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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil besar terhadap 

keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. 

Peran guru dalam pembelajaran cukup banyak, di antaranya guru sebagai: (1) 

pendidik, (2) pengajar, (3) pembimbing dan (4) pelatih. 

 Guru sebagai pendidik menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

para peserta didik, dan lingkungannya. Oleh karena itu guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri, dan disiplin. Selain itu sebagai pendidik hendaknya memiliki ciri 

kemampuan: (a) pandai bergaul dengan anak usia SD, (b) bersifat sabar, (c) 

memiliki sikap kasih sayang, (d) bersikap periang dan (e) dapat memberikan 

keteladanan dalam bersikap, berperilaku, dan bertutur kata, sesuai dengan tingkat 

perkembangan anak. 

 Guru sebagai pengajar, yaitu di mana guru melaksanakan pembelajaran, 

memang itu merupakan tugas dan tanggungjawabnya yang pertama dan utama. 

Tugas guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari 

sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami 

materi standar yang dipelajari. Guru sebagai pembimbing, dapat diibaratkan 

sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya bertanggungjawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, 
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istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan mental, 

emosional, kreatitivitas, moral dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. 

Pendidikan yang baik dan guru yang efektif  berusaha memikirkan 

perkembangan kepribadian peserta didik dan kehidupannya. 

 Guru sebagai pelatih, dengan dasar bahwa proses pendidikan dan 

pembelajaran memerlukan latihan keterampilan, baik intelektual maupun 

motorik, sehingga menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih. Oleh karena 

itu, guru harus berperan sebagai pelatih, yang bertugas melatih para peserta didik 

dalam pembentukan kompetensi dasar, sesuai dengan potensi masing-masing. 

Untuk itu diperlukan sosok guru yang inovatif, kreatif, berkualitas dan 

profesional. Sedangkan kondisi riil yang ada sekarang kinerja guru belum sesuai 

dengan harapan. Belum banyak guru yang mampu dan mau sebagai inovator 

dalam pendidikan. Guru lebih nyaman dalam suasana kerja yang rutin. 

 Demikian pula kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran. Namun praktik yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya, sikap 

kreatif  belum membudaya di kalangan para guru. Kreativitas yang dimaksud 

ditandai oleh adanya kegiatan menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada 

dan belum dilakukan oleh seseorang. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang 

akan dikerjakan oleh guru sekarang lebih baik dari yang telah dikerjakan 

sebelumnya, dan apa yang akan dikerjakan di masa mendatang lebih baik dari 

sekarang. Realitas yang ada sekarang belum banyak kreativitas guru dalam 

memilih dan mengembangkan materi standar sebagai bahan untuk membentuk 

kompetensi peserta didik. 
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Guna meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, banyak unsur dan cara 

yang harus dikuasai dan dikembangkan oleh sekolah. Salah satu strategi yang 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah pengembangan kualitas 

guru, antara lain meliputi : (1) kemampuan, (2) latar belakang pendidikan, (3) 

pengalaman kerja, (4) kondisi sosial ekonomi, (5) beban mengajar, (6) motivasi 

kerja, (7) komitmen terhadap tugas, (8) disiplin, dan  (9) kreativitas. 

Kualitas guru dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi proses dan dari 

segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila mampu melibatkan 

sebagian besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran. Di samping itu dapat dilihat dari gairah dan semangat 

mengajarnya, serta adanya rasa percaya diri. Sedangkan dari segi hasil, guru 

dikatakan berhasil apabila pembelajaran yang diberikan mampu mengubah 

perilaku sebagian besar peserta didik ke arah penguasaan kompetensi dasar yang 

lebih baik. Namun dalam kenyataan kriteria peningkatan mutu tersebut di atas 

belum dijadikan acuan kinerja bagi guru atau dengan kata lain kinerja guru 

belum optimal. Idealnya guru harus mampu menguasai bidang tugas pokok dan 

fungsinya sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Itulah sebutan yang sesuai, 

yaitu guru profesional. 

 Guru yang seharusnya berada di baris depan dalam hal perubahan 

dinamika masyarakat, ternyata justeru selalu tertinggal dari perubahan kondisi 

dinamis masyarakat yang bergerak maju dengan cepat. Hal tersebut 

menyebabkan kinerja guru menjadi kurang bermakna dalam membentuk 

kompetensi peserta didik, apalagi menghadapi era globalisasi yang penuh 



 4

kompetisi di masa depan. Untuk itu guru harus mau belajar sepanjang hayat. Jika 

hal itu tidak dilakukan, maka sekolah tempat mengajar akan ditinggalkan oleh 

masyarakat. Hal tersebut di atas harus mendapat perhatian yang serius dari 

kepala sekolah. 

            Penanggung jawab keberadaan sekolah adalah kepala sekolah. Salah satu 

permasalahan penting bagi kepala sekolah adalah bagaimana meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan atau guru, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. Paradigma baru manajemen pendidikan dalam 

rangka meningkatkan kualitas secara efektif dan efisien, perlu didukung oleh 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan ini peran kepala sekolah 

dan peran guru sama-sama penting  dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. 

 Kepala sekolah merupakan salah satu komponen yang paling berperan 

dalam memberi kontribusi terhadap kualitas pendidikan  Sebagaimana 

diungkapkan Supriadi dalam Mulyasa (2005:25) bahwa :”Erat hubungannya 

antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti 

disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, menurunnya perilaku nakal peserta 

didik.” Tenaga kependidikan terutama guru merupakan jiwa dari sekolah. Oleh 

karena itu peningkatan profesionalisme guru, mulai dari analisis kebutuhan, 

perencanaan pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan kerja, sampai pada 

imbal jasa merupakan garapan kepala sekolah  (Mulyasa, 2005 : 90).  

Paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah harus mampu 

berfungsi sebagai motivator, leader (pemimpin), supervisor yang merupakan 

faktor strategis di samping faktor-faktor yang lain. Sedangkan pimpinan yang 
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baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi, sehingga karyawan secara 

individu atau kelompok dapat bekerja dengan nyaman dan dapat mencapai 

produktivitas yang tinggi. 

      Filosofi dan spirit produktivitas sudah lama berkembang dalam 

peradaban manusia, yang mengandung makna keinginan dan upaya manusia 

untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan di segala bidang. Sedangkan 

produktivitas sekolah bukan semata-mata ditujukan untuk mendapatkan hasil 

kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas unjuk kerja. Menurut Laeham  

dan  Wexley  dalam Mulyasa (2005:125) bahwa: ”Produktivitas individu dapat 

dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya, yakni 

bagaimana ia melakukan pekerjaan atau unjuk kerjanya.” Dalam hal ini 

produktivitas dapat ditinjau berdasarkan tingkatannya dengan tolok ukur masing-

masing, yang dapat dilihat dari kinerja tenaga kependidikan atau guru. 

 Untuk meningkatkan kinerja bukan merupakan hal yang mudah bagi 

pimpinan atau kepala sekolah, karena kinerja guru sangat dipengaruhi oleh 

banyak faktor, antara lain: motivasi kerja, kepemimpinan kepala sekolah, 

supervisi kepala sekolah, lingkungan kerja, pendidikan, pengalaman kerja, 

disiplin, upaya pribadi, kebersamaan kerja, maupun budaya kerja yang telah 

tercipta di lingkungan sekolah tersebut. Dari beberapa faktor tersebut di atas 

penulis meneliti faktor yang diprediksikan dominan, yaitu pemberian motivasi, 

kepemimpinan, dan supervisi kepala sekolah. Dengan demikian permasalahan 

kinerja guru sangat erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana memotivasi 

guru, bagaimana penerapan kepemimpinan kepala sekolah, dan bagaimana 
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implementasi supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Dalam penelitian ini 

penulis meneliti kontribusi pemberian motivasi, kepemimpinan, dan supervisi 

kepala sekolah terhadap kinerja guru pada Gugus SD Daerah Binaan (Dabin) II 

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.  

 

B.  Identifikasi Masalah                    

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas permasalahan pokok 

yang ingin diketahui adalah faktor-faktor yang dapat memberi kontribusi 

terhadap kinerja guru. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis selama 

ini beberapa faktor yang diduga menyebabkan  kinerja guru belum optimal 

adalah kurangnya pemberian motivasi, kurangnya efektifitas kepemimpinan, dan  

kurangnya supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah bagi para guru pada 

Gugus SD Dabin  II Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. 

 

C.  Pembatasan Masalah 

Faktor-faktor yang memberi kontribusi terhadap kinerja guru sangatlah 

banyak dan kompleks, oleh karena itu tidak semua faktor dibahas dalam 

penelitian ini. Di sini penulis membatasi pada faktor pemberian motivasi, 

kepemimpinan, dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru. Penelitian 

juga terbatas untuk guru Sekolah Dasar pada Gugus SD Dabin II Kecamatan 

Karanganyar  Kabupaten Karanganyar. 

 



 7

D.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan sebagaimana diuraikan pada 

latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa besar kontribusi pemberian motivasi kepala sekolah terhadap 

kinerja guru pada Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar? 

2. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru pada Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar? 

3. Seberapa besar kontribusi supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru 

pada Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar? 

4. Seberapa besar kontribusi pemberian motivasi, kepemimpinan dan supervisi 

kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada Gugus SD 

Dabin II Kabupaten Karanganyar? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penulis melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing faktor, yaitu 

pemberian motivasi, kepemimpinan, dan supervisi kepala  sekolah terhadap 

kinerja guru pada Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi faktor pemberian motivasi, 

kepemimpinan, dan supervisi kepala sekolah secara bersama-sama terhadap 

kinerja guru pada Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar. 
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F.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

    Dengan penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah 

pengetahuan yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kepemimpinan, dan 

supervisi dari kepala sekolah serta melalui teori-teori yang disajikan dapat 

mengetahui dan membuktikan sejauh mana kontribusi pemberian motivasi, 

kepemimpinan dan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru pada 

Gugus SD Dabin II Kabupaten Karanganyar. 

 

2. Manfaat Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan 

khususnya bagi guru Sekolah Dasar pada Gugus SD Dabin II Kabupaten 

Karanganyar  di masa yang akan datang. 
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