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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Organisasi terbentuk atas sekumpulan orang yang melakukan interaksi 

dalam berbagai fungsi untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan oleh 

pendiri organisasi tersebut. Pada umumnya tujuan organisasi diterjemahkan sebagai 

visi dan misi organisasi.  

Untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi, diperlukan kerjasama antar 

semua pihak yang ada dalam organisasi. Pemimpin adalah posisi penting dalam 

suatu organisasi, yang akan mengarahkan dan menggerakkan organisasi menuju 

tujuan yang sudah ditetapkan. Pemimpin dalam hal ini dapat diartikan sebagai 

pemilik yang membangun organisasi atau bisa juga sebagai seseorang atau 

sekelompok orang yang diberikan otoritas untuk mengarahkan dan melaksanakan 

organisasi.  

Sekolah sebagai organisasi di bidang pendidikan juga merupakan kumpulan 

orang-orang yang berinteraksi dengan fungsi sebagai pendidik, tenaga 

kependidikan dan murid, termasuk orang tua secara tidak langsung, untuk mencapai 

tujuan yang tertuang dalam visi dan misi sekolah tersebut.  

Tujuan organisasi pendidikan secara umum, seperti yang ditetapkan dalam 

UU No. 20 tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : 

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, 
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mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Sekalipun memiliki landasan yang sama, setiap sekolah menetapkan visi, 

misi dan tujuan yang berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan setiap 

organisasi pendidikan dipengaruhi juga oleh berbagai aspek, seperti sosial, budaya, 

yang membuat pandangan dan fokus tujuan dari setiap sekolah berbeda. 

Secara khusus, sekolah Kristen harus menjadikan pengenalan akan Allah, 

keselamatan melalui Yesus Kristus dan pemuridan sebagai upaya pembentukan 

Karakter Kristus sebagai tujuan penyelenggaraan pendidikan secara holistik. 

Mazmur 78:6-7 :  

Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak, yang 

akan lahir kelak, bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, 

supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan 

perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahNya. 

 

Dalam dunia pendidikan, pemimpin yang dimaksud dapat merupakan 

seorang Menteri beserta jajarannya dari tingkat Pusat, Propinsi, Daerah dan Kota, 

yang mengepalai Departemen bidang Pendidikan, yang membuat ketentuan secara 

Nasional. Namun dalam area yang lebih kecil, dapat merupakan sekelompok orang 

yang tergabung dalam suatu Yayasan Pendidikan yang bertanggung jawab atas 

organisasi pendidikan yang dinaunginya. Pada umumnya Yayasan akan 

membentuk suatu tim kerja berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu 

organisasi sekolah, yang akan mengarahkan dan menentukan visi, misi dan tujuan 

Sekolah di bawah Yayasan tersebut.  

Dalam pelaksanaannya, pengurus-pengurus Yayasan tidak terlibat langsung 

dalam operasional penyelenggaraan sekolah. Ada orang-orang yang diberikan 
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otoritas untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya organisasi, termasuk di 

dalamnya Kepala Sekolah.  

Kepala Sekolah sebagai pelaksana operasional sekolah, memiliki tanggung 

jawab yang tidak hanya terbatas pada terselenggaranya proses pembelajaran, tapi 

juga berperan dalam perubahan, perbaikan dan pengembangan dalam 

penyelenggaraan suatu sekolah. Oleh karena itu kemampuan pemimpin sekolah 

dalam menyeimbangkan antara kepentingan di dalam sekolah dan luar sekolah 

sangat penting. Di dalam sekolah, adalah memastikan proses pembelajaran yang 

melibatkan seluruh pihak yang ada dalam sekolah dapat berjalan dengan baik dan 

berkualitas. Sementara tanggung jawab kepada pihak luar adalah mengenai 

pandangan dan kepercayaan orangtua dan masyarakat terhadap sekolah.   

Selain daripada pemimpin, hal yang juga sangat penting dalam proses 

pencapaian tujuan suatu organisasi adalah budaya organisasi. Dikemukakan oleh 

Nawawi, budaya organisasi merupakan suatu pola perilaku yang terorganisir yang 

dipengaruhi terutama oleh lingkungan internal organisasi, yang menjadi landasan 

berperilaku setiap orang yang ada di dalamnya. (Uha 2013, 4). Robert G. Owen 

dalam (Uha 2013, 5) mengemukakan budaya sebagai suatu sistem pembagian nilai 

dan kepercayaan yang berinteraksi dengan orang dalam suatu organisasi, struktur 

organisasi dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku.  

Dalam konteks Sekolah, selain Kepala Sekolah dan Budaya Organisasi, 

dalam hal ini Budaya Sekolah, guru memegang peranan sangat penting sebagai 

pelaksana utama dalam keberlangsungan hidup organisasi pendidikan ini. Undang-
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Undang Republik Indonesia no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 

ayat 1 menyatakan: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

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

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Sebagai guru professional, tentu saja peran guru dalam mencapai tujuan 

organisasi pendidikan ini sangat juga dipengaruhi dengan kompetensi yang harus 

dimiliki untuk melaksanakan tugasnya. Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa 

kompetensi yang wajib dikuasai oleh guru mencakup: kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. 

Murid, sebagai peserta didik, merupakan komponen penting di dalam 

pendidikan. Undang-undang RI no. 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa yang 

dimaksud peserta didik adalah semua orang yang mengikuti proses pendidikan, 

tanpa batasan usia, bisa dari balita sampai usia lanjut (Nur Irwanto 2016, 9). Namun 

secara khusus dalam pendidikan formal, ada batasan usia yang ditentukan sebagai 

pserta didik. Sadulloah 2010 dalam (Nur Irwanto 2016, 10), menjelaskan peserta 

didik sebagai seorang dengan potensi dan kemampuan tertentu yang membutuhkan 

bantuan orang lain untuk mengembangkan potensinya dengan optimal.  

 Dari berbagai faktor pendukung keberhasilan pembelajaran, selain hal yang 

diungkapkan di atas, seorang murid memerlukan pendorong dalam melakukan 

suatu kegiatan atau tindakan, yang akan mengarahkan kepada suatu tujuan yang 

sudah ditetapkan, dalam hal ini adalah keberhasilan pembelajaran. Dorongan yang 

dimaksud adalah motivasi. Secara umum motivasi dapat dibedakan antara motivasi 

intrinsik, yaitu suatu dorongan yang datang dari dalam diri sendiri, dan motivasi 
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ekstrinsik, dorongan dan pengaruh dari luar dirinya yang menggerakkan seseorang 

untuk melakukan suatu aktivitas.  

Pencapaian prestasi akademik suatu sekolah merupakan salah satu indikator 

keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa 

prestasi akademik sebagai hasil atau outcome dari pembelajaran, merupakan suatu 

proses yang melibatkan berbagai pihak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh antara kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dan budaya sekolah dalam membangun kompetensi yang dimiliki guru dan 

meneliti seberapa besar pengaruhnya terhadap motivasi belajar para murid dari 

SMA XYZ.  

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pengaruh seorang pemimpin dalam organisasi pendidikan sangat 

berdampak kepada orang-orang yang dipimpinnya, dalam hal ini guru, murid, staf 

bahkan secara tidak langsung juga berdampak kepada orangtua, yang menjadi mitra 

sekolah dalam mendidik para murid. Peran kepala sekolah sangat penting dalam 

membangun suasana kerja yang kondusif, yang bisa membangkitkan motivasi para 

guru dan staf untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam memenuhi 

tugas dan tanggung jawabnya. Selain sebagai pimpinan yang dapat mengarahkan 

unit yang dipimpinnya, seorang kepala sekolah juga harus dapat menjadi mediator 

antara berbagai kepentingan yang ada di dalam sekolah, mulai dari Yayasan, para 

guru, para siswa dan orang tua, bahkan pihak-pihak luar, seperti Dinas Pendidikan. 
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Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk membangun tim kerja 

yang solid agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Selain pemahaman 

yang memadai mengenai visi dan misi sekolah, tujuan dan sasaran pelaksanaan 

pembelajaran, kepala sekolah juga harus mampu membagikan dan mengajak tim 

untuk menjalani visi misi sekolah. Untuk membangun tim yang solid diperlukan 

kemampuan interpersonal dari seorang kepala sekolah dalam membangun 

hubungan yang baik diantara para guru, sehingga terbangun kepercayaan dan dapat 

menginspirasi para guru untuk memiliki komitmen dalam melayani murid-murid 

demi untuk keberhasilan proses pembelajaran. 

“the health and vitality of a school is directly related to the maturity and 

effectiveness of its leadership, both at the governance and management 

level”. (Essays on exemplary Christian School Leadership 2012, 109) 

 

Budaya sekolah yang meliputi nilai-nilai yang dianut, simbol, kebiasaan 

rutin dalam sekolah dan keteladan yang ditunjukkan, diharapkan dapat menjadi 

pegangan setiap pihak yang terlibat di dalamnya dalam menjalankan interaksi, 

kewajiban dan perilakunya (Uha 2013, 3). Budaya sekolah akan membantu agar 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi mengarah kepada pencapaian 

misi, visi dan tujuan organisasi. Karena itu selain visi, misi dan tujuan sekolah, 

budaya sekolah juga harus dapat diperkenalkan kepada setiap orang yang ada dalam 

organisasi, agar setiap orang dapat menyesuaikan diri dengan budaya sekolah 

tempatnya bekerja. Visi, misi dan tujuan sekolah dapat diumpamakan sebagai 

“what” – apa yang akan dilakukan, sementara budaya adalah “how” – bagaimana 

kita melakukan perjalanan mencapai tujuan (Uha 2013, 17). 
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Guru, sebagai pelaku utama dalam bisnis pendidikan, tentunya wajib 

memiliki kompetensi yang memadai sehubungan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh guru mencakup pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku, sesuai UU RI No. 14 Tahun 2006 pasal 1 ayat 10. (Nur 

Irwanto 2016, 1). Kompetensi yang dimaksud mencakup kompetensi pedagogik, 

kepribadian, professional dan sosial. Kompetensi yang terintegrasi secara utuh 

tersebut harus diterapkan secara konsekuen, konsisten dan terampil, tidak bisa 

hanya diterapkan salah satu atau sebagian saja. Bahkan kompetensi tersebut harus 

terus dikembangkan melalui pelatihan dan bertambahnya pengalaman. 

Sekolah merupakan tempat dan komunitas dimana anak-anak mendapatkan 

pendidikan formal, yang memiliki kerangka belajar – kurikulum yang disusun 

dengan sengaja, dengan menetapkan standar pencapaian yang berlaku secara 

umum. Guru, sebagai pengajar dan pendidik di sekolah, juga menjadi orangtua bagi 

murid-murid, selama mereka belajar dalam institusi pendidikan formal, sangat 

memegang peranan selama proses pembelajaran berlangsung. Selama proses 

pembelajaran, guru dan siswa terlibat dalam suatu interaksi yang cukup intensif dan 

konsisten dalam jangka waktu yang cukup panjang, berkisar antara 7-8 jam sehari. 

Karena itu sangat penting membangun hubungan yang baik antara guru dengan para 

siswa, didasarkan atas percaya, saling membutuhkan, saling menghargai dan 

menghormati. Dalam pendidikan formal, peran guru menjadi salah satu faktor 

pendorong yang dapat meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran.  

Hal yang seringkali menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan masa 

kini adalah adanya dikotomi antara peran guru dan orangtua dalam mendidik anak. 
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Contohnya, orangtua menyerahkan segala hal mengenai proses pendidikan kepada 

sekolah, karena merasa bahwa itu merupakan tanggung jawab institusi pendidikan. 

Sementara di sekolah, guru mengharapkan ada peran serta dan keterlibatan 

orangtua di dalam mendampingi anak-anaknya, dalam proses pembelajaran.  

Idealnya guru dan orangtua seharusnya bermitra dalam mendidik dan 

membangun generasi penerus. Perhatian dan dukungan dari orang tua dan guru 

merupakan salah satu faktor yang seharunya dapat menjadi pendorong bagi para 

murid untuk belajar dan berprestasi. Pendidikan kepada anak-anak tidak hanya 

berbicara mengenai transfer pengetahuan saja, justru yang lebih penting dan 

dibutuhkan anak-anak dalam persiapan pembangunan masa depannya adalah 

keteladanan dan pendampingan. 

Bagi para guru, tanggung jawab keberhasilan pembelajaran bukan 

pekerjaan yang mudah. Karena selain dampak dari kepemimpinan, budaya sekolah 

dan kompetensi guru, masih ada satu faktor penentu keberhasilan pembelajaran, 

yaitu murid itu sendiri.  Murid adalah pribadi yang memiliki potensi tertentu yang 

sedang berkembang menuju kedewasaan dan memerlukan bantuan pendidik untuk 

mengoptimalkan prosesnya. (Nur Irwanto 2016, 10).   

Masalah yang pada umumnya timbul dalam pembelajaran adalah rendahnya 

motivasi diri murid, terlihat dari hasil akademik yang tidak memuaskan yang 

disebabkan oleh rendahnya usaha dan kemampuan murid (Alderman 2004, 4). 

Seharusnya permasalahan mengenai rendahnya usaha murid dalam mencapai hasil 

pembelajaran, menjadi tantangan bagi para pendidik untuk mencari tahu mengenai 

permasalahan motivasi yang menjadi penyebabnya. Sementara mengenai 
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kemampuan, kebanyakan orang mengukurnya sebagai kemampuan untuk mencapai 

suatu prestasi, yang seringkali akan dibandingkan antara murid yang satu dengan 

yang lainnya.  Para murid bisa saja berusaha untuk menutupi ketidakmampuannya 

dengan pemikiran bahwa target yang ditetapkan terlalu tinggi atau sebaliknya tidak 

mau melakukan usaha apapun untuk mengubah keadaan. Situasi persaingan yang 

sehat dan tuntutan yang wajar, dapat menjadi pendorong untuk murid melakukan 

aktivitas pembelajaran. 

Sehubungan dengan hal ini, penulis bermaksud menganalisis sejauh mana 

kepemimpinan seorang kepala sekolah dan budaya sekolah yang dibangun dengan 

melibatkan semua pihak yang ada di sekolah, berpengaruh terhadap kompetensi 

guru yang berdampak terhadap motivasi belajar murid dalam proses pembelajaran. 

 

1.3. Batasan Masalah  

Diantara berbagai gaya kepemimpinan yang ada, secara khusus penelitian 

ini membatasi pada pembahasan mengenai pengaruh kepemimpinan 

transformasional Kepala Sekolah dan budaya sekolah, sebagai faktor yang 

mempengaruhi kompetensi guru yang diharapkan memberi dampak pada motivasi 

belajar siswa.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

Penelitian ini merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah memiliki 

pengaruh terhadap kompetensi guru? 
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2. Apakah Budaya Sekolah memiliki pengaruh terhadap kompetensi guru? 

3. Apakah kompetensi guru memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa? 

4. Apakah gaya kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah memberi 

pengaruh terhadap motivasi belajar siswa? 

5. Apakah Budaya Sekolah memberi pengaruh terhadap motivasi belajar 

siswa? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh Kepemimpinan transformasional Kepala Sekolah 

dengan kompetensi guru. 

2. Menganalisis pengaruh Budaya Sekolah dengan kompetensi guru. 

3. Menganalisis sejauh mana kompetensi guru berpengaruh kepada motivasi 

belajar murid 

4. Menganalisis sejauh mana Kepemimpinan transformasional Kepala 

Sekolah berpengaruh terhadap motivasi belajar murid. 

5. Menganalisis sejauh mana Budaya Sekolah berpengaruh terhadap motivasi 

belajar murid. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa temuan-temuan penelitian ini akan membantu para 

pemimpin mengembangkan kepemimpinannya dengan menyeimbangkan 
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penekanan mereka terhadap tanggung jawab internal, yaitu menyelenggarakan 

proses pembelajaran yang kondusif berdasarkan budaya sekolah yang sudah ada 

dan meningkatkan kompetensi para guru, termasuk pengembangan-pengembangan 

pembelajaran yang berdampak pada peningkatan motivasi belajar siswa.  

Guru-guru juga dapat melihat gambaran mengenai sejauh mana 

kompetensinya berpengaruh kepada keberhasilan pembelajaran melalui 

peningkatan motivasi belajar siswa. 

Bagi para murid, mereka mengerti bahwa mereka dididik bukan hanya 

menunjukkan prestasi yang secara umum diterima di tengah masyarakat, tapi 

mereka mengerti alasan mengapa mereka harus menunjukkan prestasi. Sebagai 

anak-anak yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Pencipta, apakah 

mereka bisa menunjukkan karakteristik Pencipta dalam kehidupan mereka. Nilai-

nilai Kebenaran Kristus yang tercermin dalam kehidupan mereka, bukan hanya 

berdampak pada masa sekarang, tapi juga berdampak pada kekekalan.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Penyusunan hasil penelitian mengenai Hubungan Kepemimpinan 

Transformasional, Budaya Sekolah dan Kompetensi Guru terhadap motivasi belajar 

murid, akan tersaji dalam sistematika sebagai berikut: 

 Bab 1: Pendahuluan, yang memaparkan secara umum organisasi di bidang 

pendidikan, dimana kepemimpinan dan budaya organisasi memberi pengaruh 

dalam mencapai tujuan organisasi, sama halnya seperti organisasi pada umumnya. 
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Bab ini akan menyajikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 Bab 2: Landasan Teori, yang akan menyajikan berbagai kajian teori 

sehubungan dengan kepemimpinan transformasional, budaya organisasi atau 

sekolah, kompetensi guru dan motivasi belajar. Juga akan dipaparkan mengenai 

hasil dari penelitian sebelumnya dan signifikansinya dengan penelitian yang sedang 

dilakukan.  

 Bab 3: Perspektif Kristen, yang akan menganalisis dan menyajikan 

perspektif Alkitabiah sehubungan dengan teori-teori mengenai kepemimpinan 

transformasional, budaya, kompentensi guru dan motivasi belajar. 

 Bab 4: Metode Penelitian, yang akan menyajikan rancangan penelitian, 

prosedur, teknik hingga instrumen yang akan digunakan dalam penelitian. 

 Bab 5: Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan berfokus kepada penjabaran 

hasil penelitian serta pengujian terhadap data yang telah didapatkan. 

 Bab 6: Kesimpulan dan Saran, sebagai bagian akhir dari laporan penelitian 

yang merupakan pandangan akhir dan masukan yang dapat dilakukan oleh 

organisasi terkait untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas 

organisasi. 

  




