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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional menjadi upaya bangsa dalam menciptakan manusia 

Indonesia yang berkualitas demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, sejahtera, 

adil, dan makmur. Hal demikian sesuai dengan yang tertulis dalam UU No.20 

tahun 2003 pasal tiga 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. 

  Menurut Utami dan Tarmuji (2014, 312) dalam menciptakan manusia 

yang berkualitas, adanya perubahan perilaku manusia yang dinilai melalui 

pembentukan karakter, pengetahuan, pribadi dan moral merupakan peranan 

penting suatu pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya berfokus dalam 

ranah kognitif, tetapi juga melihat perkembangan afektif dan psikomotorik dalam 

proses pendewasaan tingkah laku manusia. 

 Sumber daya manusia merupakan bagian integral dalam kelangsungan 

suatu organisasi. Sama halnya di dalam lembaga pendidikan, guru berperan 

menjadi salah satu penentu dalam tercapainya tujuan pendidikan. Mulyasa (dalam 

Handayani dan Rasyid 2015, 265) mengemukakan bahwa guru adalah faktor yang 

memberikan pengaruh terbesar dalam terciptanya suatu proses dan hasil 
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pendidikan yang berkualitas. Sebagai tenaga pendidik, guru bertugas untuk 

merencanakan, mengelola, menjalankan, dan mengevaluasi proses pembelajaran 

yang telah direncanakan (Mishan 2014, 2). 

 Guru merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan, 

dimana guru menjadi ujung tombak karena berhadapan langsung dengan peserta 

didik dalam proses pembelajaran (Yudani, Natajaya, dan Dantes 2013, 3). Guru 

menjadi sumber daya manusia yang berpengaruh besar dalam pendidikan karena 

dengan bersinggungan langsung, guru berusaha untuk mengelola, membina, serta 

meningkatkan kualitas para peserta didik, dan dengan berada di garis depan, guru 

sebagai tenaga pendidik dituntut untuk memiliki kinerja yang berkualitas dengan 

menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan. 

Kepemimpinan memiliki kaitan dengan pemahaman pekerja terhadap 

tugas yang harus dikerjakan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, pemimpin 

dalam suatu lembaga pendidikan memiliki pengaruh yang penting bagi pekerja di 

dalamnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut Colquitt, Lepine, dan 

Wesson (2014, 430) kepemimpinan adalah kekuatan dan pengaruh yang dimiliki 

seseorang dalam mengarahkan pengikutnya untuk mencapai suatu tujuan yang 

diharapkan. Daryanto (dalam Yudani dkk 2013, 3) mengemukakan kepemimpinan 

merupakan cara atau gaya seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku 

bawahan untuk dapat bersinergi dan berkerja dengan efektif demi mencapai tujuan 

bersama.  

 Keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan pendidikan di dalam sekolah 

tidak dapat dipisahkan dengan keberhasilan kepala sekolah dalam 
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memaksimalkan usaha setiap pekerja yang berada di bawah kepemimpinannya. 

Danim dan Kairil (Puspaningtyas dan Ismiyati 2015, 2) menyatakan kepala 

sekolah sebagai pemimpin dituntut mampu untuk memberikan arahan dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan guru dan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. 

 Supriyo (2015, 29) mendefinisikan iklim kerja adalah merupakan segala 

hal yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, iklim kerja 

memiliki peranan penting dalam meningkatkan hasil kerja guru. 

 Motivasi kerja merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi 

kinerja para pekerja, karena dengan adanya pemberian motivasi, para pekerja 

diharapkan dapat bekerja dengan maksimal sehingga pada akhirnya dapat 

mendorong organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan 

(Mulyadi dan Marliana 2010, 29). Nuraisyah (2014, 4) menyatakan motivasi 

adalah pemberian rangsangan untuk bekerja dengan optimal dalam usaha 

mencapai tujuan, dengan meningkatkan gairah dan semangat kerja para pekerja. 

Hal ini sejalan dengan Handayani dan Rasyid (2015, 267) yang mengemukakan 

bahwa motivasi kerja adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok mendapat 

dorongan untuk berkinerja lebih baik dari sebelumnya.  

 Sekolah Dasar Dharma Karya UT merupakan lembaga pendidikan swasta 

berada di bawah naungan Yayasan Pembina Universitas Terbuka, yang berlokasi 

di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Sekolah ini dikenal sebagai sekolah 

Adiwiyata Kota Tangerang Selatan dan sekolah Adiwiyata Provinsi Banten 

dengan status terakreditasi A. Pada tahun 2012, sekolah ini menjadi sekolah 
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Adiwiyata Nasional dan tahun 2013 menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri. Sekolah 

ini juga mendapat predikat Sekolah Sehat Nasional. Dengan visi terwujudnya 

insan yang berkarakter, kreatif, dan inovatif dilandasi iptek dan imtaq yang 

berwawasan lingkungan, Sekolah Dasar Dharma Karya UT terus berupaya untuk 

meningkatkan mutu dan kualitasnya. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

sekolah, tentunya tidak dapat dipisahkan dengan kinerja guru yang ada di 

dalamnya. 

 Berdasarkan permediknas No 16 tahun 2007, guru dituntut untuk 

memenuhi empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pendagogis, kompetensi 

profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Kinerja guru yang 

baik tidak saja dinilai dari bagaimana guru mengerjakan tanggung jawabnya 

sehari-hari, seperti misalnya dalah hal persiapan pelajaran, proses pembelajaran, 

dan proses evaluasi pembelajaran, tetapi juga bagaimana peran guru saat 

mengikuti kegiatan sekolah yang ada di luar kelas. Selain itu, ketepatan waktu 

guru tiba di sekolah juga merupakan hal yang dinilai dalam mencapai kinerja yang 

baik.  

Berdasarkan data dari pihak sumber daya manusia (SDM) di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang, masih ditemukan beberapa guru yang tidak 

datang tepat waktu jam kerja, dimana paling tidak terdapat minimal satu sampai 

dua guru setiap harinya yang datang terlambat, dan pulang sebelum jam kerja 

selesai. Berikut grafik 1.1 yang merupakan data statistik keterlambatan guru 

Sekolah Dasar Dharma Karya UT Tangerang pada bulan Juni – Agustus 2016. 
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 Grafik 1.1 Data Statistik Keterlambatan Guru Sekolah Dasar Dharma Karya UT  

 
 Sumbu Vertikal : Jumlah hari terlambat datang 

 Sumbu Horizontal : Jumlah guru 

 Sumber: Data Milik Sekolah Dasar Dharma Karya UT Tangerang 

 

 

 Selain data statistik keterlambatan di atas, adanya penurunan kinerja juga 

terlihat dari hasil angket yang disebar dan diisi oleh kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah bersama anggota tim yang termasuk dalam kategori leader di 

sekolah dengan jumlah responden sebanyak sepuluh orang di Sekolah Dasar 

Dharma Karya UT Tangerang. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Angket Kondisi Awal Para Guru 

No Pernyataan Selalu Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1. Para guru mengumpulkan 

administrasi pembelajaran (RPP 

& kisi-kisi instrumen 

pembelajaran) dengan tepat 

waktu. 

20% 30% 50%   

2. Akhir-akhir ini para guru 

mengeluh mengenai beban 

pekerjaannya. 

  30% 50%  20% 

3. Para guru menunjukkan 

penurunan semangat kerja. 
  40%  60%   

4. Para guru terlihat kurang 

nyaman dalam bekerja. 
  20% 50% 30% 

5. Belakangan ini guru sering 

datang terlambat. 
  30% 70%   

 Sumber: Hasil Pengolahan Data (2016) 

 

0

1

2

3

4

5

1 2 3 9 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 28 31 37 38

Data Statistik Keterlambatan Guru Sekolah Dasar Dharma Karya UT 

(Juni - Agustus 2016) 

Juni Juli Agustus



 

6 
   

  Berdasarkan hasil di atas, sebanyak 50% dari responden menyatakan para 

guru terlambat dalam mengumpulkan administrasi untuk proses pembelajaran. 

Menurunnya motivasi guru juga terlihat dari pernyataan responden sebanyak 60% 

yang menyatakan para guru masih seringkali menunjukkan penurunan semangat 

kerjanya. Kemudian sebanyak 50% dari responden menyatakan para guru masih 

seringkali mengeluh mengenai beban pekerjaannya dan sebanyak 50% dari 

responden juga menyatakan bahwa para guru masih seringkali terlihat kurang 

nyaman saat bekerja. Melihat kondisi ini, apabila tidak segera diatasi tentunya 

dapat mempengaruhi kinerja guru. 

 Hal di atas diperkuat dengan pernyataan dari kepala sekolah di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang yang menyatakan bahwa menurut 

pengamatannya, para guru mengalami penurunan kinerja sekitar 20%. Kondisi 

seperti ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses kegiatan di sekolah khususnya 

proses pembelajaran, hingga akhirnya menghambat sekolah dalam menjalankan 

misi untuk mencapai visi yang ditentukan. 

 Kinerja para pekerja merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan. Amstrong dan Baron (dalam Nuraisyah 2014, 

6) menyatakan kinerja adalah hasil atau prestasi kerja seseorang yang 

berhubungan kuat dengan tujuan organisasi. Dengan kinerja suatu tim atau 

individu yang baik, maka organisasi yang bersangkutan dapat mencapai tujuan 

yang maksimal. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapainya tujuannya menjadi bukti hasil dari kinerja para pekerjanya.  

Hal tersebut senada dengan Mulyadi dan Marliana (2010, 27) yang 

mengungkapkan kinerja suatu organisasi dapat tercermin dari kinerja para pekerja 
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yang ada di dalamnya, sehingga apabila kinerja para pekerjanya baik maka 

kemungkinan besar kinerja organisasi tersebut juga baik. Dengan demikian 

berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru menjadi 

salah satu penentu keberhasilan sekolah dalam upaya mencapai tujuannya. 

Mengingat pentingnya peran guru dalam dunia pendidikan, maka kontrol 

dan usaha untuk meningkatkan kinerja guru menjadi hal pokok yang perlu 

dilakukan. Hal ini juga yang perlu diupayakan oleh Sekolah Dasar Dharma Karya 

UT Tangerang untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan 

dengan meningkatkan kualitas kinerja para gurunya. Berdasarkan dari penjelasan 

di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang pengaruh 

kepemimpinan, iklim kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat teridentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan kepala sekolah adalah perilaku yang ditunjukkan kepala 

sekolah dalam mempengaruhi anggotanya, yang dalam hal ini adalah para 

guru, untuk mencapai tujuan sekolah. Apakah kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh terhadap motivasi kerja dan kinerja guru? 

2. Iklim kerja merupakan suasana kerja yang dirasakan oleh pekerja dalam 

menjalankan tugasnya. Apakah iklim kerja berpengaruh terhadap motivasi 

kerja dan kinerja guru? 
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3. Motivasi menjadi daya pendorong seseorang dalam menjalankan tugasnya. 

Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru? 

4. Kepuasan kerja merupakan sikap senang atau bangga terhadap hasil pekerjaan 

yang dperoleh. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru? 

5. Stres kerja adalah reaksi psikologis para guru dalam menjalankan tugas yang 

melebihi kapasitasnya. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja guru? 

6. Gaji merupakan imbalan yang diperoleh para guru dari pekerjaan yang telah 

dilakukan. Apakah gaji berpengaruh terhadap kinera guru? 

7. Moral kerja merupakan sikap dan perilaku yang ditunjukkan para guru untuk 

mau terlibat atas setiap pekerjaannya. Apakah moral kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru? 

8. Struktur organisasi merupakan sistem atau pola aktivitas organisasi yang 

menghubungkan antar individu dan kelompok dalam organisasi. Apakah 

struktur organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru? 

 

1.3  Batasan Penelitian 

Variabel laten yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemimpinan, 

iklim kerja, motivasi kerja, dan kinerja guru di Sekolah Dasar Dharma Karya UT 

Tangerang.  

 

1.4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka permasalahan penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang? 

2. Apakah terdapat pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang? 

5. Apakah terdapat pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar 

Dharma Karya UT Tangerang? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang. 

2. Menganalisis pengaruh iklim kerja terhadap motivasi kerja di Sekolah Dasar 

Dharma Karya UT Tangerang. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar 

Dharma Karya UT Tangerang. 

4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di Sekolah 

Dasar Dharma Karya UT Tangerang. 

5. Menganalisis pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru di Sekolah Dasar 

Dharma Karya UT Tangerang. 
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1.6  Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu 

sebagai berikut: 

1.6.1  Manfaat Teoritik 

a. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan sumbangan studi tentang kinerja 

guru di sekolah. 

b. Sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan 

profesi guru dalam sisi perbaikan sistem kepemimpinan serta pengelolaan 

iklim kerja dan motivasi kerja. 

c. Sebagai bahan pertimbangan dalam memajukan dan meningkatkan 

pencapaian kualitas dan kinerja guru di sekolah. 

d. Dapat menambah studi mengenai kinerja guru di sekolah yang ditinjau 

dari perspektif kepemimpinan, iklim kerja, dan motivasi kerja sehingga 

dapat ditindaklanjuti oleh peneliti lain. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran bagi kepala 

pengelola Sekolah Dasar Dharma Karya UT Tangerang dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Dharma Karya UT 

Tangerang. 

b.  Menjadi bahan masukan bagi para guru di Sekolah Dasar Dharma Karya 

UT Tangerang melalui pemahaman kepemimpinan, iklim kerja, dan 

motivasi kerja. 
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1.7  Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil 

penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi kajian literatur atau teori yang berhubungan dengan 

variabel laten yang akan diteliti, yaitu kepemimpinan, motivasi kerja, 

iklim kerja, dan kinerja guru serta model penelitian dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian, lokasi & subjek penelitian, prosedur 

penelitian, populasi, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, 

analisis model, dan hipotesis statistik. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dari hasil uji hipotesis 

dan kaitannya dengan landasan teori yang disusun. 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi manajerial 

beserta saran yang dapat dijadikan bahan pedoman untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 




