manusia di lingkungan sekolah paling efektif dilakukan oleh 
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kepala sekolah sebagai manajer personalia di lingkungan sekolah. Karena 

kepala  sekolah  telah  mengadakan  pengamatan  secara  langsung  dengan 

pendekatan yang efektif, formal maupun non formal sehingga hasil yang 

didapat lebih bersifat obyektif.

1. Pengaruh motivasi dari kepemimpinan terhadap dedikasi.

Mengapa  seorang  ilmuwan  menghabiskan  waktu  berjam-jam 

bekerja  di  laboratorium  dengan  mengabaikan  kegiatan  dan  kesenangan 

pribadinya?  Mengapa  seorang  atlet  bertahan  berbulan-bulan  menjalani 

latihan  berat  untuk mempersiapkan diri  menghadapi  pertandingan?  Dan 

mengapa  seseorang  mengorbankan  tenaga,  pikiran,  bahkan  harga  diri 

untuk  mengumpulkan  uang?  Jelas  kebutuhan  biologis  tidak  akan  dapat 

menjelaskan keragaman dan kompleksitas  perilaku  manusia  ini.  Sejalan 

dengan perkembangan psikologis manusia akan muncul motif-motif baru 

melalui interaksi dengan orang lain, motif itu disebut motif psikologis.

“Pengaruh  dari  motif  psikologis  dipengaruhi  oleh  lingkungan 

terdekatnya dan motif biologis dapat ditimbulkan oleh insentif eksternal” 

(Atkinson 1983 : 54).

Berangkat dari teori tersebut dedikasi guru terhadap pekerjaan akan 

dipengaruhi  persepsi  terhadap  perilaku  kepemimpinan  kepala  sekolah 

yang akan memotivasi secara psikologi para guru. Penelitian Nurdin pada 

studi  kasus  pegawai  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Ciamis  tahun  2004 

tentang  pengaruh  motivasi  terhadap  produktivitas  kerja  membuktikan, 

dengan hipotesisnya adalah motivasi kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap  produktivitas  kerja.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode 
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deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif.  Hasil  pengolahan  data  adalah 

model  angket  berskala  likert  dengan  pedoman  interpretasi  koefisien 

korelasi, sedangkan teknik analisis data digunakan analisis regresi dengan 

hasil  motivasi  kerja berpengaruh secara signifikan teradap produktivitas 

sebesar 47,71 % dengan kualitas cukup besar, sikap kerja sebesar 24,97 % 

dengan  kualitas  sedang,  motivasi  dan  sikap  kerja  secara  bersama-sama 

berpengaruh sebesar 47,88 % dengan kualitas cukup besar, sisanya 52,12 

% ditentukan faktor lain. Dari penelitian tersebut juga dapat membuktikan 

bahwa  jika  motivasi  menurun  akan  mengakibatkan  produktifitas  kerja 

menurun.

Guru  akan  meningkatkan  dedikasinya  jika  kepala  sekolah 

mendukung inovasi yang dilakukan guru (Mushlisoh dkk, 2004:4). Gaya 

kepala sekolah yang progresif juga menggunakan berbagai strategi yang 

juga merupakan suatu inovasi untuk mendorong agar guru berinovasi dan 

menularkan ke guru yang lain.

Sebuah  organisasi  memerlukan  manusia  sebagai  sumber  daya 

pendukung  utama  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan. 

Sumberdaya  yang berkualitas  akan turut  memajukan  organisasi  sebagai 

suatu wadah peningkatan produktivitas kerja. Kedudukan strategis untuk 

meningkatkan  produktivitas  organisasi  adalah  pegawai,  yaitu  individu-

individu  yang  bekerja  pada  suatu  organisasi.  Guru  yang  kompeten 

memiliki karakteristik dari produkvitas kerjanya.

Dari  berbagai  hasil  penelitian  membuktikan  bahwa,  peningkatan 

produktivitas  kerja  dapat  terwujud  dengan  motivasi  dan  sikap  kerja 
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maksimal serta aspek lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. 

(hasil penelitian 73 % dari motivasi,  Nurdin : studi kasus pada pegawai 

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, (Nurdin, 2004:20)

2. Sekilas tentang SMPN.1 Mojolaban Sukoharjo.

Pada penelitian ini, penulis merasa begitu penting dan menarik untuk 

diungkap karakteristik  pemimpin  sekolah yang menurut  pengamatan sangat 

berbeda dari pemimpin Kantor, Dinas, Bagian dan Satuan Unit Kerja lain. Hal 

ini disebabkan seorang pemimpin sekolah disamping dituntut kepeduliannya 

terhadap  lingkungan  intern  sekolah  juga  adanya  keluaran  yang  dihasilkan 

sangat  dibutuhkan  dan  dinilai  oleh  bukan  hanya  masyarakat  lingkungan 

namun juga dunia kerja serta institusi lain yang menggunakan keluaran dari 

hasil selama pendidikan.

SMP Negeri 1 Mojolaban Sukoharjo beralamat di Jl. Mayor Achmadi 

Nomor 191 Sukoharjo dengan akte pendirian Nomor. 97/SK/B/III/65-66 tahun 

didirikan  1965.  Visi  sekolah  adalah  cerdas,  santun  dan  berprestasi,  Misi 

sekolah  (1)  mengoptimalkan  KBM  dan  bimbingan  sehingga  setiap  siswa 

berkembang  secara  maksimal  sesuai  dengan  potensinya,  (2)  meningkatkan 

semangat  berprestasi  kepada  seluruh  warga  sekolah,  (3)  meningkatkan 

keimanan  dan  ketaqwaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  sehingga  dapat 

menjadi  sumber  kesatuan  berperilaku,  (4)  menumbuhkembangkan  budaya 

disiplin  dan  kebersihan  dalam  kehidupan  di  sekolah  dan  (5)  menerapkan 

manajemen  partisipatif  dengan  melibatkan  semua  warga  dan  stakesholder  

sekolah.
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Prestasi  SMP Negeri  1  Mojolaban  Sukoharjo  dalam ikutserta  Ujian 

Nasional selama 10 tahun selalu berada di peringkat yang berkisar 1 sampai 

dengan  5  sedangkan  kelemahan  atau  kekurangan  untuk  menunjang  proses 

belajar mengajar yaitu kurangnya sarana dan prasarana dan kurikulum tahun 

2004 tentang pengembangan silabus berbasis kompetensi belum sepenuhnya 

dikuasai guru pengajar.

Pemberian penghargaan dilakukan untuk :  (1) siswa berprestasi  non 

akademik, (2) siswa berprestasi akademik, (3) beasiswa prestasi akademik, (4) 

menyalurkan bakat siswa berprestasi dan (5) mengirimkan lomba bagi siswa 

berprestasi.  Disamping penghargaan,  pelanggaran yang dilakukan guru juga 

diberikan sangsi yaitu : (1) bagi guru dan karyawan diatur dalam tata tertib 

guru dan karyawan kode etik  guru,  (2)  bagi  siswa diatur  dalam tata  tertib 

siswa dengan sangsi teguran lisan, tertulis dan bimbingan, koordinasi dengan 

orang  tua  dan  dikembalikan  kepada  orangtua.  Untuk  peningkatan  prestasi 

diprogramkan  :  (1)  mengirimkan  pada  seleksi  pemilihan  guru  berprestasi 

tingkat  kabupaten,  (2)  mengirimkan  pada seleksi  calon  kepala  sekolah,  (3) 

mengirimkan  penataran,  (4)  mengirimkan  ke  work  shop,  (5)  melibatkan 

menjadi  panitia  rayon  dan  sub  rayon.  Sedangkan  untuk  peningkatan  mutu 

sekolah dilakukan studi banding di SMPN 2 Surakarta, SMPN 6 Surakarta, 

SMPN 1 Sukoharjo, SMPN 2 Sukoharjo dan SMAN 1 Sukoharjo.

Program-program  sekolah  selalu  berkembang  mengikuti 

pengembangan  mutu  pendidikan  dan  menindaklanjuti  supervisi  internal 

dengan dilakukan :

a. Diskusi tentang kelemahan dan kekuatan.
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b. Diskusi pemecahan masalah.

c. Menyusun program kerja dan kinerja.

d. Perbaikan administrasi mengajar.

e. Perbaikan metode pengajaran dan evaluasi.

Kelebihan dan kekuatan sekolah ditinjau dari komponen organisasi dan 

kelembagaan  sekolah  yaitu  SMPN1  Mojolaban  menjadi  koordinator  Sub 

Rayon 4 Kabupaten Sukoharjo dan beberapa guru senior memegang peranan 

dalam MGMP sejenis di tingkat Kabupaten, dengan dana yang terbatas tetapi 

masih dapat mempertahankan prestasi.

Kelemahan dan kekurangan adalah buku perpustakaan kurang, media 

pembelajaran  kurang,  belum  memiliki  aula,  belum  memiliki  laboratorium, 

belum memiliki ruang ketrampilan, dan belum memiliki ruang pusat kegiatan 

siswa, hal tersebut disebabkan kemampuan ekonomi masyarakat relatif rendah 

yang menyebabkan pembayaran dana komite tidak mencapai yang diharapkan 

dan sesuai jadwal yang ditentukan.

Prestasi  lain  yang  telah  diperoleh  yaitu  juara  1  seni  vokal  tingkat 

Kabupaten  Sukoharjo,  juara  2  seni  lukis  tingkat  Kabupaten  Sukoharjo, 

sebagian siswa sebanyak 90 % dapat melanjutkan studi ke SMA, MA, SMK 

dan MAN. Ditinjau dari komponen peserta didik : (1) sekolah menjadi pilihan 

utama peserta didik di 2 kecamatan, (2) tidak ada kasus kenakalan siswa yang 

menonjol, (3) tidak ada siswa yang drop out atau tinggal kelas selama 4 tahun 

terakhir dan 10 tahun terakhir selalu menduduki peringkat 1 sampai dengan 5 

dalam UNAS se Kabupaten Sukoharjo.
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B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang, dapat penulis rumuskan masalah sbb :

1. Apakah  persepsi  guru  tentang  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah 

berpengaruh terhadap dedikasi guru.

2. Apakah persepsi guru tentang rasa aspiratif obyektif dan empati kepala 

sekolah berpengaruh terhadap dedikasi guru.

3. Apakah  persepsi  guru  tentang  rasa  demokrasi  kepala  sekolah 

berpengaruh terhadap dedikasi guru.

4. Apakah persepsi guru tentang hasil penyelia kinerja guru yang dilakukan 

kepala sekolah berpengaruh terhadap dedikasi guru.

5. Apakah  persepsi  guru  tentang  motivasi  kepala  sekolah  berpengaruh 

terhadap dedikasi guru.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perilaku kepemimpinan kepala sekolah.

2. Untuk  mengetahui  dan  memahami  tentang  kepemimpinan  dan 

penerapannya.

3. Untuk  memperoleh  gambaran  mengenai  persepsi  guru-guru  atas 

kepemimpinan kepala sekolah yang mempengaruhi dedikasi guru.

4. Untuk mengetahui tingkat loyalitas guru terhadap kepala sekolah.

5. Untuk mengetahui tingkat loyalitas guru terhadap pekerjaannya.

D. Manfaat Penelitian.

Berpijak  pada  latar  belakang  masalah,  perumusan  masalah  dan  tujuan 

penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat 

kepada :
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1. Tempat penelitian di  SMP Negeri 1 Kecamatan Mojolaban Sukoharjo 

sebagai bahan introspeksi diri yang terfokus kepada kepala sekolah dan 

guru sebagai bahan kajian dan sebagai bahan sumbang saran bagi gaya 

kepemimpinan kepala sekolah. Secara umum sebagai bahan evaluasi dan 

pengembangan mutu pendidikan

2. Dinas Pendidikan Sukoharjo, sebagai bahan kajian dalam rangka untuk 

menciptakan  dan   sebagai  bahan  pengembangan  peningkatan  mutu 

pendidikan yang bersumber pada sumberdaya manusia yang berdedikasi.

3. Tempat pendidikan :  sebagai bahan kajian berikutnya dan melengkapi 

kajian  keilmuan  di  Program  Pascasarjana  Manajemen  Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

12


	Ucapan Terima Kasih.pdf
	ABSTRACT

	DAFTAR IS1.pdf
	abstarksi.pdf
	ABSTRACT

	BAB.I.pdf
	BAB.2.pdf
	Tabel : 1

	BAB.3.pdf
	bab.4.pdf
	KRITERIA DAN PENILAIAN KUANTITATIF

	BAB.5.pdf
	cover.kuesiober.pdf
	andio-tabel.pdf
	andio40.pdf
	Alpha =    .8050
	Alpha =    .8600





