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BAB I 

Pendahuluan 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pemimpin sebagai panutan dalam organisasi, sehingga perubahan harus 

dimulai dari tingkat yang paling atas yaitu pemimpin itu sendiri. Maka dari itu, 

organisasi memerlukan pemimpin reformis yang mampu menjadi motor 

penggerak yang mendorong perubahan organisasi. 

Sampai saat ini, kepemimpinan masih menjadi topik yang menarik untuk 

dikaji dan diteleti, karena paling sering diamati namun merupakan fenomena 

yang sedikit dipahami. Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi 

sebuah masalah menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan 

bernegara. Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap 

jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Peran kepemimpinan 

sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu 

keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi. Maka dari 

itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas terutama 

terletak pada organisasi disatu sisi dan tergantung pada kepemimpinan 

(Porter,1996 : dalam Sunarsih, 2001). 

Begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi menjadi 

fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Bass 

(1990) menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin sering kali dianggap sebagai 

faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. 

Schein (1992), Nahavandi & Malekzadeh (1993) serta Kouzes & Posner (1987) 
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juga menyatakan bahwa pimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap 

keberhasilan organisasi Porter (1996) dalam Sunarsih (2001). Green Berg dan 

Baron (2000:444) dalam Sunarsih (2001) menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu unsur kunci dalam keefektifan organisasi.   

Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa bertahan 

dalam situasi ketidakpastian di masa datang (Katz and Khan 978, Koh et al 1995, 

Mowday et al 1982). Seorang pemimpin yang efektif harus tanggap terhadap 

perubahan, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan sumber daya 

manusianya sehingga mampu memaksimalkan kinerja organisasi dan 

memecahkan masalah dengan tepat. Pemimpin yang efektif sanggup 

mempengaruhi para pengikutnya untuk mempunyai optimisme yang lebih besar, 

rasa percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi organisasi (Gary 

Yukl,1994). Hal ini membawa konsekuensi bahwa setiap pemimpin 

berkewajiban untuk memberikan perhatian sungguh-sungguh dalam membina, 

menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi karyawan dilingkungannya agar 

dapat mewujudkan stabilitas organisasi dan peningkatan produktivitas yang 

berorientasi pada tujuan organisasi.  

Model kepemimpinan modern seperti kepemimpinan transformasional 

memainkan peranan penting bagi organisasi. Bass (1985) dalam Sunarsih (2001) 

mendefinisikan bahwa kepemimpinan tranformasional sebagai pemimpin yang 

mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. 

Bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat terhadap atasannya sehingga 

bawahan termotivasi untuk berbuat lebih banyak dari pada apa yang biasa 

dilakukan dan diharapkannya. Jung dan Avolio (1999) dalam Sunarsih (2001) 
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juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional meliputi 

pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan pengikutnya, 

bukan hanya sekedar sebuah perjanjian tetapi lebih didasarkan kepada 

kepercayaan dan komitmen. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya 

memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, 

dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan 

yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias (David, Keith, 1985). Seorang pemimpin harus 

mampu mempengaruhi para bawahannya untuk bertindak sesuai dengan visi, 

misi, tujuan perusahaan. Pemimpin harus mampu memberikan wawasan, 

membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan 

dari bawahannya. 

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mengakui kekuatan-

kekuatan penting yang  terkandung dalam individu. Setiap individu memiliki 

kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Setiap individu memiliki tingkat 

keahlian yang berbeda-beda pula. Pemimpin harus fleksibel dalam pemahaman 

segala potensi yang dimiliki oleh individu dan berbagai permasalahan yang 

dihadapai individu tersebut. Dengan melakukan pendekatan tersebut, pemimpin 

dapat menerapkan segala peraturan dan kebijakan organisasi serta melimpahkan 

tugas dan tanggung jawab dengan tepat. Hal ini sejalan dengan usaha untuk 

menumbuhkan komitmen organisasi dari diri karyawan. Sehingga pemimpin 

nantinya dapat meningkatkan kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya serta 

dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan lebih efektif. 
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Pada dasarnya karyawan yang puas terhadap pekerjaanya akan cenderung 

memiliki kinerja yang tinggi pula. Miller et.al (1991) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja para 

pegawai. Hasil penelitian Gruenberg (1980) diperoleh bahwa hubungan yang 

akrab dan saling tolong-menolong dengan teman kerja serta penyelia adalah 

sangat penting dan memiliki hubungan kuat dengan kepuasan kerja dan tidak ada 

kaitannya dengan keadaan tempat kerja serta jenis pekerjaan. Teori Path Goal 

(Evans,1970, House 1971, House dan Mitchell, 1974 dalam Yulk, 1989) 

mengatakan bahwa pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan cara 

memberikan kegiatan-kegiatan yang mepengaruhi bawahannya agar percaya 

bahwa hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang serius. 

Kepemimpinan yang berlaku secara universal menghasilkan tingkat kinerja dan 

kepuasan bawahan yang tinggi. 

Kepuasan kerja pada dasarnya adalah tentang apa yang membuat 

seseorang bahagia dalam pekerjaannya atau keluar dari pekerjaanya. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja  pegawai secara signifikan adalah 

faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, dengan kondisi 

kerja, dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan pengawasan, dengan 

promosi jabatan dan dengan gaji. 

Pinder (1984) menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan 

ketidakpuasan kerja ialah sifat penyelia yang tidak mau mendengar keluhan dan 

pandangan pekerja dan mau membantu apabila diperlukan. Blakely (1993) 

membuktikan bahwa pekerja yang menerima penghargaan dari penyelia yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan penilaian mereka sendiri akan lebih puas.  
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Sumber ketidak puasan kerja yang lain adalah sistem imbalan yang dianggap 

tidak adil menurut persepsi pegawai. Gaji yang  diterima oleh setiap karyawan 

mencerminkan perbedaan tanggung jawab, pengalaman, kecakapan maupun 

senioritas. Selain itu, sistem karir yang tidak jelas serta perlakuan yang tidak 

sama dalam reward maupun punishment juga merupakan sumber ketidakpuasan 

pegawai, tidak adanya penghargaan atas pengalaman dan keahlian serta jenjang 

karir dan promosi yang tidak dirancang dengan benar dapat menimbulkan sikap 

apatis dalam bekerja karena tidak memberikan harapan lebih baik di masa depan.  

Kinerja pegawai tidak lepas dari peran pemimpinnya. menurut Bass 

(1990), peran kepemimpinan atasan dalam memberikan kontribusi pada 

karyawan untuk pencapaian kinerja yang  optimal dilakukan melalui lima Cara, 

yaitu : (1) pemimpin mengklarifikasi apa yang diharapkan dari karyawannya, 

secara khusus tujuan dan sasaran dari kinerja mereka, (2) pemimpin menjelaskan 

bagaimana memenuhi harapan tersebut, (3) pemimpin mengemukakan kriteria 

dalam melakukan evaluasi dari kinerja secara efektif, (4) pemimpin memberikan 

umpan balik ketika karyawan telah mencapai sasaran, dan (5) pemimpin 

mengalokasikan imbalan berdasarkan hasil yang telah mereka capai. 

Komitmen organisasi menjadi perhatian penting dalam banyak penelitian 

karena memberikan tampak signifikan terhadap perilaku kerja seperti kinerja, 

kepuasan kerja, absensi karyawan dan juga turnover karyawan. Komitmen dalam 

organisasi akan membuat pekerja memberikan yang terbaik kepada organisasi 

tempat dia bekerja. Van Scooter  (2000) menyatakan bahwa pekerja dengan 

komitmen yang tinggi akan lebih berorientasi pada kerja. Disebutkan pula bahwa 

pekerja yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan cenderung senang 
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membantu dan dapat bekerja sama. 

Komitmen organisasi didefinisikan oleh Luthans (1995) sebagai sikap 

yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan 

bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka 

kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Lebih lanjut sikap loyalitas ini 

diindikasikan dengan tiga hal, yaitu:(1) keinginan kuat seseorang untuk tetap 

menjadi anggota organisasinya,(2) kemauan untuk mengerahkan usahanya untuk 

organisasinya,(3) keyakinan dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. 

Karyawan yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam bekerja dan tidak 

mempunyai keinginan keluar dari perusahaan, maka hal ini merupakan modal 

dasar untuk mendorong produktifitas yang tinggi. Moncreif (1997) 

mengungkapkan bahwa komitmen karyawan terhadap organisasi yang tinggi 

akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Komitmen organisasi berkaitan dengan sikap seseorang yang berhubungan 

dengan organisasi tempat mereka bergabung. Sikap ini berkaitan dengan persepsi 

tujuan organisasi dan keterlibatannya dalam melaksanakan kerja. Apabila 

komitmen seseorang tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik. Sedangkan 

kepuasan kerja merupakan sikap dari seseorang berkaitan dengan apa yang 

diterimanya sebagai akibat pekerjaan yang telah dilakukan. Maka dari itu 

semakin tinggi komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya maka akan 

semakin tinggi pula kinerjanya dan kepuasan seseorang terhadap pekerjaannya. 

Gaya kepemimpinan yang efektif dalam mengelola sumber daya manusia 

dalam suatu unit kerja akan berpengaruh pada perilaku kerja yang diindikasikan 



7 

 

dengan peningkatan kepuasan kerja individu dan kinerja unit itu sendiri, yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Seorang pemimpin juga harus mampu menciptakan komitmen organisasi pada 

karyawannya dengan menanamkan visi, misi, dan tujuan dengan baik untuk 

membangun loyalitas dan kepercayaan dari karyawannya. Komitmen karyawan 

diindikasikan menjadi pemediasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja. 

Di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi adalah salah satu sekolah yang ada di 

Kabupaten Ngawi yang berprestasi, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai 

penghargaan yang dimiliki oleh sekolahan, seperti juara umum kegiatan 

pramuka, juara pidato bahasa inggris sekabupaten Ngawi, juara pawai ta’aruf, 

juara umum takbir keliling selama dua tahun berturut-turut. Hal itu semua 

terwujud karena kepala sekolah di MAN Ngawi selalu mengayomi, mengajak 

atau selalu melibatkan semua guru dalam segala kegiatan sekolah. Sehingga guru 

merasa sangat dihargai, jadi segala pemikiran dan ide-ide guru dapat di tamping 

dan bahkan dapat diimplementasikan dalam kegiatan. 

Hal itu mengakibatkan guru merasa nyaman dan puas karena hasil 

pemikirannya dapat digunakan. Dengan seringnya guru diikut sertakan dalam 

setiap kegiatan maka kemempuan guru akan terlihat, sehingga kesempatan untuk 

mendapatkan promosi terbuka lebar. 

Dalam kegiatan pembelajaran kepala sekolah juga sering mengadakan 

evaluasi kegiatan pembelajaran secara rutin, dengan seringnya mengecek rencana 

program pembelajaran dari guru-guru. Komitmen dari guru di MAN ini salah 

satunya dapat terlihat dari tertibnya guru membuat RPP (rencana program 
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pembelajaran), Promes (program Semester) dan Protab (Program Tahunan). 

Dengan tertibnya pembuatan program dan pelaksanaannya secara tepat untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di MAN Ngawi. Tugas dan tanggung jawab 

guru juga dapat dilaksanakan secara maksimal. 

Dengan keterkaitan gaya kepemimpinan yang sangat mengayomi dan 

melibatkan seluruh guru dalam segala kegiatan baik di luar maupun untuk 

pembelajaran secara otomatis kinerja guru akan meningkat. 

Mengingat pentingnya masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan telaah ilmiah yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja terhadap Komitmen kerja dan Kinerja di Madrasah Aliyah 

Negeri Ngawi”.  

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan judul, maka dapat disusun rumusan 

masalah, berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh kinerja? 

5. Apakah komitmen berpengaruh terhadap kinerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap komitmen. 

2. Untuk menganalisis kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. 

5. Untuk menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberi  masukan  kepada  

pihak manajemen  MAN Ngawi dalam melakukan  strategi  yang  tepat  

untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  dan kepuasan kerja karyawannya  

terutama  dengan menggunakan gaya kepemimpinan dan menciptakan 

komitmen organisasi dengan tepat.  

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bahan penelitian 

selanjutnya dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga 

berguna untuk pengembangan ilmu, khususnya bidang Manajemen 

Sumber Daya Manusia. 


