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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah kepemimpinan merupakan hal yang menarik dan banyak 

diperbincangkan orang. Tidak saja menarik bagi ahli manajemen saja melainkan 

juga bidang lain, hal ini dapat dimengerti karena kepemimpinanan mempunyai 

peranan sentral dalam organisasi dan dalam kehidupan organisasi dimana terjadi 

interaksi kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan, selalu 

memerlukan kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan atau style banyak mempengaruhi terhadap 

keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. 

Pencapaian tujuan setiap organisasi dipengaruhi suatu perilaku organisasi yang 

merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku yang terdapat dalam 

organis asi. Kegiatan yang paling lazim yang dinilai dalam suatu organisasi adalah 

kinerja, yaitu bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organsasi. 

Sekolah merupakan sistem organik atau sistem manusiawi dimana 

hubungan antar individu yang terlibat merupakan kunci berfungsinya sistem. 

Suatu sistem organik, fungsi suatu bagian tidak hanya untuk bagian itu sendiri 

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 
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sebagai suatu sistem. Kualitas sekolah tidak hanya terwujud hanya sebagian dari 

sistem, 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 pencapian satu atau beberapa tujuan, jadi pemimpin itu 

seseorang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan 

kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapat 

pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat menggerakkan 

bawahan kearah pencapian tujuan tertentu. 

Gaya kepemimpinan terwujud melalui interaksi pemimpin dengan orang-

orang yang dipimpin yang terjadi dalam berbagai kondisi yang mempengaruhinya, 

pengklasifikasian berbagai gaya dalam interaksi atau gaya kepemimpinan, 

perwujudan gaya kepemimpinan secara nyata tidak dapat lepas dari pengaruh 

kondisi yang selalu berubah-ubah yag 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 Kepemimpinan Autokratis, 

Gaya Kepemimpinan Demokratis / Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Laisses-

faire (Kendali Bebas). 
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Kompensasi menjadi salah satu faktor yang dominan dalam memotivasi 

seseorang untuk meningkatkan kinerjanya dan dengan diberi kompensasi yang 

pantas, guru akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan 

egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan dari profesinya, sehingga guru bisa 

lebih fokus untuk meningkatkan kinerjanya, yang akhirnya bisa meningkatkan 

kualitas pembelajaran. 

Rendahnya pengakuan terhadap profesi keguruan tercermin pada 

minimnya kompensasi yang diterima guru sebagai pendidik hal itu tercermin  

Seperti beberapa guru yang mengeluhkan gaji yang diterima karena gajinya tidak 

bisa mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, serta jika ada musibah yang 

menimpa guru, sekolah tidak menyediakan tunjangan untuk membantu 

meringankan beban guru jadi guru merasa sangat tidak terbantu jika terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan. 

Lima kebutuhan dasar yang seharusnya terpenuhi untuk menunjang kinerja 

guru semestinya diupayakan dengan baik. Kompensasi yang diberikan bagi tenaga 

pendidik harus mempunyai prinsip keadilan dan kelayakan, artinya keadilan 

dalam pemberian kompensasi, serta kelayakan upah, gaji, bonus atau bentuk-

bentuk lainya sebagai penghargaan atas profesionalitas yang dimiliki tenaga 

pendidik, hal ini terkait hubungan antara pengorbanan dengan produksi serta 

seberapa jauh aplikasi kompensasi dalam pendidikan. 

Kinerja menurut Mangkunegara (2007:67) berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 
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dan kuantitas yag dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang dberikan. Kinerja dapat dipandang sebagai proses 

maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana suatu 

pekerjaan itu berlangsung untuk mencapai hasil kerja. 

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 bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bagsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

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 ada 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, kepercayaaan dan kepuasan yang diberikan kepala sekolah 

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

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

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

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

dari dua aspek yaitu aspek kemampuan dan aspek motivasi. 
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Penulis untuk melihat kinerja menggunakan penilaian  perencanaan 

program pengajaran seperti membuat silabus pada awal semester sebelum 

pembelajaran dimulai, pelaksanaan program pengajaran seperti melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan silabus atau sesuai dengan kurikulum yang berlaku 

dan evaluasi hasil pembelajran seperti melakukan evalusi setelah melakukan 

pembelajaran di kelas. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya.  

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 mencapa kinerja guru yang baik. Kepemimpinan yang handal sangat 

diperlukan untuk memotivasi guru agar bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan 

organisasi tersebut karena kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi 

kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. 

Blancard (1992:22) 

SDN Sumber Tengah merupakan sekolah yang pertama didirikan di desa 

Sumber Tengah Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Sekolah ini didirikan 

pada tahun 1931 dan mulai menerima siswa pada tahun 1935. Saat ini sekolah 

tersebut memiliki 36 pengajar (guru) dan 112 siswa (data:2013). Hasil 

pengamatan sementara pada SDN Sumber Tengah Bungatan Situbondo, bahwa 

kepala sekolah pada sekolah tersebut dihadapkan pada permasalahan yaitu pada 

tahun 2012 mengalami pergantian Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah ini 
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tergolong usia muda daripada guru-gurunya, namu kepala sekolah yang baru 

langsung dihadapkan dengan permasalahan. 

Pada awal kepemimpinannya, permasalahan yang dihadapi oleh kepala 

sekolah yang baru ini tidak adanya kepastian dalam penentuan kebijakan sehingga 

guru dalam tugas kurang ketaatannya, hal itu dibuktikan dengan Kepala sekolah 

yang baru belum membuat kebijakan baru dalam masa jabatannya karena kepala 

sekolah yang baru masih mengacu pada kebijakan kepala sekolah yang lama.  

Pembagian tugas yang kurang terarah itu terbukti dengan apabila ada salah 

satu guru yang tidak masuk untuk mengajar, kepala sekolah langsung menunujuk 

guru untuk menggantikan guru yang tidak masuk tanpa mempertimbangkan 

terlebih dahulu kemampuan guru tersebut dalam penguasaan materi. Penentuan 

tujuan organisasi seperti visi dan misi belum sampai ke semua bawahan atau 

semua anggota organisasi sehingga kurang kerjasama antar anggota organisasi.. 

Komunikasi yang kurang dapat dilihat tidak adanya rapat-rapat non-formal dalam 

membahas kinerja, itu semua cenderung dalam gaya kepemimpinan autokratis. 

Alasan penelitian pada SDN Sumber Tengah Situbondo karena dilihat dari 

lingkungan sekolah yang berada sangat jauh dari pusat kota Situbondo, apabila 

dilihat secara seksama kurikulum pendidikan SDN di kota dan di desa sangat jauh 

berbeda. Di desa sistem pembelajaran yang dilakukan guru sangatlah sederhana 

dan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman dan peralatan penunjang 

pembelajaran secara tekonologi pun sangat minim, sehingga hal tersebut 

mempengaruhi kinerja guru  di SDN tersebut dan mengakibatkan prestasi sekolah 
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jauh dari sekolah dasar pada umumnya karena minimnya tekonologi yang 

digunakan di sekolah. Pada guru honorernya, dilihat dari UMR kota situbondo 

yang minim membuat gaji yang diterima guru honorer tidak mencukupi untuk 

kebutuhan hidupnya. 

Berangkat dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis 

tertarik untuk menguji lebih dalam mengenai gaya kepemimpinan, kompensasi 

dan kinerja guru SDN Sumber Tengah Situbondo, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Gaya Kepemimpian dan 

KompensasiTerhadap Kinerja Guru”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap 

kinerja guru pada SDN Sumber Tengah, Bungatan Situbondo? 

2. Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru SDN Sumber 

Tengah, Bungatan Situbondo? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, agar supaya penelitian ini 

lebih terarah, maka penulis membatasi pada Gaya Kepemimpinan Autokratis, 

Gaya Kepemimpinan Demokratis / Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Laisses-

faire/Kendali Bebas (model Universitas lowa Ronald Lippit dan Ralph K. White 
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(dalam Handoko, 2001:298) dan Kompensasi pada guru honorer SDN Sumber 

Tengah, Bungatan Situbondo.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menguji pengaruh antara gaya kepemimpinan dan  kompensasi 

terhadap kinerja guru pada SDN  Sumber Tengah, Bungatan 

Situbondo. 

b. Untuk menguji variabel mana yang paling berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guruSDN Sumber Tengah, Bungatan Situbondo 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Instansi 

Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber 

informasi untuk meninjau kembali terhadap kebijakan yang telah 

dilakukan dalam kaitannya megenai Gaya Kepemimpinan, kompensasi 

dan kinerja guru. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai kajian ilmiah bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian 

pada masa yang akan datang terutama menyangkut tentang gaya 

keemimpinan dan kompensasi terhadap kinerja guru. 

 


