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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pengaruh sangat penting 

bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan oleh karena itu pembangunan 

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan, dalam konteks 

pembangunan sumber daya manusia dalam kelompok, group atau organisasi, 

kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting. Kepemimpinan yang 

ada akan mempengaruhi kelompok di dalam mencapai tujuan. Cara seseorang 

memimpin dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut ke arah 

keberhasilan atau ketidak berhasilan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Gaya kepemimpinan atau style banyak mempengaruhi terhadap 

keberhasilan seseorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. 

Pencapaian tujuan setiap organisasi di pengaruhi suatu perilaku organisasi yang 

merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku yang terdapat dalam 

organisasi. Kegiatan paling lazim yang dinilai dalam suatu organisasi adalah 

kinerja, yaitu bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organisasi. 

Sekolah merupakan sistem organik atau sistem manusiawi dimana 

hubungan antara individu yang terlibat merupakan kunci berfungsingnya sistem. 

Suatu system organik, fungsi suatu bagian tidak hanya untuk bagian itu sendiri 
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melainkan berpengaruh untuk keseluruhan sistem. Setiap individu atau bagian dari 

sekolah harus memahami bahwa pekerjaannya berpengaruh terhadap orang lain, 

dan masing-masing harus bekerja sama untuk meningkatkan kinerja sekolah 

sebagai suatu system. Kualitas sekolah tidak hanya dapat terwujud hanya sebagian 

dari system, karena itu kualitas setiap bagian dari sistem harus ditingkatkan. 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, 

khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga Dia mampu untuk 

mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-

aktivitas tertentu demi pencapain satu atau beberapa tujuan, jadi pemimpin itu 

seseoarang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan 

kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat 

pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan 

bawahan ke arah pencapaian tujuan tertentu. 

Gaya kepemimpinan terwujud melalui interaksi antara pemimipin dengan 

orang-orang yang dipimpin yang terjadi dalam berbagai kondisi yang 

mempengaruhinya, pengklasifikasian berbagai gaya dalam interaksi atau gaya 

kepemimpinan, perwujutan gaya kepemimpinan secara nyata tidak dapat lepas 

dari pengaruh kondisi yang selalu beuabah-ubah yang bersifat incidental (sesaat) 

kondisi yang berbeda-beda dan mungkin juga bervariasi dengan demikian 

penerapan setiap gaya kepemimpinan tergantung pada kemampuan pemimpin 

dalam menganalisis dan memanfaatkan kondisi itu, setiap pemimpin akan 

berbeda-beda. Penelitian ini mengacu pada tiga gaya kepemimpinan yaitu Gaya 
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Kepemimpinan Autokratis, Gaya kepemimpinan Demokratis / Partisipatif, Gaya 

Kepemimpinan Laissez-faire (Kendali Bebas) 

Kinerja Menurut Mangkunegara (2001: 67) berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinierja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana suatu 

pekerjaan itu berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 

Kinerja tingkat tinggi adalah hasil dari melakukan sesuatu yang benar pada 

waktu yang tepat Robin (2006) dalam Wibowo(2007:81). Dari pengertian ini 

bagaimana anda bertindak (how you act) dan bukan tentang apa atau siapa anda 

(what you are who you are), sehingga anda dapat melakukan dan menentukan 

kinerja anda. Efektifitas setiap tindakan tergantung pada situasi. Kinerja yang 

efektif dalam pekerjaan adalah hasil melakukan sesuatu hal yang benar pada 

waktu yang tepat (doing the right things at the right time), atau hal yang benar 

untuk pekerjaan spesifik pada waktu yang spesifik, Wibowo (2007:81). 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dijelaskan dalam 

Sisdiknas pasal 3 Bab 3 (2003:5) "Bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk wadah serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia sehat berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab" 

Kinerja guru mengacu pada tingkah laku saat mengajar di kelas" Tingkah 

laku merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menciptakan suasana belajar 

mengajar yang Kondusif. Motivasi akan timbul dalam diri guru apabila ada 

perhatian, kesesuaian, kepercayaan dan kepuasan yang diberikan kepala sekolah, 

serta komunikasi yang lancar antara guru dan kepala sekolah dan guru dengan 

guru, akan dapat meningkatkan kinerja. Menurut Robins (2001:2004) kinerja guru 

dapat ditinjau dari integritas, kemampuan, konsisten, kesetiaan, dan keterbukaan, 

sedangkan menurut Davis dalam Mangkunegara (2001:67) kinerja guru dapat 

dilihat dari dua aspek yaitu aspek kemampuan dan aspek motivasi. 

Penulis untuk melihat kinerja menggunakan penilainan seperti kesetiaan 

adalah tekad dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan mengamalkan 

sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab, prestasi kerja 

adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Tanggung Jawab, Ketaatan adalah 

kesanggupan seseorang untuk menaati segala ketetapan, peraturan yang berlaku 

dan menaati perintah yang diberikan atasan yang berwenang. Kejujuran adalah 

ketulusan hati seorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta 

kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan 

kepadanya. Prakarsa adalah kemampuan seseorang tenaga kerja untuk mengambil 

keputusan langkah-langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan 
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dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari 

atasan. 

Penerapan gaya kepemimpinan kepala sekolah yang tepat akan 

mempunyai pengaruh yang berarti dalam pengambilan keputusan, maupun dalam 

mempengaruhi guru untuk melakukan pekerjaan yang lebih efisien dan efektif 

untuk mencapai kinerja guru yang baik. Kepemimpinan yang handal sangat 

diperlukan untuk memotivasi guru agar bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan 

organisai tersebut karena kepemimpinan adalah sutau proses mempengaruhi 

kegiatan seseoarng atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan organisasi 

Hersey dan Blancard (1992:22). 

Sekolah Dasar Negeri Junrejo 01 Batu beralamat di Jln. Hasanudin No 51 

Junrejo, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kabupten/ Kota Batu, Jawa 

Timur,Nomor Telp/HP (0341) 9679907 / 081555715235. Sekolah Dasar Negeri 

Junrejo 01 Batu merupakan marger dari Sekolah Dasar Negeri Junrejo 01 Batu 

dan Sekolah Dasar Negeri Junrejo 02 Batu pada tahun 2007. Penggabungan ini di 

karenakan untuk meningkatkan standart dan mutu, akan tetapi tidak bisa lepas dari 

permasalahan-permasalahan. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah dapat diketahui dapat diketahui 

hal-hal sebagai berikut, pada tahun 2009 mengalami pergatian Kepala Sekolah, 

dan Kepala sekolah ini tergolong usia muda dari pada guru-gurunya, namun 

kepala sekolah yang baru langsung dihadapkan dengan permasalahan, pada awal 

kepemimpinannya permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Sekolah yang baru 

ini adalah tidak adanya kepastian dalam penentuan kebijakan, sehingga guru 
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dalam tugas kurang ketaatannya,kurang kesetiaan dan kurang tanggung jawab. 

Penentuan tujuan organisai seperti visi dan misi belum sampai ke semua bawahan 

atau semua anggota organisasi,sehingga kurang kerja sama antar anggota 

oraganisasi. Pembagian tugas yang  kurang jelas dan terarah,sehingga guru kurang 

dalam prakarsa dan prestasi. Komunikasi yang kurang dapat dilihat tidak adanya 

rapat-rapat non-formal dalam membahas kinerja dan organisasi, sehingga 

kejujuran guru kurang.  Berangkat permasalahan-permasalahan Kepemimpinan 

dan Kinerja tersebut dan saran dari kepala sekolah maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: 

" PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA GURU" 

 

B. Perumusan Masalah 

Arikunto (2006:19) menyatakan bahwa dalam suatu penelitian, agar dapat 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan 

masalahnya dengan jelas, sehingga akan jelas darimana harus mulai kemana harus 

pergi dan dengan apa. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah 

menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan di SDN Junrejo I Batu? 

2. Bagaimanakah kondisi kinerja guru di SDN Junrejo 1 Batu? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpina terhadap 

kinerja guru di SDN Junrejo 1 Batu?   
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dilakukan dengan tujuan agar pokok permasahan yang 

diteliti tidak terlalu meluas sebagaimana yang sudah ditentukan dan penelitian 

lebih jelas,terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, kemudian 

penelitian berfokus pada tujuan yang diteliti yaitu Gaya Kepemimpinan 

Autokratis, Gaya kepemimpinan Demokratis / Partisipatif, Gaya Kepemimpinan 

Laissez-faire (Kendali Bebas). Gaya Kepemimpinan sebagai variabel (X) dan 

kinerja Guru sebagai variabel (Y), kemudian penelitian ini dibatasi pada selurah 

Guru SDN Junrejo 1 Batu yang berjumlah 30 orang.  

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendiskripsikan bagaimana Gaya Kepemimpinan yang diterapkan di SDN 

Junrejo 01 Batu. 

2. Mendiskripsikan bagaimanakah kinerja Guru di SDN Junrejo 1 Batu. 

3. Mendiskripsikan pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpman 

terhadap kinerja guru di SDN 1 Batu.  

E. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 

untuk meninjau kembali terhadap kebijakan yang telah dilakukan 

dalam kaitannya mengenai Gaya Kepemimpinan dan kinerja guru. 
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2. Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian empirik terutama 

menyangkut perilaku organisasi khususnya bidang Kepemimpinan 

dan kinerja guru. 

 

 

 


