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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sumber Daya Manusia merupakan kekuatan penentu dari kualitas suatu 

organisasi, tidak hanya sekedar bekerja, tetapi juga melayani kepentingan – 

kepentingan masyarakat. Dalam setiap pelaksanaan kerja, setiap pegawai tentu 

melibatkan aktivitas fisik dan mental yang kompleks. Secara fisik pegawai harus  

sehat dan segar, secara mental psikologis setiap pegawai harus mengedepankan 

optimalisasi penggunaan otak rasional, otak emosi dan spiritual.  

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 dari suatu organisasi adalah 

kinerja, yaitu bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organisasi.  

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang diterapkan 

pemimpin dengan melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan 

pemimpin disaat mempengaruhi orang lain, seperti dipersepsikan oramg lain. 

Gaya bukanlah soal bagaimana pendapat pemimpin tentang perilaku mereka 
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sendiri dalam memimpin, tetapi bagaimana persepsi orang lain, terutama 

bawahannya, tentang perilakupemimpinnya. (Hersey dan Blanchard, 1992). 

Melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin, seorang 

pemimpin akan mentransfer beberapa nilai seperti penekanan kelompok, 

dukungan dari orang-orang/karyawan, toleransi terhadap resiko, kreteria 

pengupahan atau sebagainya. Pada sisi lain, pegawaiakan membentuk suatu 

persepsi subyektif mengenai dasar-dasar nilai yang ada dalam organisasi sesuai 

dengan nilai-nilai yang ingin disampaikan pemimpin melalui gaya 

kepemimpinan. 

Untuk menyelaraskan antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai instansi 

dibutuhkan suatu proses yang disebut sosialisasi. Proses sosialisasi akan 

sempurna jika pegawai harus merasa senang dalam pekerjaan dan organisasinya. 

Pendatang baru merasa diterima oleh rekan kerjannya sebagai orang yang 

dipercayai dan memiliki nilai-nilai, menimbulkan rasa percaya diri bahwa dia 

mampu mengerjakan pekerjaan secara sukses serta memahami system yang ada, 

tidak hanya yang berkaitan dengan tugas-tugasnya saja akan tetapi juga dengan 

peraturan-peraturan yang ada. 

Gaya kepemimpinan seseorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 

kondisi kerja, dimana akan berhubungan dengan bagaimana karyawan menerima 

suatu gaya kepemimpinan tertentu dapat menyebabkan peningkatan kinerja disisi 

lain dapat menyebabkan penurunan kinerja.  
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Kinerja menurut Mangkunegara (2001: 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 

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 Robbin (2006) dalam Wibowo (2007:81). Dari pengertian 

ini bagaimana anda bertindak (how you atc)  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 pekerjaannya adalah hasil melakukan suatu hal yang 

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

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

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 robbin (2001:2004) kinerja guru 

dapat ditinjau dari integritas, kemampuan, konsisten, kesetiaan, dan keterbukaan, 
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sedangkan menurut Davis dalam Mangkunegara (2001:67) kinerja guru dapat 

dilihat dadi dua aspek yaitu aspek kemampuan dan aspek motivasi. 

Desa Watulimo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 

mempunyai luas wilayah ± 11km² terdapat dua (2) sekolah dasar yaitu Sekolah 

Dasar Negeri satu dan dua. Sekolah Dasar Negeri tersebut mempunyai jarak dari 

masing – masing sekolah ±  2km. Ke dua (2) Sekolah dasar tersebut beralamatkan 

di Jln. Raya Bandung – Prigi atau sekitar 60 menit dari kota Trenggalek.   

Hasil wawancara di sekolah dasar negeri satu dan dua  terjadi pergantian 

kepala sekolah. Sebelum  adanya pergantian kepala sekolah atau pemimpin yang 

baru dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Seperti halnya kurangnya 

kedisiplinan seorang guru dikarenakan jarak tempat kerja atau sekolah dengan 

masih – masing tempat tinggal para guru yang cukup jauh sehingga sering terjadi 

keterlambatan datang kesekolah, serta terdapat gap – gap diantara guru – guru 

sehingga menimbulkan ketidak harmonisan dan terjadi miskomunnication yang 

menjadikan lingkungan kerja menjadi terganggu. Beberapa tugas guru 

diantaranya adalah pembuatan RPP ( rencana pelaksanaan pembelajaran), 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil belum berjalan 

sebagaimana mestinya.  
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil 

Unit Kerja SDN I Watulimo Trenggalek 

Bulan Juli – Desember 2010 

Sumber: lampiran 1 

 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipil 

Unit Kerja SDN II Watulimo Trenggalek 

Bulan Juli – Desember 2010 

 

Sumber: lampiran 1 

Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah yang harus cepat diselesaikan 

oleh kepala sekolah agar situasi kerja bisa lebih kondusif dan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Bilamana hal tersebut tetap saja dibiarkan  maka 

No unit kerja 
JML  JML 

TIDAK HADIR KERJA 

KET 
SAKIT IJIN CUTI 

TANPA 

JUMLAH 

TIDAK 

PNS HARI KETERANGAN HADIR 

KERJA 

ORG HARI  ORG HARI ORG HARI ORG HARI ORG HARI beberapa guru 

  SDN I 
17 123 5 10 5 5 _ _ 4 4 14 19 

sering datang 

  
WATULIMO 

terlambat dan 

JML   17 123 5 10 5 5 _ _ 4 4 14 19 
pulang lebih 
awal 

No unit kerja 
JML  JML 

TIDAK HADIR KERJA 

KET 
SAKIT IJIN CUTI 

TANPA 

JUMLAH 

TIDAK 

PNS HARI KETERANGAN HADIR 

KERJA 

ORG HARI  ORG HARI ORG HARI ORG HARI ORG HARI  Guru sering 

  SDN II 
16 123 7 12 4 4 _ _ 6 6 17 22 

datang 
terlambat 

  
WATULIMO dan pulang 

lebih 

JML   16 123 7 12 4 4 _ _ 6 6 17 22 Cepat  
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berpengaruh terhadap sekolah tersebut dan juga menjadi contoh yang kurang baik 

kepada anak didiknya/ siswanya. Dengan pergantian kepala sekolah tersebut 

kedisiplinan para guru menjadi cukup baik walaupun terkadang masih ada yang 

belum bisa mematuhi peraturan tersebut dari jam masuk sekolah pukul 07.00 – 

14.00 wib dan komunikasi antar guru berjalan dengan baik. Sedikit – demi sedikit 

permasalahan sudah mendapatkan titik temu dan bisa berjalan sebagaimana 

mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH DASAR NEGERI I dan II 

DESA WATULIMO TRENGGALEK” 

   

B. Perumusan Masalah 

Bermula dari pemikiran yang dijabarkan dalam latar belakang, peneliti 

membuat pertanyaan sebagai acuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di SD I dan II Desa Watulimo 

Trenggalek? 

2. Bagaimana kinerja guru di SD I dan II Desa Watulimo Trenggalek? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja guru di SD I dan II Desa Watulimo Trenggalek? 
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C. Batasan Masalah  

Lingkup penelitian dibatasi pada Gaya Kepemimpinan 

Autokratis/Otoriter, Demokratis/Partisipatif, Laissez-Faire (Kendali bebas) 

menurut Ronald Lippit dan Rapalh K. White yang dikutip Reksohadiprojo dan 

Handoko (2001:298), kinerja guru menggunakan UU Guru dan Dosen no 14 th 

2005, serta pemimpin yang diteliti yaitu kepala sekolah SD I dan II. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan Gaya Kepemimpinan yang diterapkan di SD I dan II 

Desa Watulimo Trenggalek. 

2. Mendeskripsikan bagaimana kinerja Guru di SD I dan II Desa 

Watulimo Trenggalek. 

3. Menganalisis pengaruh yang signifikan antara Gaya Kepemimpinan 

terhadap kinerja guru di SD I dan II Desa Watulimo Trenggalek. 

E. Manfaat Penelitian 

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

dimana digunakan untuk meninjau kembali terhadap kebijakan yang 

telah dilakukan dalam kaitannya mengenai Gaya Kepemimpinan dan 

kinerja guru. 

2. Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian menyangkut 

perilaku organisasi bidang kepemimpinan maupun kinerja guru 

 


