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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan pendidikan bagi warga 

negaranya tidak henti-hentinya melakukan berbagai kegiatan dan menyediakan 

fasilitas pendukungnya termasuk memberlakukannya Undang-Undang No. 14 

tahun 2005 tentang guru dan dosen. Seperti yang disampaikan dalam penjelasan 

umum atas Undang-Undang No. 14 tahun 2005, Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu 

tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan 

bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan kemampuan dan kesiapan 

yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk mendorong, mengajak, menuntun dan 

menggerakkan seluruh staf. Hal ini berlaku terutama untuk guru agar ia menerima 

pengaruh, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian maksud 

dan tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok 

menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006;432). 

Pemimpin tidak akan mampu mengontrol bawahan dengan baik, jika dia 

tidak mengimplementasikan gaya kepemimpinan yang baik pula. Gaya 

kepemimpinan merupakan pola tingkah laku pemimpin dalam mempengaruhi atau 

berinteraksi dengan bawahan. Artinya kepemimpinan merupakan suatu upaya 



2 
 

 
 

untuk mempengaruhi bawahan, melalui komunikasi, dalam mencapai tujuan 

organisasi. Pemimpin yang komunikatif adalah bawahan akan terdorong untuk 

melakukan pekerjaan semaksimal mungkin. Hal ini juga diterapkan di sekolah, 

yang mana antara kepala sekolah dengan guru sebagai pengelolah satuan 

pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menciptakan 

lingkungan/iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan, sehingga kepala 

sekolah harus bersinergi dengan guru untuk mencapai tujuan tersebut.  

Tujuan akan tercapai jika pimpinan mampu mendorong kerja bawahan. 

Dorongan tersebut diwujudkan dalam sebuah motivasi. Motivasi timbul dari 

rangsangan, baik dari dalam ataupun luar individu. Pada pelaksanaannya di 

sekolah, kepala sekolah  memegang peran sebagai pemberi dorongan dari luar diri 

guru, yang berupa pemberian gaji/upah, kondisi lingkungan kerja, tunjangan, 

kenaikan pangkat dan insentif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi 

merupakan variabel yang sangat penting dalam upaya memenuhi kebutuhan 

aktualisasi diri seorang guru, sehingga dapat membantu kepala sekolah untuk 

mencapai tujuan. 

Guru merupakan pemeran utama dalam proses belajar mengajar yang 

berperan dalam usaha pembentukan karakter individu masa kini dan masa depan, 

yang berpotensi dan memiliki kemahiran sesuai bidang yang diminati. Oleh 

karenanya, guru merupakan faktor penentu dalam meningkatka prestasi belajar 

dan berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Berdasarkan 

PermenPAN No 16/2009 Pasal 13. Guru merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 



3 
 

 
 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta tugas tambahan. 

Namun, problematika kinerja guru bukanlah masalah yang sederhana, melainkan 

merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur 

yang saling terkait, saling mempengaruhi, dan ketergantungan satu dengan yang 

lainnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid adalah lembaga pendidikan 

keterampilan setingkat SLTA yang berada di bawah naungan yayasan Pondok 

Pesantren Nurul Jadid kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo. SMK Nurul 

Jadid berdiri pada tanggal 31 Maret 2005 dengan menyediakan tiga program 

kejuruan yaitu program Multimedia, program Teknik Komputer dan Jaringan dan 

program keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Akan Tetapi, peningkatan mutu 

SMK Nurul Jadid kearah yang lebih akademis tidak disertai dengan kinerja guru 

yang mendukung terjadinya hal tersebut.  

Kinerja guru di SMK Nurul Jadid menunjukkan beberapa permasalahan 

terkait pelaksanaan tugas pokok. Salah satu tugas pokok dari kerja seorang guru 

adalah menyampaikan materi kepada siswa. Hasil kerja guru selama batas waktu 

tertentu diukur dari kualitas output yang dihasilkan melalui program perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, melatih dan 

membimbing, serta kehadiran. Secara keseluruhan kondisi tersebut ditunjukkan 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1.1 

Pencapaian Kinerja Guru SMK Nurul Jadid 

No. Uraian: Target 
Capaian Tidak 

tercapai 

1. Pembuatan perangkat pembelajaran tidak 

tepat waktu 

100% 80% 20% 

2. Memfasilitasi siswa mengeksplorasi 

informasi 

100% 92% 8% 

3. Penilaian hasil belajar yang tidak tuntas 100% 90% 10% 

4.  Keterlibatan guru dalam kegiatan bimbingan 

belajar untuk siswa kelas XII 

100% 88% 12% 

5. Guru tidak masuk sekolah tanpa keterangan 100% 82% 18% 

Sumber: TU SMK Nurul Jadid 

Berdasarkan data tabel 1.1, menunjukkan bahwa permasalahan yang 

paling sering muncul adalah keterlambatan dalam merancang perangkat 

pembelajaran, yang merupakan salah satu bagian dari program perencanaan 

pembelajaran. Rencana perangkat pembelajaran yang tidak tepat waktu dengan 

prosentase tidak tercapainya sebesar 20%. Selanjutnya, disusul dengan 

keterlibatan guru dalam kegiatan bimbingan belajar untuk siswa kelas XII dengan 

prosentase tidak tercapainya sebesar 12%. Kemudian tingginya angka guru yang 

absen dari jam mengajar, dengan prosentase yang tidak tercapai sebesar 18%.  

Kehadiran guru memiliki peranan penting dalam memenuhi tujuan pembelajaran, 

karena tidak hanya bertanggung jawab terhadap profesinya, guru harus juga 

bertanggung jawab pada terwujudnya pembelajaran dikelas 

Gaya kepemimpinan kepala sekolah yang tepat akan mempengaruhi 

kinerja guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Faktanya pernyataan diatas 

masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik pada sekolah ini. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan, kepala sekolah SMK Nurul Jadid kurang memberikan 

pengarahan terhadap kinerja guru guna memenuhi upaya penunjangan mutu 
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sekolah. Sejumlah guru dijumpai sering kebingungan dan kurang menguasai 

konsep pelaksanaan kurikulum 2013. Akibat yang ditimbulkan yaitu 

keterlambatan pengembangan perangkat yang menunjang pembelajaran, yang 

sesuai dengan harapan pelaksanaan kurikulum. Lebih daripada itu, kepala sekolah 

kurang mengawasi kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Kurangnya pengawasan mempengaruhi perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh 

guru pada saat kepala sekolah melakukan monitoring atau tidak.  

Selanjutnya yaitu kemampuan seorang pemimpin berkomunikasi dengan 

bawahan. Hal yang mendasari pernyataan tersebut adalah minimnya tatap muka 

dan konsultasi yang dilakukan oleh pemimpin atau kepala sekolah dengan guru 

secara langsung, yang mengakibatkan evaluasi pembelajaran yang seringkali tidak 

tuntas dan tidak maksimal. Kemampuan komunikasi yang kurang tersebut juga 

terwujud karena guru tidak leluasa mengungkapkan kekurangan fasilitas yang 

menunjang dan perangkat yang dibutuhkan guna meningkatkan proses 

pembelajaran yang berlangsung. 

Guru yang memiliki motivasi yang tinggi umumnya akan melaksanakan 

tugas dengan penuh semangat dan energik, karena ada motif-motif atau tujuan 

tertentu yang melatar belakangi tindakan tersebut. Motif itulah sebagai faktor 

pendorong yang memberi kekuatan kepadanya, sehingga ia mau dan rela bekerja 

keras. Kenyataanya, motif yang mendasari kinerja guru berasal dari faktor 

dorongan diri sendiri dan pencitraan sosial. Namun motif ini dinilai kurang 

menunjang guru untuk bekerja lebih keras karena kurangnya upaya pemimpin 

atau kepala sekolah mendorong peningkatan kinerja mereka untuk melaksanakan 
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tugas sesuai ketentuan yang ada. Selain itu, minimnya penghargaan finansial 

ataupun non-finansial yang diberikan oleh pihak sekolah kepada guru yang telah 

memaksimalkan perkerjaannya dan berdedikasi tinggi dalam mencapai prestasi 

sekolah yang dinilai kurang, sehingga guru merasa kurang percaya diri dan 

dihargai oleh pemimpinnya.  

Hal ini yang mendorong ingin dilakukan penelitian tetang “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di SMK Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo.” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kinerja, gaya kepemimpinan dan motivasi kerja SMK Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo? 

2. Apakah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru di SMK Nurul Jadid paiton Probolinggo? 

3. Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh antara gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK Nurul Jadid 

Paiton Probolinggo? 

 

C. Batasan masalah 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini biar tidak melebar dari 

pembahasan adalah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

di SMK Nurul  Jadid Paiton Probolinggo dengan menggunakan teori gaya 

kepemimpinan Ohio State University, motivasi kerja menurut teori Abraham 

Maslow, sedangkan kinerja guru berdasarkan PermenPAN No 16/2009 Pasal 13. 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan kinerja, gaya kepemimpinan, motivasi kerja di SMK 

Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

2. Untuk menganalisis apakah gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di SMK Nurul Jadid paiton 

Probolinggo 

3. Untuk mengetahui variabel yang lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja 

guru di SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Institusi 

Dapat digunakan sebagai acuan untuk menerapkan gaya kepemimpinan 

yang tepat serta pemberian motivasi kerja terhadap kinerja guru agar lebih 

baik. Guna untuk semakin meningkat kinerja dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan dimasa sekarang maupun yang akan datang. 

2. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya tentang pengaruh 

gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. 


