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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam mempersiapkan 

manusia yang berkualitas untuk pembangunan negara. Manusia akan tumbuh dan 

berkembang sebagai pribadi yang utuh dengan adanya pendidikan. Berdasarkan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I Pasal 1 dijelaskan 

bahwa: 

 Pendidikan adalah 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 diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, dalam mengembangkan potensi peserta didik tugas 

guru bukan hanya menyampaikan mata pelajaran saja tetapi guru harus memiliki 

kekuatan spiritual, membentuk peserta didik memiliki kepribadian dan 

ketrampilan yang baik di dalam masyarakat, bangsa maupun negara. Menurut 

Anugraheni (2017) pendidikan memiliki peranan penting untuk perkembangan 

suatu bangsa dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 dijelaskan bahwa: 

Pendidikan  nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

 

Adanya pendidikan nasional tersebut dengan tujuan agar peserta didik 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta 

memiliki akhlak mulia. Pendidikan terdapat lembaga formal yang mampu 
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memberikan pendidikan di luar pendidikan non formal yaitu sekolah. Sekolah 

merupakan suatu lembaga pendidikan formal dalam membentuk manusia lebih 

bermutu melalui proses pendidikan yang berdasarkan standar nasional pendidikan 

dari pemerintah. Menurut Nasyirwan (2015) standar nasional pendidikan meliputi 

standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan 

tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, standar 

pembiayaan pendidikan, dan standar penilaian pendidikan. Dalam 

terselenggaranya pendidikan tersebut pasti ada tenaga pendidik salah satunya yaitu 

guru. 

Guru merupakan salah satu komponen yang memiliki peran sangat 

penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan undang-undang No 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 pasal 1 ayat (1) menyatakan 

bahwa: Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah. Guru dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu 

guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru bimbingan konseling. Adanya golongan 

guru diharapkan bisa melaksanakan perannya dengan baik. Sehingga siswa 

memperoleh hasil yang baik ditinjau dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik.   

Menurut Mulyasa (2013: 24) guru merupakan faktor penting untuk sistem 

pendidikan. Jabatan dan pekerjaan menjadi seorang guru adalah bukan hal yang 

mudah. Sehingga dalam jabatan dan pekerjaan guru membutuhkan sebuah 

keahlian khusus yang tidak bisa dikerjakan sembarang orang. Oleh karena itu, 

guru perlu diberikan sebuah apresiasi yaitu penghargaan. Pada HUT RI ke-74 

terdapat 84 guru dan tenaga pendidikan di Indonesia yang memperoleh 

penghargaan. Pemberian penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam acara “Pemilihan Guru dan Tenaga 

Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional 2019” yang 

diselenggarakan di Hotel Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat 
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(16/8/2019). Penghargaan tersebut diberikan atas prestasi dan dedikasi yang telah 

ditorehkan (Sihombing, 2019). 

Tugas utama guru sebagai tenaga pendidik di sekolah adalah untuk 

menyalurkan informasi yang berupa pengetahuan yang dijadikan bekal untuk 

peserta didik untuk mempersiapkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Guru 

memiliki peran yang sangat penting dan cukup banyak dalam pendidikan yaitu 

sebagai pendidik, pengayom, pentransfer ilmu, dan pembina bagi siswa. Begitu 

banyak peran yang harus dikerjakan oleh guru, membuat guru sebagai pusat 

perhatian dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, guru selalu 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Tindakan guru dalam melaksanakan 

tugas-tugas ini yang disebut kinerja. 

Namun, potensi yang dimiliki oleh guru untuk meningkatkan kinerjanya 

tidak selalu berkembang secara wajar dan lancar. Selain itu kinerja guru masih 

tergolong rendah. Disebabkan karena adanya pengaruh dari berbagi faktor, seperti 

dalam pribadi guru itu sendiri ataupun dari luar pribadi guru. Hal tersebut dapat 

diketahui melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahgoub & Elyas (2014) 

bahwa pengembangan kinerja guru masih rendah dikarenakan guru belum mampu 

berinteraksi dengan siswa dan metode dalam mengajar masih kurang. Oleh sebab 

itu, guru harus di dorong dengan alat bantu pengajaran yang dapat membantu 

dalam pembelajaran seperti ketrampilan komunikasi, berdiskusi dan dialog, 

pemecahan masalah, bermain peran, observasi lapangan, penemuan, kooperatif 

belajar, dan bertukar pikiran. Hasil penelitian yang dilakukan Kuncoro & Dardiri 

(2017) bahwa guru sekolah menengah kejuruan memiliki kinerja pedagogik dan 

profesional yang rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor harapan 

tentang imbalan, kemampuan guru, dorongan, penghargaan internal dan eksternal, 

dan kepuasan kerja yang masih rendah. Srinalia (2015) bahwa kinerja guru rendah 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal yaitu dipengaruhi kemampuan dan motivasi guru, dan faktor eksternal 

dipengaruhi oleh lingkungan kerja fisik dan manajemen kepala sekolah. Selain itu 
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juga terdapat masalah dan kendala pada kondisi guru yaitu: 1) kualitas, kuantitas, 

dan distribusi, 2) kesejahteraan, 3) managemen guru, 4) penghargaan terhadap 

guru, dan 5) pendidikan guru (Harsono, Wahyudi & Syah, 2016). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Leutuan (2011) bahwa kinerja guru 

rendah dipengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar, baik itu guru di SD, 

SMP, SMA, dan SMK. Guru mempunyai kemampuan menguasai materi hanya 

27,67% dari materi yang seharusnya. Presentase tersebut masih di bawah batas 

ideal yaitu minimum 75%. Hal ini terjadi karena 40% guru SMP dan SMA 

mengajar bidang studi di luar bidang keahliannya. Selain itu juga penelitian yang 

dilakukan oleh Puspaningtyas & Ismiyati (2015) bahwa kurangnya kesadaran guru 

dalam melengkapi perangkat pembelajaran yaitu terdapat 32,55% guru masih 

belum mengumpulkan perangkat pembelajaran pada semester 1 dan 81,39% pada 

semester 2. Hal ini tentunya membuat guru berada pada kondisi yang membuat 

dilematis karena guru sebagai tonggak dalam mencerdaskan generasi bangsa.  

Namun, guru juga  memiliki permasalahan yang berkaitan dengan kurang 

tersedianya media pembelajaran, kesejahteraan, maupun penghargaan. 

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Jilan bahwa “Ketidakadilan kini dirasakan 

guru honorer dan guru swasta yang mendapatkan gaji tidak layak, yaitu di bawah 

Upah Minimum Regional (UMR). Gaji guru Indonesia sangat beragam tergantung 

status dan kualitas sekolahnya, guru PNS dan guru di sekolah kelas menengah 

cukup sejahtera, sedangkan guru honorer dan yang belum sertifikasi sangat tidak 

sejahtera” (Jilan, 2018). Selain itu masih banyak guru yang belum mampu 

mengembangkan metode pembelajaran yang efektif dan kreatif. Sebagian guru 

juga menganggap PTK (Penelitian Tindakan Kelas) sebagai momok yang 

menakutkan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (2019) faktor-faktor 

penyebab guru kesulitan untuk melakukan PTK adalah guru kesulitan dalam 

membagi waktu mengajar dengan kegiatan melakukan PTK, guru kesulitan 

menuangkan gagasan uraian terstruktur, guru kesulitan mendiagnosa permasalahan 
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yang terjadi di dalam kelas, guru kesulitan memahami metodologi penelitian, 

kajian teori dan daftar pustaka, serta guru kesulitan melakukan siklus-siklus dalam 

PTK. Hal tersebut jika tidak diperbaiki dari guru itu sendiri maka akan 

menimbulkan rasa takut terus pada jiwa guru. Padahal melakukan PTK maupun 

penelitian merupakan syarat wajib bagi guru untuk dapat naik pangkat. Hal 

tersebut dikatakan oleh Ambarwati pada Koran Jawa Pos, bahwa “sesulit apapun 

PTK harus tetap dilakukan, karena PTK menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi 

untuk dapat naik pangkat. Terutama bagi guru yang bergolongan lll/d ke lv/a” 

(Mustofa, 2019). 

Mayoritas guru di Indonesia belum dapat menyesuaikan adanya 

perubahan zaman dan kebanyakan guru di Indonesia masih sebatas mengajar. Cara 

ini merupakan cara lama yang digunakan guru untuk mengajar. Kemudian, 

sebagian guru juga masih belum menunjukkan kinerja yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga masih banyak guru yang mengajar 

secara monoton dan tanpa persiapan yang matang. Menurut Syah (2016) seorang 

guru wajib memiliki empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian, 

dan sosial. 

Sebagian besar guru juga belum profesional dalam melaksanakan tugas, 

sedangkan pengeluaran untuk tunjangan guru sangat banyak sekali. Hal ini telah 

diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang 

menyatakan bahwa “sampai sekarang sebagian besar guru belum profesional 

walaupun tunjangan profesinya sudah diterima”. Selain itu juga beliau mengatakan 

“Tunjangan sangat mahal, tetapi profesi gurunya tidak profesional-profesional”. 

Kata Muhadjir di Merauke, Papua pada hari kamis, 6 Oktober 2016 (Galih, 2016). 

Selain itu dikatakan oleh Hesti pada Republika.co.id mengatakan bahwa “Di tahun 

2017 dari 3,9 juta guru yang ada saat ini sebanyak 25% masih belum memenuhi 

syarat kualifikasi akademik dan 52% guru belum memiliki sertifikat profesi” 

(Murdaningsih, 2019). Hal ini tentunya menjadikan tugas besar untuk para guru di 

Indonesia. Jika guru bisa profesional maka pendidikan di Indonesia juga semakin 
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lama akan semakin maju. Jadi guru merupakan kunci terpenting dalam majunya 

sebuah pendidikan di Indonesia.  

Menurut data kemendiknas 2010 akses pendidikan di Indonesia masih 

sangat perlu mendapatkan perhatian. Kualitas guru dan komitmen mengajar 

terdapat lebih dari 54% guru memiliki standar kualifikasi yang perlu ditingkatkan, 

artinya baru 46% yang memenuhi standar kualifikasi guru (Mursita, 2015). 

Kualitas guru yang sangat memprihatinkan ini tentunya menjadikan kedfndala 

untuk majunya pendidikan di Indonesia. Oleh sebab itu, perlu diadakannya 

pengawasan dan seleksi yang ketat untuk kinerja para guru agar bisa menjaring 

guru yang profesional dan mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Sehingga 

kualitas guru di Indonesia bisa meningkat. 

Menurut Gibson (Hakim & Yahya, 2014) kinerja merupakan tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Sebagus apapun kurikulum secara konsep tidak akan berarti 

apa-apa jika kinerja guru di lapangan tidak baik. Oleh karena itu, kinerja guru 

dapat dilakukan dengan meningkatkan kesungguhan pada setiap guru dalam 

melaksanakan suatu proses pembelajaran, seperti peningkatan kompetensi, 

kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi sehingga siswa dapat memahami 

dengan mudah apa yang disampaikan oleh guru. 

Dalam hal tersebut kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya dapat 

dinilai dari penguasaan kompetensi, ketrampilan guru dalam mengajar, dan 

penerapan pengetahuan. Penilaian kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya 

disebut Penilaian Kinerja Guru (PKG). Menurut Mutmainah (2016) penilaian 

kinerja guru adalah penilaian setiap butir tugas utama guru dalam rangka 

pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sistem penilaian kinerja guru 

bertujuan 1) menentukan tingkat kompetensi seorang guru, 2) meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah, 3) menyajikan suatu landasan 

dalam pengambilan keputusan yang efektif dan kurang efektifnya kinerja guru, 4) 

menyediakan landasan dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan 
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bagi guru, 5) menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

6) sistem peningkatan promosi dan karir guru dengan bentuk penghargaan lainnya 

(Damayanti, 2016). Dalam hasil penilaian kinerja guru diharapkan bermanfaat 

sebagai penentuan suatu kebijakan dalam peningkatan mutu sekolah dan kinerja 

guru. Hasil penilaian kinerja guru berbeda-beda disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu lingkungan kerja, individu setiap guru, dan kepemimpinan. Dalam faktor 

kepemimpinan yaitu kepemimpinan kepala sekolah, karena kepala sekolah 

mempunyai tugas mengatur guru secara penuh bukan kepala sekolah merangkap 

sebagai guru.  

Kepala sekolah merupakan suatu faktor penting dalam pencapaian, 

keberhasilan sekolah untuk pencapaian tujuannya. Karena kepala sekolah harus 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan dapat memimpin sekolah secara 

terarah dan bijak serta tujuan dapat tercapai dengan maksimal demi meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah (Rohmah, Nurjanah, & Hayati, 2017). Oleh sebab 

itu, dalam faktor kepemimpinan kepala sekolah sangat diharapkan pengaruhnya 

dalam mengendalikan suatu pendidikan agar dapat berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan dan juga dapat meningkatkan kinerja guru di setiap sekolah. Untuk 

menjalankan kepemimpinan kepala sekolah tergantung pada guru, karena guru 

merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan. 

Namun, pada kenyataan dilapangan kepala sekolah masih ada yang 

merangkap sebagai guru padahal tugas pokok kepala sekolah adalah sebagai 

manajer sekolah. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pembinaan Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud 

Santi Ambarukmi bahwa “kepemimpinan kepala sekolah perlu diperkuat agar 

mutu sekolah bisa meningkat”. Selain itu juga “kepemimpinan kepala sekolah 

mutlak diperlukan karena tugas pokok seorang kepala sekolah tidak lagi 

merangkap sebagai guru tetapi fokus sebagai manajer sekolah”. Katanya disela 

peluncuran program inisiatif kepemimpinan pendidikan untuk raih prestasi 

(inspirasi) di kabupaten Karawang, Jawa Barat (Khumaini, 2019). Maka dari itu 
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kepemimpinan kepala sekolah tidak dapat berdiri sendiri, hal tersebut dapat 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu perilaku pemimpin, bawahan, dan situasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan kepemimpinan kepala 

sekolah. Permasalahan tersebut masih ada kepala sekolah yang merangkap sebagai 

guru. Selain itu terdapat kesalahpahaman dan kurang jelas informasi yang diterima 

oleh guru, sehingga guru kesulitan melaksanakan perintah yang diberikan kepala 

sekolah. Kesalahpahaman antara para guru ini menunjukkan adanya permasalahan 

dalam hal komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang 

dilakukan di lingkungan kantor, organisasi maupun keluarga.  

Di dalam organisasi terdapat guru sebagai unsur anggota organisasi di 

sekolah, apabila  mempunyai pemahaman dan ketrampilan dalam berkomunikasi 

dengan pihak-pihak lain di sekolahnya, akan sangat besar pengaruhnya terhadap 

kinerjanya. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Muslikhah, 2012) mengatakan 

bahwa angka 63,9% responden melakukan komunikasi intern dengan kategori 

intensitas tinggi, 33% responden melakukan komunikasi intern dengan kategori 

intensitas rendah, disusul 0,8% responden melakukan komunikasi intern dengan 

kategori intensitas sangat rendah. Maka dari itu komunikasi internal sangat 

diperlukan dalam sebuah organisasi khususnya kepala sekolah dan guru agar tidak 

terjadi kesalahpahaman. Kasus-kasus di atas diduga mempunyai dampak pada 

kinerja guru di sekolah. Sehingga dalam proses kinerja guru diperlukan sebuah 

komunikasi internal.  

Surakarta merupakan kota budaya yang ada di Jawa Tengah, selain itu 

Surakarta menjadi kota pelajar. Pendidikan yang ada di Surakarta Jawa Tengah 

ada SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Untuk SMA sendiri ada SMA 

Muhammadiyah, SMA Negeri, dan SMA swasta lainnya. SMA Muhammadiyah di 

Surakarta terdapat SMA Muhammadiyah Banjarsari, Kartasura, dan Jebres. SMA 

Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta terdiri dari SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta, SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, 

dan SMA Muhammadiyah PK Kotabarat. Berdasarkan hasil observasi yang telah 
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dilakukan bahwa kinerja guru rata-rata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 

namun belum terlalu signifikan, realita yang dapat mendukung pernyataan tersebut 

antara lain kurangnya dorongan dari kepala sekolah, adanya pembuatan kerangka 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kurang optimal, masih banyak 

siswa yang tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru, dan komunikasi 

internal antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan siswa 

yang masih terdapat kesalahpahaman. Untuk itu kepala sekolah SMA 

Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta harus memiliki strategi yang tepat dalam 

meningkatkan kinerja guru yaitu dengan melakukan kepemimpinan kepala sekolah 

dan komunikasi internal. Sehingga secara tidak langsung kepemimpinan kepala 

sekolah dan komunikasi internal akan mempengaruhi kinerja guru. Jika 

kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi internal baik maka akan 

mempengarhi kinerja guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta itu 

sendiri yaitu sebagai sekolah yang mempunyai akreditasi yang baik. 

Kinerja guru berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2005  maka guru 

berkewajiban: 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 

yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 2) 

meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

seni. 3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. 4) menjunjung tinggi 

peraturan perundang-undangan, hokum, dank ode etik guru, serta nilai-nilai agama 

dan etika. 5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini 

mendorong penulis untuk bisa memahami lebih dalam dan melakukan penelitian 

tentang pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi internal 

terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut. 

1. Sebagian guru masih belum menunjukkan kinerja yang baik dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga masih banyak guru yang mengajar 

secara monoton dan tanpa persiapan yang matang. 

2. Masih banyak guru yang belum mampu mengembangkan metode 

pembelajaran yang efektif dan kreatif sehingga masih terlihat monoton. 

3. Pembuatan kerangka Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang kurang 

optimal. 

4. Kurangnya kesejahteraan pada guru honorer dan guru yang belum sertifikasi. 

5. Sebagian guru belum profesional dalam melaksanakan tugas. 

6. Kurang minatnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran dan guru 

hanya terfokus dengan buku saja. 

7. Guru masih kesulitan melaksanakan PTK atau penelitian padahal PTK 

merupakan syarat untuk guru dalam kenaikan golongan 

8. Kualitas guru yang masih rendah. 

9. Kinerja guru yang masih rendah. 

10. Kurangnya kesadaran guru dalam melengkapi perangkat pembelajaran. 

11. Kemampuan guru dalam menguasai materi masih rendah 

12. Masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi profesi. 

13. Guru masih belum bisa menyesuaikan perubahan zaman dan kebanyakan guru 

di Indonesia masih sebatas mengajar. 

14. Kurang tersedianya media pembelajaran di sekolah. 

15. Kepala sekolah yang masih merangkap sebagai guru di sekolah, padahal tugas 

pokok kepala sekolah adalah sebagai manajer sekolah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu di adakan 

pembatasan masalah agar penelitian lebih fokus dalam mengatasi masalah dan 

permasalahan yang diteliti tidak meluas sehingga yang dikaji dalam penelitian ini 

dibatasi pada : 

1. Kepemimpinan kepala sekolah yang masih kurang sehingga dikhawatirkan 

berdampak pada kinerja guru. Oleh karena itu dalam penelitian ini dibatasi pada 

kepribadian kepala sekolah, pengetahuan terhadap tenaga pendidik, pemahaman 

tentang visi dan misi sekolah, dan kemampuan dalam mengambil keputusan. 

2. Komunikasi internal yang masih kurang sehingga dikhawatirkan dapat 

mempengaruhi kinerja guru. Maka dari itu penelitian ini dibatasi oleh 

komunikasi internal kepala sekolah dengan guru, kepala sekolah dengan 

karyawan sekolah, kepala sekolah dengan komite sekolah, kepala sekolah 

dengan siswa, dan komunikasi internal guru dengan guru. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru 

SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta ? 

2. Adakah pengaruh persepsi komunikasi internal terhadap kinerja guru SMA 

Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta ? 

3. Adakah pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi 

internal terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi komunikasi internal terhadap kinerja 

guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh persepsi kepemimpinan kepala sekolah dan 

komunikasi internal terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari 

Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru. 

b. Sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi pembaca terutama tentang 

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi internal dan kinerja guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti tentang 

kinerja guru. 

b. Bagi kepala sekolah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan 

kinerja guru. 

c. Bagi sekolah, membantu dalam meningkatkan kinerja guru dalam kualitas 

pendidikan


