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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya yang 

dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemajuan akan 

cepat dicapai bilamana didukung oleh sumber daya alam yang mencukupi dan 

sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, kemajuan akan terhambat jika 

faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia relatif terbatas. Sumber daya 

alam merupakan sumber daya pasif, yang keberadaannya sangat tergantung pada 

kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Apabila sumber daya manusia 

memiliki kualitas yang unggul, maka sumber daya alam dapat diolah sedemikian 

rupa sehingga menyumbangkan manfaat dan kontribusi yang besar bagi 

pembangunan manusia seutuhnya. 

Kondisi sumber daya manusia yang dipersiapkan melalui pendidikan 

sebagai generasi penerus juga belum sepenuhnya memuaskan, terutama jika 

dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa dalam kemajemukan budaya 

bangsa (Syafarudin, 2002:19). Fakta-fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa 

kinerja lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia jauh dari memadai. Kondisi 

tersebut tidak terlepas dari peran guru. Sebagai pengajar dan pendidik, guru 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap pendidikan . Itu berarti 

bahwa kinerja pendidikan yang jauh dari harapan antara lain disebabkan oleh 

kinerja guru yang tidak maksimal. Ketidak maksimalan kinerja guru antara lain 

dipicu oleh kompetensi akademik maupun pedagogik, kepemimpinan, 
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kompensasi, tingkat kepuasan kerja dan budaya kerja .Disamping itu, yang juga 

potensial memicu rendahnya kinerja guru adalah motivasi berprestasi para guru  

  Menurut UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan , pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan 

Kompetensi Evaluasi Pendidikan yang dilakukan Oleh Direktorat Tenaga 

Kependidikan dalam penilaian kinerja guru menyebutkan bahwa, Guru 

merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan, khususnya di sekolah.  

  Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, sarana-prasarana, biaya,dan 

sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi pembelajaran yaitu interaksi 

guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Semua komponen lain, terutama 

kurikulum akan “hidup” apabila dilaksanakan oleh guru. maka penilaian kinerja 

guru merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius.  

  Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kinerja guru tercermin 

dari UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan guru harus 

memiliki kualifikasi akademik pendidikan tinggi program sarjana dan diploma 

empat.Selain itu juga disahkannya UU N22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah 

yang menetapkan adanya otonomi pendidikan sehingga sekolah memiliki 

kemandirian untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki.  

Organisasi kependidikan memerlukan kepemimpinan yang mampu 

mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi serta 
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mengantisipasi perubahan yang terjadi. Pernyataan tersebut  didukung oleh 

pendapat Daff (1988: 659) bahwa kepemimpinan dapat mendorong serta 

mendukung kreatifitas untuk membantu bawahan dan organisasi agar lebih 

menerima serta siap berubah. Selanjutnya penelitian Bishop (2001: 220-227) 

menyatakan bahwa pimpinan pada tingkat puncak memfasilitasi kemampuan 

untuk perubahan dalam tingkatan mendukung serta mengembangkan kemampuan 

untuk perubahan. Hasil penelitian tersebut menyiratkan bahwa semakin kuat 

kepemimpinan seseorang dalam melakukan tindakan untuk perubahan organisasi 

maka akan semakin tinggi tingkat tercapainya perubahan organisasi, sebaliknya 

semakin lemah kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk melakukan perubahan, maka semakin rendah pula 

tingkat tercapainya perubahan.  Maka dapat dianalisis bahwa terdapat pengaruh 

antara kepemimpinan dan kinerja guru.  

Kepemimpinan pada organisasi akademik (dalam hal ini kepala sekolah) 

dalam mengelola lembaga dan elemen-elemen pendukungnya seperti tenaga 

pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan tersebut, karena kepala sekolah bertanggung jawab atas semua 

kegiatan dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini meliputi: Kegiatan 

PBM, penyelenggaraan administrasi, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan 

kependidikan serta bagaimana memaksimalkan manfaat dari penggunaan sarana 

dan fasilitas yang dimiliki.  

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh perkumpulan manajemen sumber 

daya manusia (Society for human resource management / SHRM) yang berpusat 

di USA dan memiliki anggota lebih dari 140 negara pada tahun 2009  menguji 
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faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan  dengan  sejumlah 

responden  yang meliputi tenaga kerja dan professional. Penelitian ini menguji 24 

elemen yang menyusun kepuasan kerja yang terbagi dalam 4 topik yaitu 

pengembangan karir, hubungan dengan pihak manajemen,kompensasi dan 

tunjangan serta lingkungan kerja. Hasil survey menyebutkan bahwa 86 % 

karyawan merasa puas dengan posisi dan pekerjaan serta pihak manajemennya. 

Urutan indikator yang menjadi pendukung terbesar kepuasan karyawan adalah : 

keamanan kerja, kompensasi, tunjangan, kesempatan meningkatkan keahlian, 

perasaan aman di lingkungan kerja. 

Sugeng (2008) melakukan penelitian pada  salah satu lembaga pendidikan 

dasar Muhammadiyah di Gresik menunjukkan hasil bahwa, kompetensi, kepuasan 

kerja, konflik dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Hal ini 

menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi banyak variabel baik internal maupun 

eksternal. Berdasarkan hal tersebut peneliti menganggap adanya kesamaan lembaga dan 

kondisi lingkungan  sehingga melakukan penelitian dengan variabel-variabel yang sama 

  SMA Muhammadiyah 1 Gresik adalah lembaga pendidikan swasta yang 

telah berstatus RSBI dan bersertifikat ISO. Pada kondisi ini, tenaga pendidik dan 

kependidikan dituntut memiliki kinerja tinggi untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas yang telah dicapai dan juga tuntutan persaingan dunia 

pendidikan yang semakin ketat. Berdasarkan pengamatan peneliti kondisi yang 

terjadi di SMA Muhammadiyah 1 gresik menunjukkan adanya indikasi beberapa 

guru yang memiliki kinerja kurang maksimal.Hal ini terjadi seiring dengan 

adanya perubahan kebijakan karena ada perubahan kepemimpinan, penerapan 

peraturan tertentu yang menyebabkan ketidakpuasan kerja, serta faktor-faktor lain 

yang berhubungan dengan kesejahteraan. 
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  Berkaitan dengan pengamatan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menguji pengaruh variabel-variabel kompensasi, 

kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Judul yang diambil 

yaitu “Pengaruh Kepemimpinan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Guru Melalui 

Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Pada SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik)”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada pada uraian latar belakang tersebut, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru 

di SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan kompensasi terhadap kepuasan kerja guru di 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

3. Apakah ada  pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap kinerja guru di 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

4. Apakah  ada pengaruh signifikan kompensasi  terhadap kinerja guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik? 

5. Apakah ada pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

6. Apakah ada  pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap kinerja guru 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMA Muhammadiyah 

1 Gresik? 
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7. Apakah ada  pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja guru melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening  di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik? 

 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja guru di 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik. 

2. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik. 

3. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik. 

4. Untuk menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik 

5. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru di  SMA 

Muhammadiyah 1 Gresik. 

6. Untuk menguji pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap kinerja guru 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMA Muhammadiyah 

1 Gresik? 

7. Untuk menguji pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja guru melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dengan pelaksanaan 

penelitian ini diharapkan hasilnya nanti dapat diperoleh manfaat yaitu: 

1. Memberi masukan kepada kepala sekolah untuk menjadikan kepemimpinan 

sebagai faktor penting dalam peningkatan kepuasan kerja guru. 

2. Memberi masukan pihak manajemen guna mempertimbangkan untuk 

menyusun sistem kompensasi yang mampu mendorong kepuasan kerja guru. 

3. Mempertimbangkan kepemimpinan yang sesuai sehingga mampu mendorong 

tercapainya kinerja guru. 

4. Memberi masukan pihak manajemen guna mempertimbangkan untuk 

menyusun sistem kompensasi yang mampu mendorong kinerja  guru. 

5. Meningkatkan kepuasan kerja guru agar mampu memberikan kontribusi pada  

peningkatan kinerja guru. 

6. Mempertimbangkan kepemimpinan yang sesuai sehingga mampu mendorong 

tercapainya kinerja guru melalui peningkatan kepusan kerja  

7. Mempertimbangkan penyusunan sistem kompensasi yang representatif 

sehingga mampu mendorong tercapainya kinerja guru melalui peningkatan 

kepusan kerja  

 


