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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya sangat di tentukan oleh 

operasionalisasi manajemen di tingkat sekolah. Peran utama dalam 

menjalankan roda manajemen sekolah terletak pada kepala sekolah dan 

seluruh komunitas sekolah, baik secara bersama-sama maupun masing-

masing. Kepala sekolah adalah orang yang bertanggung jawab untuk 

menjalankan roda organisasi sekolah.  

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, 

menggerakkan, mengarahkan dan memaksa orang atau kelompok agar 

menerima pengaruh tersebut dan membantu tercapainya suatu tujuan telah 

ditetapkan. Dalam bidang pendidikan, kepemimpinan mengandung arti 

kemampuan atau daya untuk menggerakkan pelaksana pendidikan agar 

tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah menghadapi tanggung 

jawab yang berat, untuk itu ia harus memiliki persiapan memadai. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan 

oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku 

orang lain. Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang konsisten 

yang ditunjukkan oleh pemimpin dan diketahui oleh pihak lain ketika 

pemimpin berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain. Gaya 
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kepemimpinan juga merupakan pola tingkah laku seorang pemimpin dalam 

proses mengerahkan dan mempengaruhi para pekerja. 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin dapat mempengaruhi kondisi 

kerja, terutama perilaku-perilaku hubungan antara kepala sekolah dengan 

guru dapat dilihat dari perilaku senang atau tidak, suka atau tidak. Dengan 

perkataan lain gaya kepemimpinan tertentu dapat juga menyebabkan 

peningkatan kinerja atau penurunan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari 

seberapa besar seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan. 

Dalam mengelola organisasi sekolah, kepala sekolah dapat menekankan 

salah satu  gaya kepemimpinan seperti gaya kepemimpinan tinggi pemrakarsa 

tugas dan tinggi perhatian. Gaya kepemimpinan mana yang paling tepat 

diterapkan masih menjadi pertanyaan dan perlu dikaji lebih mendalam. 

Karakteristik gaya kepemimpinan kepala sekolah pada lembaga pendidikan 

antara lain mengatur dan menentukan pola organisasi, meminta bawahan 

untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan, dan lain-lain akan 

berpengaruh terhadap keefektifan gaya kepemimpinan yang diterapkan.  

Gaya Kepemimpinan kepala Sekolah di SMPN 1 Grati menjadi objek 

dalam penelitian ini. Gaya kepemimpinan kepala sekolah bila ditinjau dari 

pendekatan perilaku menunjukkan tingginya tingkat pemrakarsa tugas dan 

masih kurangnya tingkat perhatian. Oleh karena itu penelitian di SMPN 1 

Grati ini lebih menitik beratkan pada perilaku seorang pemimpin (kepala 

sekolah) pada saat berhadapan dengan bawahannya (guru) sesuai dengan teori 

gaya kepemimpinan menurut Ohio State University dalam Thoha (2003). 
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Ada dua dimensi kepemimpinan yang muncul bila ditinjau dari sisi 

perilaku yaitu kepemimpinan sebagai struktur tugas (initiating structure) dan 

perhatian / hubungan (consideration). Struktur tugas merupakan perilaku 

pemimpin yang mengatur dan menentukan pola organisasi, saluran 

komunikasi, struktur peran dalam mencapai tujuan organisasi dan cara 

pelaksanaannya. Dimensi perhatian menyangkut perilaku yang menunjukkan 

persahabatan, kepercayaan timbal balik, saling menghormati, kehangatan, dan 

memberikan penghargaan terhadap bawahan. 

Tabel 1.1 

Initiating Structure atau Struktur Tugas 

Prilaku 

Pemimpin 

Menurut Teori Kenyataan 

Initiating 

Structure 
- Mengatur dan 

menentukan pola 

organisasi 

 
 

- Kepala sekolah menerapkan pola 
5S dan 3K dalam lingkungan 

sekolah,  membuat program kantin 

sehat, semua kegiatan harus 

terjadwal dan administratif, dll. 

- Meminta bawahan 

untuk mematuhi 

aturan yang sudah 

ditetapkan 

 

- Guru wajib datang paling lambat 

pukul 06.30 dan harus pulang 

pukul 14.00, kebersihan menjadi 

tanggungjawab bersama. 

- Memberi tugas 

kepada 

bawahannya secara 

rinci 

 

- Kepala sekolah dalam memberi 
tugas selalu detail, agenda dan 

data-data harus lengkap. 

- Mengoordinasi dan 

mensupervisi 

bawahan secara 

ketat 
 

- Kepala sekolah selalu bersikap 
tegas kepada guru dalam segala hal 

terutama yang berhubungan dengan 

kedisiplinan, jobdes selalu 

dipantau, tidak hanya PBM. 

Tabel dimensi initiating structure di atas menunjukkan, kepala sekolah 

di SMPN 1 Grati sangat menitik beratkan ke bagaimana seorang pemimpin 

mengatur dan mengkoordinasi bawahan secara ketat.  Selain itu, kepala 
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sekolah dalam memberikan tugas begitu detail atau secara rinci. Berdasarkan 

hal tersebut berarti kepala sekolah memiliki initiating structure yang tinggi. 

Tabel 1.2 

Consideration atau Perhatian 
Prilaku 

Pemimpin 

Menurut Teori Kenyataan 

Conside-

ration 
- Menyediakan waktu 

untuk mendengarkan dan 

mendiskusikan problem 

dan keluhan yang 

dihadapi bawahan 

 

- Ketika guru tidak 

menyelesaikan tugasnya 

tepat waktu, kepala sekolah 

memanggil guru tersebut 

secara privat untuk diberi 

saran 

- Menerima saran 

bawahan 

 

- Kepala sekolah masih 
sering tidak menerima saran 

dari guru. 

- Memperlakukan semua 

bawahan dengan cara 

yang sama 

 

 

- Kepala sekolah tidak 
membeda-bedakan guru, 

semua guru menerima hak 

dan kewajibannya secara 

sama. 

- Memberi penghargaan 
terhadap ide atau prestasi 

yang diraih bawahan 

- Kepala sekolah jarang 
memberikan penghargaan 

terhadap guru yang 

memiliki ide atau pun guru 

yang telah berprestasi. 

 

Tabel dimensi consideration di atas menunjukkan bagaimana kepala 

sekolah menjalin hubungan dengan guru. Akan tetapi masih ada persoalan di 

mana masuh rendahnya penghargaan yang diberikan terhadap guru ketika 

memiliki ide atau mendapatkan prestasi secara individu. Perilaku kepala 

sekolah yang dijabarkan di atas, mulai dari bagaimana kepala sekolah 

memberikan tugas hingga bagaimana cara menjalin hubungan dengan guru 

dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja guru. 
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Gaya kepemimpinan menurut Ohio State University lebih sesuai 

dipakai dalam penelitian ini, karena melihat perilaku dari kepala sekolah 

yang cenderung mengarah ke pemberian perhatian dan juga struktur 

pemrakarsaan kepada guru-guru.  Oleh karena itu, penggunaan teori Ohio 

State University ini akan mempermudah dalam membedakan tingkat 

perhatian dan struktur pemrakarsaan yang diberikan oleh kepala sekolah 

kepada guru-guru, apakah termasuk masuk kategori tinggi, rendah, atau 

sangat rendah. 

Menurut Surya Dharma (2005) kinerja guru mempunyai spesifikasi 

tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja 

guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Indikator yang bisa digunakan untuk menunjukkan bagaimana kinerja 

guru di suatu lembaga pendidikan yaitu kualitas kerja (penguasaan materi dan 

penerapan teknologi), kuantitas kerja (hasil), ketepatan waktu (ketepatan 

waktu dalam mengajar dan menyelesaikan tugas), efektivitas (pengelolahan 

kelas), kemandirian (membuat perangkat, alat peraga, dan media 

pembelajaran), dan komitmen (memiliki rasa tanggung jawab dan 

berpartisipasi memajukan sekolah) seperti menurut Bernadin & Russel dalam 

Robbins (2003). 
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Kinerja guru di SMPN 1 Grati bila dilihat secara keseluruhan bisa 

digolongkan baik, akan tetapi apabila ditinjau lebih spesifik masih terdapat 

hal – hal tertentu yang belum sepenuhnya dikatakan baik. Hal tersebut dapat 

dilihat berdasarkan yang pertama, kualitas kerja (penguasaan materi dan 

penerapan teknologi). Kualitas seorang guru bisa dilihat dari seberapa mampu 

guru tersebut menggunakan teknologi. Di sana masih ada beberapa guru yang 

belum mampu menggunakan atau menerapkan teknologi dalam pengajaran. 

Masih sedikitnya guru yang membawa leptop merupakan salah satu bukti 

bahwa belum seluruh guru yang menerapkan teknologi dalam pembelajaran. 

Kedua, kinerja guru yang kurang yaitu masalah ketepatan waktu 

(ketepatan waktu dalam mengajar dan menyelesaikan tugas). Dalam hal ini, 

ketepatan waktu yang kurang adalah dalam menyelesaikan perangkat 

mengajar. Perangkat mengajar seperti RPP yang seharusnya diselesaikan satu 

minggu sebelum waktu pembelajaran, akan tetapi masih banyak yang belum 

memenuhinya.  

Ketiga, terkait masalah kemandirian (membuat perangkat, alat peraga, 

dan media pembelajaran). Masih terdapat guru-guru yang meminta bantuan 

ketika  akan membuat alat peraga, terutama yang berhubungan dengan 

teknologi. Oleh karena itu, dari segi kemandirian masih belum sepenuhnya 

baik. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Guru di SMPN 1 Grati Kabupaten Pasuruan”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah untuk mempermudah dan menjelaskan pemahaman 

peneliti agar jelas dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka 

penulis memberikan batasan masalah objek yang diteliti yaitu kepala sekolah 

dan guru – guru pengajar serta memberikan batasan masalah variabel yaitu 

tentang gaya kepemimpinan dan kinerja. Dengan menggunakan teori gaya 

kepemimpinan menurut Ohio State University, dan teori kinerja menurut 

Bernadin dan Russel. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di SMPN 1 Grati? 

2. Bagaimana kinerja guru di SMPN 1 Grati? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja guru di SMPN 

1 Grati? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan di SMPN 1 Grati. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja guru di SMPN 1 Grati. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru di 

SMPN 1 Grati. 
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E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi UPT Pendidikan 

Sebagai bahan acuan/informasi yang berguna dalam meningkatkan kinerja 

guru di SMPN 1 Grati Kab. Pasuruan. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai bahan perbandingan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah 

diperoleh selama masa perkuliahan dapat diterapkan secara nyata. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan dapat memperkaya hasil penelitian sebelumnya dan sebagai 

bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 


