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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumberdaya manusia memiliki posisi sangat strategis dalam 

organisasi. Artinya, unsur manusia memegang peranan sangat penting dalam 

melakukan aktivitas untuk pencapaian tujuan. Untuk itulah maka eksistensi 

sumberdaya manusia dalam organisasi sangat kuat sehingga perlu adanya 

manajemen sumberdaya manusia yang memadai sehingga akan menciptakan 

sumberdaya manusia berkualitas, loyal dan berprestasi. 

Keterlibatan sumberdaya manusia dalam organisasi diatur dengan 

adanya pemberian wewenang dan tanggung jawab sesuai standar atau tolok 

ukur yang telah ditetapkan dan disepakati bersama antara karyawan dan 

atasan. Karyawan bersama atasan masing-masing dapat menetapkan sasaran 

kerja dan standar kinerja serta menilai hasil-hasil yang dicapai pada akhir 

kurun waktu tertentu. Hal ini akan mampu menjadikan sebuah kinerja 

karyawan yang baik dan sistematis karena peningkatan kinerja karyawan 

secara perorangan akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan secara 

keseluruhan. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia dalam suatu 

organisasi tentu saja akan berdampak pada kinerja yang semakin baik pula.  

Adapun pengertian kinerja menurut Mangkunergara (2002:67) adalah 

sebagai berikut: 
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Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang) sementara pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. 

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kinerja karyawan adalah 

dengan keterlibatan peranan pimpinan dalam memberikan motivasi kerja bagi 

para karyawannya, karena dengan motivasi kerja yang tinggi tentunya akan 

meningkatkan produktivitas organisasi. Hal ini seiring dengan teori jalur 

tujuan (Path Goal Theory) yang dikembangkan oleh House (1971) dalam 

Sutarto (2006:127) yang menyebutkan sebagai berikut: 

Pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara 

memberikan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi bawahannya agar 

percaya bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang 

serius. Kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan 

tingkat kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi. 

Peranan pemimpin sangat dominan, sekalipun seorang pemimpin juga 

tidak boleh mengabaikan pentingnya peranan para tenaga kerja, yaitu 

karyawan. Karyawan atau bawahan merupakan salah satu palaksana berbagai 

macam pekerjaan dan tugas yang tentunya memerlukan dorongan atau 

motivasi yang terus menerus dari seorang pemimpin untuk meningkatkan 

gairah dan semangat kerjanya. Motivasi sebagai suatu dorongan dari dalam 
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untuk dapat bekerja secara maksimal dan terarah, dapat dipelihara jika 

didukung oleh perilaku kepemimpinan yang baik. 

Kepemimpinan itu sendiri menurut Sutrisno (2002:152) adalah 

sebagai berikut: 

Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, melalui komunikasi baik 

langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk menggerakkan 

orang-orang agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang 

hati bersedia mengikuti kehendak pemimpin itu. 

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa perilaku 

kepemimpinan (leadership) dapat dikatakan sebagai cara dari seorang 

pemimpin (leader) dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh 

unsur-unsur di dalam kelompok atau organisasinya dengan menghasilkan 

kinerja yang maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini tentunya 

akan terwujud apabila seorang pimpinan memiliki perilaku kepemimpinan 

yang efektif yang dapat dilihat dari hasil kepemimpinannya. 

As’ad (2006) menyatakan kriteria kepemimpinan yang efektif yaitu 

hasil dari kerjasama atau prestasi kelompok yang dipimpin atau unit 

bagiannya. Seorang pimpinan yang efektif tidak hanya bisa mempengaruhi 

bawahan-bawahannya, tetapi juga menjamin bahwa para karyawannya 

tersebut dapat bekerja dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Untuk 

melihat efektif tidaknya suatu kepemimpinan, dapat dilihat dari hasil 

kepemimpinannya, kriteria kepemimpinan yang efektif yaitu hasil dari 

kerjasama atau prestasi kelompok yang dipimpin atau unit bagiannya.  
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Terkait dengan efektivitas kepemimpinan, Hersey and Blanchard 

(2001:172) menggunakan istilah perilaku tugas dan perilaku hubungan untuk 

menggambarkan konsep-konsep yang serupa dengan konsiderasi dan struktur 

inisiasi. Hal ini sejalan dengan hasil studi Michigan dalam Robbins 

(2002:369) yang menyatakan bahwa perilaku kepemimpinan dibedakan 

dalam dua dimensi yaitu: 1) perilaku pemimpin berorientasi tugas atau 

orientasi produksi (task-oriented behavior or production oriented) dan                 

2) perilaku pemimpin yang berorientasi hubungan atau orientasi karyawan 

(relationship-oriented behavior or employee oriented).  

Selanjutnya Hersey and Blanchard (2001:172) menambahkan bahwa 

perilaku tugas adalah kadar upaya pemimpin mengorganisasi dan menetapkan 

peran anggota kelompok atau pengikut, menjelaskan aktivitas anggota serta 

kapan, di mana dan bagaimana cara penyelesaiannya, menetapkan pola 

organisasi, saluran komunikasi dan cara penyelesaian pekerjaan secara rinci 

dan jelas. Sementara itu perilaku hubungan adalah kadar upaya pemimpin 

untuk membina hubungan pribadi diantara mereka sendiri dan dengan para 

anggota kelompok (pengikut) dengan membuka saluran komunikasi dan 

menyediakan dukungan sosio emosional. Model kepemimpinan ini disebut 

teori kepemimpinan situasional.   

Atas dasar pengertian di atas, maka kepemimpinan yang baik dan 

efektif adalah kepemimpinan yang mendasarkan diri dari situasi yang ada 

dalam organisasi. Jika perilaku kepemimpinan sesuai dengan situasi yang 

dihadapi dalam organisasi atau unit kerja, maka akan membuat iklim kerja 
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menjadi kondusif. Hal ini tentunya akan memberi motivasi yang tinggi bagi 

karyawan dalam meningkatkan kinerja yang berujung pada pencapaian tujuan 

organisasi secara optimal. 

Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah merupakan salah 

satu perguruan yang memiliki visi dan misi pendidikan berupa terwujudnya 

manusia muslim, berakhlak, cakap, percaya kepada diri sendiri, berguna bagi 

masyarakat dan negara. Hal ini tidak saja diarahkan sebagai upaya kaderisasi 

bagi perguruan sendiri, tetapi juga sebagai sumbangsih dalam mempersiapkan 

penerus bangsa yang berkualitas. 

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi perguruan, 

Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah mengambil kebijakan 

manajemen sekolah dengan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (school 

based management) atau disingkat MBS. Munculnya gagasan ini dipicu oleh 

keinginan para pengelola Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah 

pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang dimiliki untuk 

dapat mengelola sekolah secara mandiri. Dengan demikian kepala sekolah 

sebagai pemimpin perguruan akan memiliki kewenangan penuh dalam 

mengelola perguruan dan tidak merasa nirdaya karena terperangkap dalam 

ketergantungan berlebihan kepada yayasan Muhammadiyah yang 

menaunginya. Di sisi lain, peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin 

juga tidak semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang 

berdampak pada tumpulnya kreativitas berinovasi. 

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah juga diharapkan menciptakan rasa 
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tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala 

sekolah selaku pemimpin, guru dan personal pendukung lainnya sebagai 

karyawan, dan anggota masyarakat akan bekerjasama dengan baik untuk 

membuat Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah akan sersikap terbuka 

terhadap hal-hal yang terkait dengan kemajuan perguruan, dimana 

keterbukaan ini akan meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan 

orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. 

Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah tentunya akan berhasil apabila 

kepemimpinan yang ada berjalan dengan baik. Kepemimpinan yang baik 

akan berdampak pada kinerja karyawan yang baik pula. Sehingga pada 

akhirnya akan terjadi sinergi antara pemimpin dan karyawannya dalam 

mewujudkan perguruan yang mandiri. 

Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa dalam aktivitas 

kesehariannya Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah tidak 

terlepas dari munculnya permasalahan, khususnya terkait dengan 

kepemimpinan. Masalah tersebut antara lain menyangkut hubungan bawahan 

dan pemimpin, seperti sikap kepala sekolah kadang-kadang melakukan 

perintah dengan emosional, sering mengambil keputusan sepihak tanpa 

mempertimbangkan situasi, mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan 

karyawan yang kompeten di bidang tersebut, dan sebagainya.  

Hal ini kurang bisa diterima oleh bawahan sehingga berdampak pada 

berkuranganya motivasi kerja karyawan yang pada akhirnya menyebabkan 

kinerja karyawan tidak optimal. Pada kondisi inilah perlu adanya gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekaligus 
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kepemimpinan yang bisa diterima dengan baik oleh karyawan Perguruan 

SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah. 

Munculnya permasalahan kepemimpinan di Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah sudah barang tentu berdampak terhadap 

kinerja karyawan yang berujung pada kurang optimalnya pencapaian tujuan 

perguruan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul : ”Pengaruh 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah Kabupaten Gresik.” 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka rumusan 

masalahnya adalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepemimpinan di lingkungan Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan di lingkungan Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah ? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan lingkungan Perguruan SMU Muhammadiyah 

3 Cabang Bungah? 

C. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengingat banyaknya teori tentang kepemimpinan dan kinerja maka 

peneliti mempunyai pertimbangan hanya meneliti model teori 
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kepemimpinan situasional menurut Hersey and Blanchard (2001) dan 

kinerja karyawan berdasarkan enam kriteria primer kinerja karyawan 

menurut Bernardin dan Rusel dalam Rucky (2000)  

2. Karyawan yang diteliti adalah tenaga kerja baik guru maupun karyawan 

lainnya di Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah. 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui kepemimpinan di Perguruan SMU Muhammadiyah 3 

Cabang Bungah. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan Perguruan SMU Muhammadiyah 3 

Cabang Bungah. 

3. Untuk mengukur dan menganalisa pengaruh signifikan variabel 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Perguruan SMU 

Muhammadiyah 3 Cabang Bungah. 

E. Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini didasarkan atas kajian-kajian teori yang telah ada 

sehingga akan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ilmu manajemen sumberdaya manusia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perguruan SMU Muhammadiyah 3 Cabang Bungah 

Penelitian ini merupakan masukan dan bahan evaluasi untuk 

pengambilan kebijakan instansi khususnya yang berkaitan dengan 

permasalahan kepemimpinan dan kinerja karyawan. 

b. Bagi Karyawan 

Penelitian ini merupakan masukan dan bahan evaluasi bagi 

karyawan berkaitan dengan kepemimpinan dan kinerja karyawan 

sehingga dapat lebih bermanfaat dalam implementasi tugas sehari-

hari. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memperjelas dan memperdalam konsep-konsep 

serta pola hubungan antara kepemimpinan dan kinerja karyawan 

sehingga peneliti akan lebih memahami keterkaitan antara teori dan 

praktek.  

d. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini juga berguna untuk tambahan pengetahuan dan 

informasi yang dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 

pengembangan replikasi penelitian lebih lanjut. 


