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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan keterbukaan dalam berbagai 

aspek kehidupan, sangat dibutuhkan lulusan pendidik yang siap. Di sisi lain, 

pemerintah sangat memberi perhatian pada peran pendidikan untuk menciptakan 

masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, 

pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan suatu bangsa sehingga dapat bersaing dan unggul. Undang-undang 

Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II, pasal 3, Nomor 20 tahun 2003 disebutkan 

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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

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

Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” 

Suatu proses pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan pembimbingan, pendampingan, pengajaran, dan atau 

pelatihan sesuai dengan standar proses pendidikan. Mutu pendidikan akan berhasil 

jika diolah atau diproses dengan teknik dan metode yang sesuai dengan kondisi dan 

situasi siswa serta menggunakan sarana prasarana yang memadai. Untuk dapat 
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melaksanakan hal tersebut, diperlukan guru yang memiliki kemampuan dan 

kreativitas tinggi serta memiliki semangat dan motivasi kerja yang tinggi sehingga 

dapat menghasilkan produktifitas kerja yang baik. Dengan kata lain, guru yang 

memiliki kemampuan tersebut diatas lebih cenderung bekerja dengan baik dan juga 

yang berarti mereka memiliki prestasi atau kinerja yang lebih baik. 

Penilaian prestasi kerja pegawai atau kinerja pegawai adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara 2011, 69). Prestasi kerja dipengaruhi oleh faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation). 

Faktor motivasi yang menjadi pendorong setiap pegawai terbentuk dari 

sikap (attitude) pegawai tersebut dalam menghadapi situasi (situation) kerja. 

Termasuk di dalamnya sikap terhadap situasi kerja yang berkaitan dengan 

kepemimpinan kepala sekolah. Guru yang memiliki sikap positif atau setuju dengan 

situasi sekolah termasuk kepemimpinan kepala sekolah, cenderung memiliki 

motivasi tinggi sehingga akan bekerja dengan baik dan menghasilkan prestasi kerja 

yang memuaskan. Sebaliknya guru yang kurang setuju atau tidak cocok dengan 

situasi sekolah termasuk kepemimpinan kepala sekolahnya, cenderung kurang 

semangat dalam bekerja dan hasil kerjanya pun tidak maksimal. 

Ketidaklayakkan seorang guru dalam mengajar dapat disebabkan karena 

kurangnya motivasi diri individu serta lemahnya kemampuan pribadi. Menurut 

Pareek (1984, 126). Motivasi kerja guru sangat dipengaruhi oleh pola kehidupan 

suatu organisasi (sekolah) yaitu: (1) pola pergaulan peranan; (2) persepsi dan 
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penerimaan peranan. Keserasian kerja dan sikap saling mengisi antar anggota dalam 

suatu sekolah akan menambah keharmonisan serta meningkatkan semangat kerja 

para guru sehingga hasilnya akan lebih baik. Dengan kata lain semangat kerja erat 

kaitannya dengan keharmonisan hubungan kerjasama antara sesama pengelola atau 

yayasan (Human Relations), termasuk didalamnya hubungan antara kepala sekolah 

dengan guru. Analogi suatu perusahaan, kepala sekolah sebagai manajer sedangkan 

guru sebagai pekerja dan mereka secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap 

proses dan hasil produksi yang dikeluarkan.  

Proses dalam sekolah adalah proses pembelajaran yang membutuhkan 

kerjasama dan perhatian dari tiap warga sekolah. Sehingga hasil produksi atau hasil 

dari pembelajaran tadi dapat sesuai yang diharapkan oleh semua pihak. Sikap 

kerjasama dan saling menghormati antara kepala sekolah sebagai manajer dengan 

guru sebagai pekerjanya akan memperkuat rasa kepedulian terhadap program dan 

tujuan yang ditentukan.  

Penerimaan peran oleh setiap individu dalam organisasi akan memperkuat 

dorongan psikologis dan sekaligus akan meningkatkan semangat kerja sehingga 

hasilnya lebih memuaskan. Adanya rangsangan yang dapat membangkitkan 

motivasi dari guru dan disertai dengan gaya kepemimpinan yang baik dari kepala 

sekolah dapat menghasilkan kinerja guru dengan baik. Kepemimpinan 

transformasional merupakan suatu kepemimpinan yang berkarisma dan 

mempunyai peran sentral dan strategis dalam membawa organisasi atau sekolah 

mencapai tujuannya.  
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Menurut Bass (1985, 20) seorang pemimpin yang transformatif adalah 

seorang pemimpin yang mampu memotivasi pengikutnya dengan melakukan hal-

hal seperti berikut: (1) meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tujuan yang 

akan dicapai, (2) mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan 

pribadi, dan (3) mampu menggerakkan pengikut atau bawahan menuju kebutuhan 

pada level yang lebih tinggi. 

Pada tahun 1998 dengan menempati lahan seluas 6000 m2, berdiri Sekolah 

Swasta Kristen XYZ dengan mengemban harapan akan pentingnya suatu lembaga 

pendidikan bermutu yang dapat mengayomi dan membina seluruh peserta didik 

secara utuh (holistic) berawal dari jenjang TK dan SD. Melihat minat masyarakat 

yang begitu besar, maka pada tahun 2003 secara resmi berdiri SMP. Dan saat ini, 

Sekolah XYZ melayani lebih dari 500 siswa mulai dari jenjang TK sampai dengan 

SMA.  

Sesuai dengan visi XYZ, menjadi wadah pembelajaran bagi siswa dalam 

meraih potensi akademik terbaik, mengembangkan karakter seperti Kristus, dan 

menjadi pembelajar yang tak pernah lelah. Diharapkan pada jenjang yang tertinggi 

dari sekolah ini yaitu para siswa SMP dan SMA akan terpatri sesuai dengan visi 

sekolah XYZ dalam kehidupan mereka. Pendekatan secara holistik dilakukan guna 

menumbuhkembangkan kemampuan para siswa khususnya siswa SMP dan SMA 

tidak hanya secara mental, fisik, spiritual dan juga kecerdasan emosi. Untuk 

mencapai pemberdayaan yang telah disebutkan, Sekolah XYZ melibatkan seluruh 

anggota sekolah terutama para guru.  
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Peran serta guru sangat diharapkan dalam menerapkan nilai visi dan misi 

sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak hanya terjadi didalam kelas saja, 

namun juga penerapan hidup keseharian. Sehingga dapat dihasilkan para siswa 

SMP dan SMA yang antusias terus belajar, dan individu yang percaya terhadap diri 

sendiri. Seperti halnya pada sekolah lain, kinerja guru sangat berpengaruh terhadap 

hasil proses pembelajaran siswa SMP dan SMA Sekolah XYZ.  

Ketidakhadiran guru tertentu, sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran. Walaupun proses komunikasi antara kepala sekolah dengan guru 

sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketidakhadiran guru tersebut 

dapat berpengaruh terhadap kinerja guru, dan jika dilakukan pembiaran dapat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran siswa. Penulis tertarik untuk melibatkan 

para guru SMP dan SMA di Sekolah XYZ untuk memberikan penilaian tentang 

kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh kepala sekolah, motivasi kerja 

yang menggerakkan mereka, kepuasan kerja pribadi, serta pencapaian kinerja 

masing-masing. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah 

“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru di Sekolah XYZ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah identifikasi masalah 

yang telah dijabarkan diatas, diketahui bahwa rendahnya kinerja guru merupakan 
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salah satu masalah yang terjadi di sekolah dasar. Berikut adalah hal-hal yang dapat 

mempengaruhi tingkat kinerja guru: 

1) Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, yaitu bagaimana kepala 

sekolah dapat memimpin dan mempengaruhi guru dalam melaksanakan 

pekerjaanya. Adakah pengaruh kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah terhadap kinerja guru? 

2) Motivasi kerja, yaitu dorongan internal dan eksternal yang memampukan 

seorang guru untuk melakukan pekerjaannya. Adakah pengaruh motivasi 

kerja terhadap kinerja guru? 

3) Kepuasan kerja, yaitu perasaan puas atau tidak puasnya guru akan hal-hal 

yang ia dapatkan di tempat kerja. Adakah pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja guru? 

4) Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, motivasi kerja dan 

kepuasan kerja secara bersama-sama memampukan guru untuk 

meningkatkan kinerja kerjanya. Adakah pengaruh kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah, motivasi kerja dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru? 

 

Kinerja guru pada dasarnya merupakan suatu kinerja atau unjuk kerja yang 

dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik (Suharsaputra, 

2010). Menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (1999, 57) untuk mencapai kinerja 

yang baik ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi perilaku kerja dan 

kinerja yaitu: (1) variabel individu, yang meliputi: kemampuan dan keterampilan, 
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latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, jenis kelamin; (2) 

variabel organisasi, yang mencakup antara lain: sumber daya, kepemimpinan, 

imbalan, struktur, desain pekerjaan; (3) variabel psikologis, yang meliputi: persepsi, 

sikap, kepribadian, belajar, motivasi. Pemahaman lain mengenai kinerja guru 

adalah suatu kontribusi yang sangat tinggi terhadap efektivitas proses pembelajaran 

seperti: (1) persiapan dan prosedur pelayanan, (2) manajemen kelas, (3) penguasaan 

mata pelajaran yang diajarkan, juga (3) kepribadian (Glatthorn & Fox, 1996, 1) 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari masalah-masalah yang telah teridentifikasi di atas, dalam penelitian ini 

yang akan dibahas adalah pengaruh kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, motivasi kerja, kepuasan kerja, terhadap kinerja guru. Hal ini juga 

berdasarkan hasil analisa kuesioner identifikasi masalah yang telah dilakukan.  

 

1.4 Rumusan Masalah Penelitian 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah memiliki pengaruh 

terhadap kinerja guru di Sekolah XYZ? 

2. Apakah motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja guru di Sekolah 

XYZ? 

3. Apakah kepuasan kerja guru memiliki pengaruh terhadap kinerja guru di 

Sekolah XYZ? 
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4. Apakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah, motivasi kerja, 

kepuasan kerja guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

guru di Sekolah XYZ?     

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Melihat dari latar belakang dan masalah penelitian, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh  kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

terhadap kinerja guru. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru. 

3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru. 

4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah, 

motivasi kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja 

guru. 

 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini akan dibahas manfaat dari penelitian ini, baik secara 

teoritis maupun manfaat yang bersifat praktis. 

 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memerikan saran dan 

referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan 
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kepemimpinan transformasional kepala sekolah, motivasi, kepuasan kerja dan 

kinerja guru. 

 

 1.6.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat praktis bagi beberapa 

pihak, diantaranya: 

1. Bagi Pimpinan dan Pihak Yayasan Sekolah XYZ 

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pimpinan sekolah ini 

untuk mengetahui kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh 

kepala sekolah, motivasi kerja guru dan kepuasan kerja serta  kinerja guru 

yang ada di sekolah ini. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan yayasan yang 

akan berpengaruh terhadap kinerja guru di masa yang akan datang. 

2. Bagi sekolah-sekolah lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menolong sekolah-sekolah yang mengalami 

masalah dalam meningkatkan kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, motivasi, kepuasan dan kinerja guru-gurunya, agar sekolah 

tersebut pun dapat mengambil kebijakan-kebijakan demi terciptanya kinerja 

yang baik dari para guru yang dimilikinya. 

3. Bagi Kepala Sekolah dan Para Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dan para guru untuk mengetahui pengaruh 

kepemimpinan transformasional yang dimiliki oleh sebuah organisasi.  
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1.7 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari Bab I: Pendahuluan, Bab II: Landasan Teori, Bab III: Metode Penelitian, 

Bab IV: Hasil Pembahasan, dan Bab V: Kesimpulan, Implikasi dan Saran. 

Bab I Pendahuluan 

Pembahasan dalam Bab I ini meliputi latar belakang dari masalah yang akan diteliti, 

identifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, batasan masalah yang dipilih, 

rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dilakukan penelitian, dan sistematika 

penulisan. Pada bab pertama ini sebagai pengantar untuk memasuki dan memahami 

pembahasan dalam bab-bab berikutnya. 

Bab II Landasan Teori 

Bab II berisi berbagai kajian literatur dan teori yang menjadi landasan dari 

penelitian ini. Bab ini membahas mengenai teori-teori tentang variabel-variabel 

penelitian, penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan antar variabel, dan 

kerangka berpikir dari penulisan tesis ini. Juga akan dibahas mengenai hipotesis 

yang akan diuji sesuai dengan perumusan masalah yang tercantum pada bab I. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab III berisi metode dari penelitian yang dilakukan, dari cara pengumpulan data, 

subjek dan objek penelitian, penjelasan mengenai instrumen penelitian, dan metode 

yang digunakan untuk melakukan analisis dari data yang didapatkan. 

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Bab IV berisi analisa dan pembahasan dari hasil penelitian yang didapatkan 

menggunakan instrumen yang telah ditetapkan. Serta menyajikan analisis 
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penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan hasil dari uji hipotesis dan interpretasi dari 

hasil penelitian. Tujuan interpretasi dan analisa data untuk mencari solusi 

permasalahan yang telah dipaparkan pada Bab I. Sehingga analisa data mengacu 

pada landasan teori yang tercantum dalam Bab II. 

Bab V Kesimpulan, Implikasi, Dan Saran 

Bab V berisi kesimpulan dari hasil proses penelitian yang merupakan suatu 

pembuktian hipotesis dari analisis data yang telah dilakukan, implikasi bagi 

organisasi atau sekolah tempat dilakukannya penelitian dan saran yang diberikan 

sebagai manfaat hasil penelitian dan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

  




