
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Meningkatkan mutu pendidikan akan secara langsung memberikan dampak  

pada peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan mutu pendidikan harus 

dilakukan secara terencana, terarah, dan intensif, sehingga generasi bangsa siap 

bersaing di era globalisasi. Tetapi hingga saat ini pendidikan di Indonesia masih 

belum menunjukkan peningkatan kualitas karena masih membidik peningkatan 

secara kuantitas. Pemerintah masih berfokus pada program wajib belajar sembilan 

tahun, dimana sasaran program ini adalah semua rakyat Indonesia wajib 

mengikuti program wajib belajar selama sembilan tahun, dengan kata lain 

program ini masih berfokus pada kuantitas peserta didik.  

Setiap komponen-komponen pendidikan saling berkaitan erat. Sehingga 

permasalahan-permasalahan yang timbul juga berkaitan satu dengan lainnya, 

misalnya untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

dibutuhkan lingkungan yang mendukung proses belajar-mengajar, kepemimpinan 

kepala sekolah yang efektif, dan juga tenaga pendidik yang kompeten dibidangnya 

masing-masing. 

Kegiatan belajar mengajar yang berlangsung di satu sekolah berbeda dengan 

di sekolah lainnya. Segenap warga sekolah yaitu kepala sekolah, guru, staf 

aministrasi, dan siswa menjalankan Budaya Sekolah yang secara langsung 

maupun secara tidak langsung menjadi landasan mereka dalam memahami dan 

memecahkan berbagai persoalan yang timbul di sekolah. Sekolah merupakan 

transmisi kultural antar generasi atau disebut juga pewarisan budaya belajar, yaitu  
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usaha  untuk membagikan pengetahuan atau pengalaman dan menjadikannya 

landasan untuk melanjutkan estafet kebudayaan. Mengingat setiap masyarakat 

melakukan usaha pewarisan budaya, yang tidak hanya berupa material namun 

juga memberikan nilai-nilai yang dianggap terbaik dan telah dijadikan pedoman 

baku dalam masyarakat. 

Upaya peningkatan kualitas sekolah harus dimulai dari internal sekolah itu 

sendiri yaitu harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup sebagai Budaya Sekolah. 

Menurut Depdikbud (1999, 10), sekolah sebagai sebuah sistem memiliki tiga 

aspek pokok, yang erat kaitannya dengan kualitas sekolah, yakni proses belajar 

mengajar, kepemimpinan, manajemen sekolah, serta budaya sekolah. Beberapa 

penelitian mengungkapkan bahwa sikap dan motivasi guru serta produktivitas dan 

kepuasan kerja guru dipengaruhi oleh budaya sekolah. Untuk menciptakan budaya 

sekolah yang positif dibutuhkan adanya kesadaran dan motivasi dari diri masing-

masing warga sekolah.  

Guru sebagai warga sekolah yang memegang peranan penting di lapangan 

harus mampu memotivasi dan menginspirasi siswanya. Sebagai contoh, kebiasaan 

guru yang datang sekolah tepat waktu dan melaksanakan tugas mengajar dengan 

baik, sikap dan cara berbicara guru saat berkomunikasi dengan siswa maupun 

dengan warga sekolah lainnya, serta kedisiplinan guru dalam melaksanakan tugas. 

Semua hal tersebut merupakan nilai dan teladan yang harus senantiasa dijaga 

dalam kehidupan sekolah sehingga mampu memotivasi dan menginspirasi 

siswanya. 

Menurut Depdiknas (2003, 1), elemen penting Budaya Sekolah adalah 

norma, keyakinan, tradisi, upacara keagamaan, seremoni dan mitos yang 
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diterjemahkan oleh sekelompok orang tertentu, Hal ini dapat dilihat dari 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan warga sekolah terus menerus. Budaya yang 

ada di dalam lingkungan suatu sekolah akan berbeda dengan Budaya Sekolah 

lainnya, perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan yang memengaruhi sekolah 

tersebut, baik lingkungan eksternal maupun internal sekolah.  

Perbedaan secara internal antara satu sekolah dengan sekolah lain, dibentuk 

oleh pimpinan dan juga warga sekolah dalam mencapai tujuannya, dan bila terjadi 

pergantian pimpinan, maka akan mempengaruhi budaya suatu sekolah. Persepsi 

yang negatif terhadap Budaya Sekolah akan menciptakan iklim sekolah yang 

kurang kondusif. Iklim sekolah yang dimaksud  adalah yang berkaitan dengan 

bagaimana hubungan kerja antara teman sejawat, antara guru dengan kepala 

sekolah, antara guru dengan tenaga kependidikan lainnya. 

Kepala sekolah selaku pemimpin adalah orang yang mampu memengaruhi 

perilaku setiap individu di sekolah agar mau bekerja sama untuk  mencapai tujuan 

pendidikan di sekolah. Kepemimpinan Kepala Sekolah merupakan usaha kepala 

sekolah untuk memengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan 

menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa dan personel lain yang terkait 

untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai 

pemimpin peran utama kepala sekolah adalah mampu membuat orang lain bekerja 

untuk mencapai tujuan sekolah yang dipimpin. Kepala sekolah yang baik idealnya 

mempunyai sifat dan perilaku kepemimpinan yang baik dan dapat memberikan 

kompensasi yang sepantasnya kepada guru sehingga memotivasi mereka untuk 

berprestasi. Kepala sekolah hendaknya memiliki visi kelembagaan kemampuan 

konsepsional yang jelas, serta memiliki ketrampilan dan seni dalam hubungan 
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antara manusia, penguasaan aspek-aspek teknis dan subtantif, memiliki semangat 

untuk maju serta semangat mengabdi dan karakter yang diterima masyarakat 

lingkungannya (Mulyasa 2004, 84).  

Kebijakan baru manajemen pendidikan memberikan wewenang yang lebih 

luas kepada kepala sekolah untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pendidikan di sekolah. Mulyasa 

(2004, 89) mengatakan bahwa, kepala sekolah profesional dalam paradigma baru 

manajemen pendidikan akan memberikan dampak positif dan perubahan yang 

cukup mendasar dalam pembaharuan sistem pendidikan di sekolah.  

Guru merupakan salah satu komponen penting dalam tercapainya 

pendidikan yang berkualitas untuk mendorong lahirnya insan Indonesia yang 

cerdas, kompetitif dan bermartabat seperti visi Departemen Pendidikan Nasional 

(Depdiknas). Dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar 

kompentensi guru, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria minimal yang harus 

dipenuhi guru agar dapat berperan maksimal menjalankan tugasnya mendorong 

lahirnya generasi Indonesia yang aktif mengembangkan potensi dirinya, serta 

cerdas dan bermoral tak hanya demi kepentingan pribadi namun juga demi 

kepentingan masyarakat bangsa dan negara. 

Guru merupakan faktor sentral di dalam sistem pembelajaran terutama di 

sekolah, seperti yang dikemukakan oleh Cece Wijaya dan Tabrani Rusyam, (1992, 

2) bahwa guru merupakan pendidik dan pengajar, tokoh teladan, bahkan tokoh 

identifikasi diri. Oleh karena itu guru seharusnya mempunyai perilaku teladan 

untuk dapat mengembangkan diri siswa secara utuh. Interaksi guru dengan peserta 

didik merupakan komponen utama dalam suatu proses pendidikan. Sedangkan 
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komponen lain sekolah, seperti kurikulum, sarana-prasarana, administrasi, dan 

sebagainya tidak terlalu memengaruhi perkembangan karakter peserta didik. 

Semua komponen tersebut, terutama kurikulum akan hidup dan dapat 

diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari apabila dilaksanakan oleh guru. 

Guru sangat berperan dalam mentransformasikan  pendidikan, sehingga 

perubahan atau peningkatan kualitas sekolah hanya akan terjadi jika ada 

perubahan dan peningkatan kualitas guru. Hal ini berarti, pendidikan yang baik 

dan berkualitas bergantung pada kualitas guru. UNESCO menyatakan bahwa 

memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung pada perbaikan 

perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi para guru. Mereka membutuhkan 

pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek professional, dan 

motivasi yang tepat jika ingin memenuhi harapan stakeholder (Delors, 1996). 

Kinerja Guru yang diharapkan dapat mendongkrak kualitas dan relevansi  

pendidikan, dalam implementasinya di lapangan tergantung dari banyak faktor 

yang memengaruhinya dan saling berkaitan, misalnya faktor Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan iklim kerja. Kepemimpinan Kepala Sekolah sangat 

menentukan mutu, tanpa kepemimpinan yang baik proses peningkatan mutu tidak 

dapat dilakukan dan diwujudkan, Edward Sallis (2006, 170). Keutamaan pengaruh 

(influence) Kepemimpinan Kepala Sekolah bukanlah semata-mata berbentuk 

instruksi, melainkan lebih merupakan motivasi atau pemicu (trigger) yang dapat 

memberi inspirasi terhadap para guru dan karyawan, sehingga inisiatif dan 

kreatifitasnya berkembang secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya, Tjutju 

Yuniarsih dan Suwatno (2008, 166). Kenyataan di lapangan Kepemimpinan 

Kepala Sekolah masih menunjukan kinerjanya yang belum optimal, hal itu di 
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indikasikan antara lain masih minimnya kepala sekolah untuk melakukan kegiatan 

supervisi dan tingkat kepuasan guru terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah 

masih rendah. 

Kinerja Guru pada dasarnya terfokus pada perilaku guru di dalam 

pekerjaannya. Sedangkan perihal efektivitas kerja guru dapat dilihat sejauh mana 

kinerja tersebut dapat memberikan pengaruh kepada anak didik. Secara spesifik 

tujuan kinerja juga mengharuskan para guru membuat keputusan khusus dimana 

tujuan pembelajaran dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tingkah laku yang 

kemudian ditransfer kepada peserta didik. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja sesuai dengan peranannya. Kinerja menjadi suatu wujud perilaku 

seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Kinerja Guru dapat dilihat dan 

diukur berdasarkan spesifikasi kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. 

Indikator penilaian terhadap Kinerja Guru dilakukan terhadap tiga kegiatan 

pembelajaran dikelas, yaitu perencanaan kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Berbagai faktor yang memengaruhi 

kinerja, yaitu motivasi, Budaya Sekolah, gaya kepemimpinan, fasilitas kerja dan 

sebagainya.  

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, kondisi objektif di sekolah 

memang menunjukkan tanda-tanda masih rendahnya kinerja profesional guru, 

antara lain: masih banyak guru SD yang tidak berlatar belakang pendidikan sesuai 

ketentuan dan bidang studi yang dibinanya, masih banyak guru yang memiliki 

kompetensi keilmuan dan profesionalitas rendah dan memprihatinkan, masih 

banyak guru yang kurang terpacu dan termotivasi memberdayakan diri, 
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mengembangkan profesionalitas diri dan memutahirkan pengetahuan mereka 

secara terus menerus dan berkelanjutan meskipun cukup banyak guru yang sangat 

rajin mengikuti program pendidikan, masih banyak guru yang kurang terpacu, 

terdorong dan tergerak secara pribadi untuk mengembangkan profesi mereka 

sebagai guru, para guru umumnya masih kurang mampu menulis karya ilmiah 

bidang pembelajaran, menemukan teknologi sederhana dan tepat guna, membuat 

alat peraga pembelajaran dan atau menciptakan karya seni. 

Rendahnya kualitas guru tersebut membutuhkan peran kepala sekolah 

sebagai supervisor untuk memantau dan mensupervisi serta memberikan arahan 

dan bimbingan kepada guru guna mencapai pembelajaran yang berkualitas. Guru 

yang profesional sangat dibutuhkan di setiap sekolah karena berperan dalam 

menyiapkan siswa agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. 

Seorang siswa dikatakan telah mencapai perkembangannya secara optimal apabila 

siswa memperoleh hasil belajar yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan minat 

yang dimiliki.   

Dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis 

lebih lanjut tentang “Pengaruh Budaya Sekolah dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah Terhadap Kinerja Guru di Harvest Christian School Tangerang”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pada sebagian besar sekolah belum ada perubahan yang berarti, khususnya 

mengenai pengaruh Budaya Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. 
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Banyak faktor dilapangan yang diperkirakan dapat memengaruhi Kinerja 

Guru, yang dapat  diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja merupakan faktor pendorong seseorang dalam bekerja. 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah berpengaruh kepada kepuasan kerja guru. 

3. Pentingnya komunikasi antara guru dan kepala sekolah dalam proses 

belajar mengajar. 

4. Budaya Sekolah dan iklim kerja terhadap Kinerja Guru 

5. Pentingnya komunikasi antar guru terhadap Kinerja  Guru.  

6. Sarana dan pra sarana yang dimiliki memengaruhi Kinerja  Guru. 

7. Daya tarik pekerjaan terhadap Kinerja  Guru. 

8. Adanya persaingan antar guru yang memegaruhi Kinerja  Guru. 

9. Pentingnya pengaruh disiplin kerja terhadap Kinerja  Guru. 

10. Efektivitas kerja yang memengaruhi Kinerja  Guru. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan pertimbangan metodologis, waktu yang tersedia, serta studi 

kelayakan di lapangan, maka peneliti tidak mungkin meneliti semua masalah yang 

teridentifikasi. Oleh sebab itu, peneliti membatasi lingkup masalah yang paling 

penting untuk diteliti yaitu: Budaya Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

terhadap Kinerja Guru di Harvest Christian School Tangerang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

yang diteliti meliputi beberapa pertanyaan berikut: 
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1. Apakah Budaya Sekolah memengaruhi Kinerja Guru di Harvest Christian 

School Tangerang? 

2. Apakah Kepemimpinan Kepala Sekolah memengaruhi Kinerja Guru di 

Harvest Christian School Tangerang? 

3. Apakah Budaya Sekolah dan Kepemimpinan Kepala Sekolah secara 

bersama-sama memengaruhi Kinerja Guru di Harvest Christian School 

Tangerang? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan:  

1. Menganalisis pengaruh Budaya Sekolah terhadap Kinerja Guru di 

Harvest Christian School Tangerang. 

2. Menganalisis pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap 

Kinerja Guru di Harvest Christian School Tangerang. 

3. Menganalisis pengaruh Budaya Sekolah dan Kepemimpiman Kepala 

Sekolah secara bersama-sama terhadap Kinerja Guru di Harvest 

Christian School Tangerang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk memberikan sumbangan 

pemikiran dan gambaran tentang peranan Budaya Sekolah dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru, khususnya 
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yang menyangkut tentang kelayakan suatu lembaga pendidikan dalam 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian dapat dipergunakan untuk: 

1) Memberikan informasi yang akurat menyangkut Budaya Sekolah 

2) Memberikan informasi yang akurat menyangkut Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 

3) Memberikan gambaran tentang Kinerja Guru 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Bab I berisi tentang latar belakang masalah di penelitian ini. Dalam meneliti 

terdapat beberapa identifikasi masalah, tetapi karena adanya keterbatasan waktu 

maka peneliti membuat batasan masalah. Pertanyaan penelitian ini disusun dalam 

rumusan masalah. Selain itu, adanya tujuan dan manfaat dari penelitian ini. 

Bab II berisi pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan peneliti 

untuk menjelaskan variabel Budaya Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah, dan 

Kinerja Guru. 

Bab III berisi metode penelitian yang menjelaskan subyek penelitian tempat 

penelitian, waktu penelitian, dan instrumen penelitian yang digunakan peneliti. 

Bab IV berisi analisa dan pembahasan yang memaparkan hasil dari 

penelitian ini. Setiap variabel dianalisa berdasarkan instrumen data yang 

digunakan. 
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Bab V berisi kesimpulan, implikasi manajerial dan saran dari penelitian ini 

untuk penelitian selanjutnya.   




