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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu sumberdaya yang

ada dalam organisasi pendidikan dan faktor yang terpenting dalam organisasi.

Apapun bentuk serta tujuannya, lembaga pendidikan dibuat berdasarkan

berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya

dikelola dan diurus oleh manusia. Untuk itu Sumber Daya Manusia perlu

dikembangkan dan diperhatikan agar kualitas Sumber Daya Manusia tersebut

dapat ditingkatkan, sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja organisasi

(sekolah) dimana Sumber Daya Manusia tersebut berada.

Sumber Daya Manusia yang profesional dan berkualitas akan

membentuk kinerja karyawan, baik individu maupun kelompok yang tinggi

yang kemudian berdampak pada efektifitas organisasi secara keseluruhan.

Pesatnya perkembangan teknologi pada dewasa ini mengharuskan setiap

organisasi harus dikelola secara efisien dan efektif agar dapat mencapai

keunggulan kompetitif, dan dapat tumbuh dan berkembang serta

berkelanjutan. Peranan seseorang dan sistem informasi yang baik sangat

dibutuhkan dalam mensukseskan tujuan suatu organisasi. Kepemimpinan yang

efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja

dalam mencapai tujuan organisasi pendidikan tersebut.
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Kepemimpinan merupakan masalah yang penting bagi suatu kelompok

atau organisasi kelembagaan. Hal ini karena kepemimpinan merupakan salah

satu faktor yang sangat mempengaruhi bagi keberhasialan kelompok tersebut

dalam mencapai suatu tujuan. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai

kemampuan yang mempengaruhi perilaku orang lain didalam kerjanya dengan

menggunakan kekuasaannya.

Pada umumnya standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu

pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat. Salah satu standar

yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh

kompetensi lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini

berarti bahwa untuk dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu

tenaga pendidik (guru), dan tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas,

laboran, pustakawan, tenaga administrasi,pesuruh) harus ditingkatkan.

Tingkat prestasi kerja guru pada sekolah menunjukkan bahwa guru

merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan

pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat

dekat hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di

sekolah. Adapun penanggung jawab keterlaksanaan proses pembelajaran di

kelas adalah guru.Pemberdayaan terhadap mutu guru perlu dilakukan secara

terus menerus dan berkelanjutan.Hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur

manajemen kelas.
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Kemampuan seorang guru untuk melakukan perbuatan sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek perencanaan program

belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan

pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal,

serta penilaian hasil belajar. Prestasi tersebut sangat penting dalam

menentukan kualitas kerja seseorang, termasuk seorang guru.

Salah satu bentuk gambaran Hersey dan blanchard gaya kepemimpinan

yang dapat ditetapkan oleh seorang pemimpin adalah penyelenggaraan

program kerja sekolah yang meliputi: pengawasan proses belajar mengajar,

penyusunan program kerja selain itu pemimpin harus bisa memberikan

instruksi kepada pada guru dan memeberikan arahan untuk mencapai suatu

tujuan atau kemajuan yang ingin dicapain oleh lembaga pendidikan tersebut.

Untuk itu pemimpin harus bisa mengetahui karakteristik dari keseluruhan

para guru agar pemimpin bisa fleksibel dalam menerapkan gaya

kepemimpinannya

Khususnya gaya kepemimpinan situsional. Gaya kepemimpinan

situasional dapat mengidentifikasi level tingkat kematangan indifidu atau

kelompok yang berhak dipengaruhi untuk selanjutnya ditentukan gaya

kepemimpinan yang sesuai. Berkenaan dengan gaya kepemimpinan

situasional tersebut yang berkaitan dengan hubungan antara pemimpin dan

kematangan bawahan dalam menjalankan tugas maka dibentuk 4 gaya dasar

kepemimpinan yaitu telling, selling, partisipating, delegating (Hersey dan

Blanchard Dalam Wahjono,2004:287-288).
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Kepimpinan dalam suatu lembaga pendidikan harus dapat menerapkan

strategi yang tepat serta mampu mengarahkan para guru untuk berprestasi atau

memberikan hasil kerja terbaik agar lembaga dapat bertahan dan berkembang.

guru dituntut untuk dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya

lebih profesional, yang berarti guru mempunyai pandangan untuk selalu

berpikir, kerja keras, bekerja sepenuh waktu, disiplin, jujur, loyalitas tinggi

dan penuh dedikasi untuk keberhasilan pekerjaanya.

Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan ditumbuhkan kesadaran

juga kemampuan kerja yang tinggi. Menurut Hasibuan (2005) apabila seorang

guru dengan penuh kesadaran bekerja dengan optimal, maka tujuan organisasi

akan lebih mudah tercapai. Seseorang cenderung bekerja dengan penuh

semangat apabila kepuasan dapat diperoleh dari pekerjaannya dan kepuasan

kerja. merupakan kunci pendorong moral, kedisiplinan, dan prestasi kerja

dalam mendukung terwujudnya tujuan suatu lembaga pendidikan .

Sekolah Menengah Muhammadiyah 2 Malang  merupakan salah satu

lembaga pendidikan yang terletak di jalan Baiduri Sepah NO:27, Tlogomas,

Malang. merupakan organisasi yang bergerak di lembaga pendidikan. Dalam

aktivitasnya pada sekolah tersebut guru selalu mengembangkan kemampuan

dan wawasan dari seluruh anak didik. Fenomena Selama ini dalam kurun

waktu enam bulan pada tahun 2014 terakhir

SMK Muhammadiyah 2 Malang mengalami penurunan dari segi

absensi dari sebagian guru dan juga penurunan penerimaan siswa – siswi baru.

Berdasarkan pengamatan dan survey dilapangan dan wawancara ke sebagian



5

guru yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa permasalahan atau indikasi

yang terjadi mengenai prestasi kerja yang di ukur dari kedisiplinan para guru

dengan ditandai dengan dari sebagian guru ada yang meminta izin dalam

melaksanakan tugas dapat di jelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Rekapitulasi kehadiran dan ketidak hadiran(izin) pada

SMK Muhammadiyah 2 Malang

Bulan Tahun
2012

Tahun
2013

Tahun
2014

Januari 3 3 4
Februari 3 3 5
Maret 3 4 3
April 2 3 2
Mei 4 2 4
Juni 2 5 5
Juli 4 3 4

Agustus 3 3 4
September 5 5 6
Oktober 2 3 3

November 2 3 4
Desember 4 5 5

Total 37 42 49
Sumber : lapangan (observasi) 2012-2014

Tabel 1.2

Penurunan Jumlah Penerimaan Siswa-Siswi Baru pada

SMK Muhammadiyah 2 Malang

No Tahun Penurunan jumlah siswa
1 2012 180
2 2013 125
3 2014 94

Sumber : Lapangan (observasi) 2012-2014
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Berdasarkan Tabel keduanya diketahui bahwasannya mengkaitkan

antara prestasi dan kepemimpinan yang ada pada sekolahan tersebut. Pada

tabel yang pertama tersebut menjelaskan bahwa terdapat juga indikasi yang

terjadi dapat dilihat dari tabel tersebut disebabkan dari tingkat absensi yang

tinggi dikarenakan dari sebagian para guru  yang menyabang atau membagi

dua dalam mengajar sehingga mengakibatkan produktivitas dari sebagian guru

belum sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut sedangkan

untuk tabel yang kedua menjelaskan dimana penurunan dari segi penerimaan

siswa dan siswi yang menurun pada sekolah tersebut dikarenakan kurangnya

dari kualitas akan prestasi dari sebagian guru tersebut. Kondisi tersebut secara

tidak langsung berpengaruh terhadap prestasi kerja yang telah dicapai oleh

para guru.

Pekerjaan dengan hasil yang tinggi harus dicapai oleh guru pada

sekolahan tersebut. Dari hasil pengamatan tentang prestasi kerja di SMK

Muhammadiyah 2 Malang seorang pemimpin dapat mengukur prestasi kerja

melalui Kualitas kerja,Kuantitas kerja, Disiplin kerja menurut Hasibuan dalam

Nasution (2000:99).

Sedangkan untuk gaya kepemimpinan pada SMK Muhammadiyah 2 Malang

fenomena tentang kepemimpinan pada sekolah tersebut selama ini

kepemimpinan mengalami masa jabatan 4 tahun sekali akan mengalami

pergantian.

Dari masing-masing pemimpin yang telah terpilih menjadi kepala

sekolah mereka menerapkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam
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setiap kepemimpinannya. Seperti dapat dilihat pada fenomena kepemimpinan

yang telah terjadi di SMK 2 Malang, kepemimpinan yang saat ini

menggunakan gaya kepemimpinan seperti apa dan bagaimana pengambilan

keputusan dalam setiap permasalahan yang terjadi. Adapun dari hasil

wawancara menyebutkan bahwa setiap pengambilan keputusan masih

dilakukan oleh pemimpin dan pemimpin memberikan kesempatan kepada para

bawahan untuk berkomunikasi dua arah (konsultasi).

Dari fenomena diatas bahwasannya hubungan kepemimpinan dengan

bawahan sangat di butuhkan. Dimana kepemimpinan hanya berperan sebagai

fasilitator untuk memperlancar tugas para bawahan yang diantara lain

dilakuakan dengan menggunakan sistem informasi yang ada secara efektif

sehingga tujuan dan prestasi guru dapat tercapai menurut Wahjono dalam

Hersey- Blanchard (2010:285)

Peneliti ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja guru

dengan gaya kepemimpinan pada SMK Muhammadiyah 2 Malang dengan

adanya permasalahan tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja

Guru Pada SMK Muhammadiyah 2 Malang.”

B. Rumusan masalah:

Berdasarkan latar belakan masalah diatas maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prestasi di SMK Muhammadiyah 2 Malang ?



8

2. Bagaimana gaya kepemimpinan di SMK Muhammadiyah 2 Malang?

3. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja di SMK

Muhammadiyah 2 Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka

tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prestasi di SMK Muhammadiyah 2 Malang.

2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang sesuai pada SMK

Muhammadiyah 2 Malang

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja di

SMK Muhammadiyah 2 Malang.

D. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak terluas dan terfokus maka

batasan masalah dalam penelitian ini dasar teori yang digunakan  yaitu

menggunakan teori gaya kepemimpinan Hersey Dan Blanchard gaya

kepemimpinan sebagai (X) dan prestasi kerja Hasibuan dalam Nasution

prestasi kerja sebagai variabel (Y), kemudian penelitian ini di batasi pada

seluruh guru di SMK Muhammadiyah 2 Malang yang berjumlah 32 orang.
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E. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi bagi pimpinan suatu organisasi atau dalam

menentukan kebijaksanaan pemberian prestasi kepada bawahan (guru)

secara tepat guna mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

2. Bagi peneliti

Sebagai bahan acuan, referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti

selanjutnya terutama yang berkenaan dengan Pengaruh Gaya

Kepemimpinan Terhadap Prestasi Kerja


