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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermatabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(PP No. 19 Tahun 2005), menetapkan delapan Standar yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Salah satu standar yang dinilai 

langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi 

lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa untuk 

dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu tenaga pendidik (guru), dan 

tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, tenaga 

administrasi, pesuruh) harus ditingkatkan. 

Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan 

keberhasilan. Kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan 

perbuatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek 

perencanaan program belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, 

penciptaan dan pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar 
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yang optimal, serta penilaian hasil belajar. Kinerja sangat penting dalam 

menentukan kualitas kerja seseorang, termasuk seorang guru. 

 Hasil pengamatan yang dilakukan oleh supervisor, tampak sebagaian guru 

belum menunjukkan kinerja baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, artinya 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru, seperti: kegiatan dalam merencanakan 

progam pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan 

penilaian, melaksanakan ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan serta mengadakan pengembangan bidang pengajaran 

yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai gambaran profil guru yang kinerjanya 

masih rendah, antara lain: guru mengajar secara monoton dan tanpa persiapan 

yang matang. Guru masih menggunakan persiapan mengajar dengan sangat 

sederhana, belum sepenuhnya menggunakan acuan kurikulum yang 

dipersyaratkan, dan tidak konsisten dalam implementasi skenario rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan dan pada proses 

pembelajaran guru masih dominan menggunakan metode ceramah. Fenomena 

tersebut teramati pada waktu pelaksanaan ke pengawasan di sekolah pada Sekolah 

Dasar Negeri Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. Dijumpai guru yang 

mengajar hanya berdasarkan pengalaman masa lalunya dari waktu ke waktu, 

sehingga merasa hafal di luar kepala dan tidak mau berubah terhadap hal-hal baru, 

termasuk metode pembelajaran, penggunaan media, sistem penilaian yang kurang 

difahami, mengajar secara hafalan/ tanpa persiapan mengajar. 

 Kepemimpinan akan selalu ada dalam setiap organisasi, termasuk di 

dalamnya adalah kepemimpinan pendidikan. Nawawi dalam Permadi (2010:45) 
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menjelaskan, bahwa “Kepemimpinan pendidikan adalah proses menggerakkan, 

mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam 

organisasi/lembaga pendidikan terutama untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan”.   

 Hal di atas mengisyaratkan, bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin 

dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam hal menggerakkan, 

mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di dalam 

organisasi/lembaga pendidikan terutama untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. 

 Kepala sekolah merupakan tokoh sentral untuk mendayagunakan potensi 

yang ada di sekolahnya. Semangat guru-guru dalam mengajar, semangat belajar 

para siswa, bahkan optimisme para orang tua menyekolahkan anak-anaknya akan 

sangat bergantung kepada kompetensi kepala sekolah. 

 Kompetensi kepala sekolah menurut Makawimbang (2012:63) adalah 

“semua pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap dasar yang dimiliki kepala 

sekolah yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bersikap dinamis, 

berkembang, dan dapat diraih, dan dilaksanakan setiap waktu”. Berdasarkan 

kutipan tersebut sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepala sekolah harus 

dinamis. Seorang kepala sekolah dinyatakan kompeten jika memiliki kecakapan 

bekerja sebagai suatu keakhlian selaras dengan bidangnya. 

Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dijelaskan Direktorat 

Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan dan Kependidikan (2010:III), bahwa “...ada 

lima kompetensi kepala sekolah yaitu: kepribadian, manajerial, kewirausahaan, 
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supervisi”. Berdasarkan kutipan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus 

dipahami kepala sekolah. Kesatu, pemahaman terhadap landasan teoritis tentang 

kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi. Akumulasi pengetahuan yang 

memadai akan membantu kepala sekolah dalam menjabarkan setiap unsur 

kompetensi tersebut, sehingga menjadi lebih jelas batas-batas atau indikator yang 

harus dilaksanakannya. Kedua, pemberdayaan tenaga pendidik dan kependidikan. 

Kepala sekolah harus mampu memberdayakan bawahannya, sehingga potensi 

mereka dapat muncul dan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Ketiga, pendelegasian wewenang. Kepala sekolah harus 

menyadari akan keterbatasan waktu, tenaga, dan kemampuan yang dimilikinya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tidak mungkin seluruh bidang garapannya 

dapat dikerjakan sendiri. Sebab itu, ia harus mau dan pandai mendelegasikan 

wewenang kepada bawahannya, dengan mempertimbangkan kemampuan orang 

yang akan diserahi wewenang, dalam hal ini adalah guru guru di sekolah yang 

bersangkutan.  

 Dalam konteks pekerjaan, motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam 

mendorong seorang karyawan untuk bekerja. Motivasi adalah kesediaan individu untuk 

mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan. Pada umumnya kinerja yang 

tinggi dihubungkan dengan motivasi yang tinggi. Sebaliknya, motivasi yang rendah 

dihubungkan dengan kinerja yang rendah. Kinerja seseorang kadang-kadang tidak 

berhubungan dengan kompetensi yang dimiliki, karena terdapat faktor diri dan 

lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja. 
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Berdasarkan paparan di atas maka penulis merasa tertarik  untuk 

melakukan penelitian dengan judul PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA 

SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU  

(Studi Kasus di Sekolah Dasar Sekecamatan Bojongsoang) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana kepemimpinan kepala sekolah Sekolah Dasar sekecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung? 

b. Bagaimana motivasi kerja guru Sekolah Dasar sekecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung ? 

c. Bagaimana kinerja guru Sekolah Dasar sekecamatan Bojongsoang Kabupaten 

Bandung? 

d. Sejauh mana pengaruh Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru baik secara parsial maupun simultan? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan 

salah satu syarat akademis untuk mengikuti ujian sarjana ekonomi pada 

Universitas Widyatama Bandung. 
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Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan  

masalah di atas adalah untuk mengetahui: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah pada Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

b. Motivasi kerja guru Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung. 

c. Kinerja guru Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Bojongsoang 

Kabupaten Bandung. 

d. Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara parsial dan 

simultan terhadap kinerja guru Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

secara praktis sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal 

menguji teori-teori menajemen pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan 

kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru Sekolah Dasar yang 

berada di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui temuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Bagi Dinas Pendidikan, khususnya UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan 

Bojongsoang Kabupaten Bandung diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam membina guru Sekolah Dasar dan pengaruh 

kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

sekolah Dasar di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

2) Dapat memberi motivasi bagi guru Sekolah Dasar agar dapat meningkatkan 

mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

a. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru 

Kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang 

pemimpin pada saat dia mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang 

ia lihat. Norma perilaku tersebut diaplikasikan dalam bentuk tindakan-tindakan 

dalam aktifitas kepemimpinannya untuk mencapai tujuan suatu organisasi melalui 

orang lain. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah sangat mewarnai kondisi kerja. Kebijakan, 

pengaruh sosial dengan para guru serta para murid dan juga tindakannya dalam 

membuat berbagai kebijakan, kondisi tersebut memberikan dampak pula terhadap 

kinerja para guru. Kinerja merupakan perasaan dorongan yang diinginkan oleh 

guru dalam berkerja. Dengan demikian diduga terdapat hubungan positif 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru sekolah dasar. Hal ini dapat 

dikatakan pula semakin baik kepemimpinan kepala sekolah semakin meningkat 

pula kinerja guru. 
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b. Pengaruh motivasi kerja terhadap Kinerja Guru 

Perbaikan kinerja dan motivasi kerja dalam pembelajaran agar efektif dan 

efesien serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal juga tidak 

dapat lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin, sehingga kualitas 

pendidikan akan terwujud bila guru dapat melaksanakan tugas secara optimal. 

Untuk dapat bekerja secara optimal maka diperlukan motivasi. Motivasi 

merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong seorang guru untuk 

melaksanakan tugasnya sebagai pengajar serta dapat menghasilkan prestasi kerja 

yang baik.  

Dengan demikian terdapat hubungan positif antara guru yang memiliki 

motivasi kerja dengan kinerja guru sekolah dasar. Hal ini berarti pula semakin 

tinggi motivasi seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, maka akan semakin 

baik kinerjanya. 

c. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Guru. 

Sanusi (2009:17) menjelaskan, bahwa  “…kepemimpinan adalah suatu 

proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain secara efektif dan 

efisien untuk mencapai organisasi”. Hal ini berarti seorang pemimpin harus 

memiliki pengaruh, kepercayaan diri, serta memiliki kelebihan dalam bidangnya. 

Kartono (2010:6) menjelaskan, bahwa “Kepemimpinan adalah masalah relasi dan 

pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin”. Pemimpin dalam dunia 

pendidikan, khususnya persekolahan dikenal dengan nama Kepala Sekolah. 

Makawimbang (2012:61) menjelaskan pengertian kepala sekolah sebagai berikut. 
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Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat 

dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

yang menerima pelajaran. 

 

Beranjak dari pengertian kepemimpinan dan pengertian kepala sekolah 

seperti yang tertera di atas, maka dapat diartikan, bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan suatu proses mempengaruhi warga sekolah yang meliputi: 

siswa, tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

di sekolah tersebut.  

Setiap kepala sekolah dasar sebagai pemimpin organisasi perlu menguasai 

dan mempunyai kemampuan untuk memotivasi bawahannya, agar kepala sekolah 

dasar dapat mempengaruhi bawahannya harus memahami apa yang menjadi 

kebutuhan bawahannya. Keberhasilan pengelolaan sekolah sangat ditentukan oleh 

kegiatan pendayagunaan sumber daya manusia. Oleh karena itu kepala sekolah 

sebagai pemimpin dalam suatu organisasi hendaknya menyadari dan tanggap 

terhadap teknik-teknik untuk dapat memelihara prestasi dan kepuasan kerja guru 

antara lain dengan memberikan dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan  

tugas mereka sesuai dengan aturan dan pengarahan. Oleh sebab itu salah satu 

tugas kepala sekolah adalah untuk bisa menciptakan guru profesional agar bisa 

bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan. Lebih jauh kepala sekolah 

sebagai pimpinan harus mengetahui kinerja guru-gurunya. 

Kepemimpinan Kepala Sekolah akan diterima oleh guru-guru apabila 

kepemimpinan yang diterapkan sangat cocok dan disukai oleh guru-gurunya. 

Sehingga kalau sudah demikian guru akan memiliki kecenderungan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan kepala sekolah yang dapat 
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mendayagunakan sumberdaya dan khususnya sumber daya manusia yaitu guru, 

maka pada gilirannya akan meningkatkan kinerja guru dan hasil yang dicapai 

secara keseluruhan adalah mutu pendidikan. Motivasi kerja dalam melaksanakan 

tugas sebagai pengajar akan mempengaruhi kinerja guru. Motivasi adalah 

kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan 

organisasi (Robbins,http;//blog at wordpress.com/pengaruh-peningkatan-motivasi-

terhadap-kinerja). Ada tiga elemen kunci dalam motivasi yaitu upaya, tujuan 

organisasi dan kebutuhan. Upaya merupakan ukuran intensitas. Bila seseorang 

termotivasi maka ia akan berupaya sekuat tenaga untuk mencapai tujuan, namun 

belum tentu upaya yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Oleh 

karena itu, diperlukan intensitas dan kualitas dari upaya tersebut serta difokuskan 

pada tujuan organisasi. Kebutuhan adalah kondisi internal yang menimbulkan 

dorongan, dimana kebutuhan yang tidak terpuaskan akan menimbulkan tegangan 

yang merangsang dorongan dari dalam diri individu. Dorongan ini menimbulkan 

perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu. Apabila ternyata terjadi 

pemenuhan kebutuhan, maka akan terjadi pengurangan tegangan. Pada dasarnya, 

guru yang termotivasi berada dalam kondisi tegang dan berupaya mengurangi 

ketegangan dengan mengeluarkan upaya. 

Kinerja adalah hasil kerja yang secara kualitas dan kuantitas dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan  tanggungjawabnya. Penilaian 

kinerja terhadap guru sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini dimaksudkan 

untuk mengukur seberapa baik kinerja seorang guru, dan penting dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Penilaian kinerja terhadap 
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guru meliputi penilaiaan pada 4 kompetensi guru yaitu meliputi aspek pedagogic, 

kepribadian, professional, dan sosial. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2009:64) adalah :jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan 

kerangka pemikiran di atas, dalam penelitian ini penulis menetapkan dugaan 

sementara atau hipotesis sebagai berikut: 

H1  : Kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan 

              terhadap kinerja guru 

H2  : Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

H3 : Kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja secara bersama-sama  

              berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode explanatory. Penelitian 

ini bertujuan menjelaskan atau membuktikan hubungan antar variabel. Sehingga 

pengaruh antara variabel tersebut dapat diketahui dengan baik dan benar. Baik 

tingkat pengaruhnya maupun besaran pengaruhnya (Zulganef, 2008). Teknik 

pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah : 

 



12 
 

a. Library Research 

Yaitu pengumpulan data-data dari literatur, sumber-sumber lain yang 

berhubungan dengan masalah, membaca, dan mempelajari buku-buku untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan. 

b. Field Research 

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke sekolah yang dituju 

yaitu di kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. 

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1) Interview 

Melalui teknik ini penulis mendapatkan informasi dengan melakukan 

wawancara secara langsung dengan pimpinan atau karyawan perusahaan 

yang berwenang maupun karyawan yang bersangkutan. 

2) Kuesioner 

Dalam penelitian ini penulis menyebarkan kuesioner yang berisikan 

pernyataan terstruktur. Diharapkan responden dapat menjawab dengan 

jujur semua pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian. 

 


