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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan seluas-luasnya 

kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensi memerlukan 

peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya agar 

dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolah sehingga 

apa yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud. 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 

menyatakan bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

 

Makna yang terkandung dalam fungsi dan tujuan pendidikan tersebut, 

adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan 

pendidikan. Melalui pendidikan kepribadian, kecerdasan, keterampilan serta 

wawasan menjadi lebih luas sehingga lebih dapat meningkatkan dan 

mengembangkan potensi diri pribadi. 

Upaya mencapai kualitas lembaga pendidikan diwujudkan dalam berbagai 

pendekatan.  Salah satu  diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu majemen    

sekolah.  Isu    tentang    mutu   manajemen    sekolah    banyak     dikaji  
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oleh pemerhati pendidikan. Tilaar (1999) mengemukakan bahwa masalah 

manajemen pendidikan merupakan salah satu masalah pokok yang menimbulkan 

krisis dalam dunia pendidikan kita dewasa ini, dikarenakan ketiadaan tenaga -

tenaga administrasi pendidikan yang profesional. Sejalan dengan pemikiran Tilaar, 

Ghufron (1997) mengemukakan bahwa apabila dikaitkan dengan apa yang selama 

ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan, dapat dikatakan belum optimal. Pendapat senada juga dikemukakan 

oleh Supriyoko (1997) yang mengemukakan bahwa daya saing ekonomi 

internasional ditentukan oleh kualitas manusia, sedangkan kualitas manusia 

tersebut sangat ditentukan oleh pendidikan. Lebih lanjut Supriyoko (1997) 

mengemukakan bahwa berdasarkan publikasi WEF (World Ekonomi Forum) dan 

IMD (Institute for Management Development) mengisyaratkan bahwa manajemen 

pendidikan di Idonesia, tidak lebih baik dibanding Malaysia. 

Sonhadji (1996) menyatakan bahwa dalam pengelolaan organisasi 

pendidikan diperlukan kualitas personil yang memadai, dalam arti penempatan 

orang yang tepat sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk berkinerja 

yang efektif dan efisien.”Keefektifan sekolah seharusnya lebih banyak ditentukan 

oleh para guru dan kepala sekolah” De Coche (dalam Mantja, 2002:2) . Sejalan 

dengan pendapat itu, Siagian (1980) menyatakan bahwa sukses atau tidaknya 

organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, sangat tergantung pada 

pimpinannya. 

Kajian pemerhati pendidikan di atas mengindikasikan bahwa mutu 

manajemen   pendidikan  di negeri ini   perlu    turus    ditingkatkan    agar mutu 

pendidikan dapat meningkat. Terkait dengan itu, agar mutu manajemen sekolah 
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dapat terwujud sesuai dengan harapan, maka diperlukan warga sekolah yang 

bermutu (kepala sekolah, guru, staf administrasi, siswa) dan masyarakat serta 

iklim di sekitarnya yang kondusif. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan; seperti diungkapkan Supriadi 

(1998:346) bahwa “Erat hubungan antara mutu kepala sekolah dengan berbagai 

aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah dan 

menurunnya perilaku nakal peserta didik”.  

Dalam hal ini kepala sekolah bertanggung  jawab atas manajemen 

pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses 

pembelajaran di sekolah. Selanjutnya menurut Mulyasa (2006:89), bahwa “Kepala 

sekolah profesional dalam paradigma baru menajemen pendidikan akan 

memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam 

pembaharuan sistem pendidikan di sekolah”. Dampak tersebut antara lain 

terhadap mutu pendidikan, kepemimpinan sekolah yang kuat, pengelolaan tenaga 

kependidikan yang efektif, budaya mutu, teamwork yang kompak, cerdas, dan 

dinamis, kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, keterbukaan 

manajemen, berkelanjutan, resposif, terhadap kebutuhan. Sesuai dengan uraian di 

atas, bahwa dalam rangka mewujudkan mutu lulusan peserta didik, terdapat 

beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian kepala sekolah, guru, dan 

tenaga kependidikan lainnya beserta masyarakat, indikator dimaksud adalah: (1) 

Proses pembelajaran berjalan efektif, (2) Kepemimpinan Kepala Sekolah kuat, (3) 

Partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi, (4) Tenaga kependidikan 

dikelola secara efektif, (5) Pengelolaan sekolah harus transparan, (6) Sekolah 
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memiliki teamwork yang kompak, (7) Sekolah mempunyai budaya mutu, (8) 

Sekolah memiliki kemauan untuk berubah baik secara fisik maupun psikhologis , 

(9) Sekolah melakukan evaluasi secara berkelanjutan, (10) Sekolah mampu 

menunjukkan akuntabilitas, berupa laporan prestasi peserta didik, baik kepada 

orang tua, pemerintah maupun kepada masyarakat. (LPM. 2006). 

Kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melakukan perubahan 

dan pengembangan pendidikan  secara berencana, terarah dan berkesinambungan 

untuk meningkatkan mutu lulusan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, 

kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah, kinerja sangat berpengaruh 

bahkan sangat menetukan terhadap kemajuan sekolah. Dalam kerangka inilah 

dirasakan perlunya peningkatan kinerja kepala sekolah secara profesional untuk 

mensukseskan program-program pemerintah  yang sedang digulirkan yaitu 

otonomi daerah, desentralisasi pendidikan, manajemen berbasis sekolah, 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, broad base education, life skill, contekstual 

leraning dan undang-undang  Sisdiknas yang kesemuanya itu menanti peran aktif, 

kinerja kepala sekolah dan kinerja guru sebagi ujung tombak dilapangan yang 

berhadapan langsung dengan peserta didik, kaarena guru merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan. 

Kualitas kepala sekolah sebagai manajer sangat dipengaruhi oleh kinerja 

(capability) manajerial dimiliki dalam upaya memberdayakan guru sehingga 

terwujud guru yang profesional yang selalu ingin mengaktualisasi dalam bentuk 

peningkatan mutu pendidikan. Kepala sekolah yang mempunyai kinerja yang baik 

seorang kepala sekolah yang mempunyai kapasitas intelektual, emosional, dan 
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spiritual yang baik serta berwawasan luas. Kapasitas intelektual diperlukan dalam 

mencermati, memahami, dam menganalisis setiap informasi yang diperoleh. 

Kapasitas emosional diperlukan dalam menghadapi berbagai tekanan dan dalam 

membangun hubungan. Sedangkan kapasitas spiritual diperlukan pada saat 

melakukan pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil merupakan 

keputusan yang berpihak pada kebenaran. Adapun wawasan yang luas merupakan 

modal dasar dalam membaca tanda-tanda perubahan lingkungan sekolah sehingga 

dapat membawa sekolah yang dipimpinnya tetap eksis dalamkondisi perubahan 

yang terus terjadi. 

Kemampuan manajerial kepala sekolah merupakan kemampuan 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diungkapkan dalam Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 pasal 9 ayat 2 tugas dan 

tanggung jawab kepala sekolah sebagai: (1) pimpinan; (2) manajer; (3) pendidik; 

(4) administrator; (5) wirausahawan; (6) pencipta iklim kerja; dan (7) penyelia. 

Dalam proses pendidikan termasuk pendidikan di SMK. 

Usman.M.U (2002:7) mengemukakan, bahwa ”tugas guru sebagai profesi 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih”. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar adalah meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Sedangkan dalam proses 

pembelajaran, guru merupakan pemegang peran utama, karena secara teknis 

dapat menterjemahkan proses perbaikan dalam sistem pendidikan di dalam  satu 

kegiatan di kelasnya. Guru bertugas mengalihkan pengetahuan dan keterampilan 

kepada peserta didik agar mampu menyerap, menilai, dan mengembangkan ilmu 
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secara mandiri (Jamal, 2002:26). Dengan demikian, setiap peningkatan mutu 

pendidikan yang diarahkan pada perubahan-perubahan kualitatif harus 

menempatkan guru pada titik sentral, karena peranannya sangat strategis dan 

mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. 

Guru selalu dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam 

operasionalisasi pendidikan di tingkat sekolah. Sehingga ketika pendidikan 

dituding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas menurunnya kualitas sumber 

daya manusia, secara langsung guru dianggap sebagai pihak yang bertanggung 

jawab. Dengan demikian guru merupakan pihak yang sangat menentukan dan 

memegang peranan penting terhadap kemajuan pendidikan yang bermuara pada 

peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sonhadji, 1990). 

Kegiatan yang menyangkut tenaga kependidikan harus dikelola secara 

sistematik, efektif, dan efisien. Guru merupakan unsur bagian tenaga kependidikan 

merupakan ujung tombak keberhasilan kegiatan pembelajaran di lembaga 

pendidikan karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Rendahnya 

mental personil tenaga kependidikan akan berakibat kurangnya partisipasi dan 

tanggung jawab. Guru diharapkan melaksanakan tugas pendidikan yang tidak 

semua orang dapat melakukannya, artinya hanya mereka yang telah khusus 

bersekolah untuk menjadi guru yang dapat menjadi guru yang berkinerja optimal.  

Guru yang profesional akan tercermin dalam melaksanakan pengabdian 

tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode. 

Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggungjawabnya dalam melaksanakan 

seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan 
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melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang guru kepada peserta didik, orang 

tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai 

tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab 

pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, 

mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung 

jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan social serta memiliki 

kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan 

melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya tanggung jawab spiritual dan moral 

diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang 

perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral 

(Surya 2005). Lebih lanjut Surya berpendapat bahwa profesionalisme guru 

mempunyai makna  penting yaitu: (1) profesionalisme memberikan jaminan 

perlindungan kepada kesejahteraan masyarakat umum; (2) profesionalisme 

merupakan suatu cara untuk memperbaiki profesi pendidikan yang selama ini 

dianggap oleh sebagian masyarakat rendah; (3) profesionalisme memberikan  

kemungkinan perbaikan dan pengembangan diri yang memaksimalkan 

kompetensinya. Sedangkan menurut Kunandar (2007), guru sebagai profesi 

dikembangkan melalui; (1) sistem pendidikan; (2) sistem penjamin mutu; (3) 

sistem manajemen; (4) sistem remunerasi; dan (5) sistem pendukung profesi guru. 

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu: (1) membentuk, 

membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi 

di tengah masyarakat; (2) meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera dan (3) 
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meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan 

yang kompeten dan terstandar. Dalam upaya memajukan dan mengembangkan 

jabatan guru sebagai jabatan professional yang dituntut untuk benar -benar 

berkinerja secara optimal berdasarkan kompetensi dan profesionalitas 

dibidangnya, kepala sekolah berperan di dalamnya, dengan memberi kesempatan 

dan peluang serta pengarahan dan bimbingan yang maksimal dan 

berkesinambungan terhadap guru sebagai stafnya maka kinerja guru yang optimal 

akan terwujud. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di sekolah 

tidak terlepas dari peranan guru sebagai bagian komponen sekolah. Peranan guru 

terlihat pada pelaksanaan proses belajar mengajar yang merupakan inti dari 

proses pendidikan di sekolah. Proses belajar mengajar merupakan rangkaian 

interaksi antara guru dengan peserta didik yang dilandasi hubungan timbale balik 

yang berlangsung dalam suasana edukatif untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

optimal. Suhertian (1995) menyatakan, agar guru dapat berperan secara optimal, 

maka diperlukan suatu kinerja yang baik dan profesional. Kinerja dan profesional 

guru sangat dituntut karena tugas mengajar sebagai inti proses pendidikan di 

sekolah adalah pekerjaan yang tidak saja menuntut kemampuan fisik dan 

intelektual, tetapi juga kemampuan psikhologis dan efektif. Kinerja adalah usaha 

tertinggi yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan 

proses belaja mengajar di sekolah. Lebih lanjut Suhertian (1995) menyatakan 

bahwa guru yang memiliki kinerja baik adalah: (1) dapat melayani pembelajaran 

peserta didik secara individu dan kelompok, (2) membuat persiapan/perencanaan 

pengajaran, (3) mampu menggunakan alat bantu pembelajaran yang diperlukan, 
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(4) guru mengikutkan peserta didik dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) 

guru menempatkan diri sebagai pemimpin yang aktif bagi peserta didik. Untuk 

menjadi guru yang profesional, maka seorang guru dituntut memiliki lima yaitu: 

(1) guru memiliki komitmen pada siswa dan proses pembelajaran, (2) guru 

menguasai secara mendalam materi yang diajarkan kepada siswa, (3) guru 

bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui teknik evaluasi, mulai 

dari pengamatan perilaku siswa sampai tes hasil belajar, (4) guru mampu berfikir 

sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, dan (5) 

guru menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya 

(Supriadi, 2001). 

Masalah kinerja guru mendapat perhatian serius dalam rangka peningkatan 

kualitas pendidikan. Hasil beberapa penelitian mengungkapkan masih rendahnya 

kinerja guru. Penelitian IKIP Malang tahun 1996 menyimpulkan tiga hal penting, 

Pertama, guru cenderung mengajar hanya memindahkan pengetahuan saja, 

dimensi pengembangan kemampuan berfikir logis, kritis, dan kreatif kurang 

diperhatikan. Kedua, guru enggan beralih dari model pengajaran yang dianggap 

tepat, meskipun tidak semuanya benar. Ketiga, guru cenderung hanya memenuhi 

target minimal dari keseluruhan pencapaian yang diharapkan dalam proses belajar 

mengajar. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi obyektif yang dialami para guru SMK 

Muhammadiyah di Malang Raya, terjadi sebagaimana digambarkan hasil penelitian 

IKIP Malang di atas. Guru terkesan hanya sebagai transformator pengetahuan, 

pengembangan kemampuan logis, kritis, dan kreatif kurang, enggan beralih dari 

model pengajaran yang dianggapnya tepat, mengutamakan pencapaian target 
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minimal dari keseluruahan proses belajar mengajar. Disinilah letak 

permasalahannya, banyak faktor dapat diduga sebagai penyebab terciptanya 

kondisi tersebut. Beban mengajar yang terlalu banyak, jumlah siswa masing-

masing kelas yang terlalu besar, sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang 

memadai, kesejahteraan yang dinilai kurang, adalah deretan penyebab yang 

mudah dijawab. 

Berbagai usaha dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kinerja guru 

melalui penataran dan pelatihan, namun usaha yang dilakukann tersebut belum 

menunjukkan hasil yang berarti, sebagaimana yang dikemukakan Suyanto (2001) 

bahwa Penataran dan pelatihan yang selama ini dilakukan dalam berbagai bentuk 

dan materi memang memiliki legitimasi akademik yang tinggi di bawah paradigma 

inservice training. Meskipun demikian, sebenarnya penataran dan pelatihan itu 

saja tidak mampu melakukan intervensi secara makro terhadap  perbaikan praktis 

pendidikan, indikator yang mudah diketahui ialah masih rendahnya nilai UNAS 

pada mata pelajaran yang sering dijadikan materi penataran. 

Lebih lanjut Suyanto (2001) menegaskan bahwa kendala yang menyebabkan 

rendahnya kinerja guru antara lain: (1) pola pengelolaan pendidikan yang sangat 

sentralistik telah memposisikan guru hanya sekedar operator pendidik, (2) 

lingkungan tempat guru mengajar yang kurang mendukung dalam melaksanakan 

tugas, dan (3) aspek intelektual guru sendiri yang memang tidak berubah 

meskipun mengikuti berbagai penataran dan pelatihan. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa guru memegang peranan yang sangat 

penting dan menentukan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja guru menjadi hal 

mutlak yang harus dilakukan agar guru mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 
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dengan baik. Berbagai upaya dan strategi harus dilakukan secara baik dan 

terencana agar kinerja guru terus meningkat dan pada gilirannya mampu 

mewujudkan tujuan pendidikan seperti yang telah direncanakan. 

Dalam hal membimbing guru untuk meningkatkan prestasi kerja, Pidarta 

(1992) mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh para 

guru dan kepala sekolah, meskipun keberhasilan kerja guru dipengaruhi banyak 

faktor, tetapi salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah peran pokok yang 

dimainkan oleh kepala sekolah melalui kepemimpinan yang mampu menciptakan 

semangat kerja guru. Berkaitan dengan itu, Mantja (1996) menegaskan bahwa 

keberhasilan kerja guru sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor 

yang berperan penting adalah peran pokok yang dimainkan oleh kepala sekolah 

melalui kepemimpinannya menciptakan semangat kerja guru yang tinggi. 

Demikian pula pendapat Gorton dalam Mantja (2002:5) menyatakan bahwa 

:secara aksiomatik suatu sekolah sama baiknya dengan orang yang 

menjalankannya”. Disinilah pentingnya peranan kepala sekolah sebagai motivator, 

yakni kemampuan mengatur lingkungan kerja fisik, kemampuan mengatur 

lingkungan kerja non fisik, dan kemampuan menetapkan prinsip penghargaan dan 

hukuman (Permen. Diknas. No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kinerja Kepala 

Sekolah). 

Uraian di atas menunjukkan pentingnya kinerja kepala sekolah dan kinerja 

guru dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Kinerja kepala sekolah 

terwujud dalam kemampuan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator . 

Sementara guru sebagai pelaksana yang secara langsung berhadapan dengan 
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siswa,  dituntut memiliki kinerja yang prima. Kinerja kepala sekolah dan kinerja 

guru yang prima dan optimal akan terwujud apabila didukung oleh iklim sekolah 

yang kondusif. Dengan unjuk kerja yang prima dan optimal, baik oleh kepala 

sekolah maupun oleh guru, diharapkan akan menghasilkan kualitas proses belajar 

mengajar. Meningkatnya kualitas proses belajar mengajar berdampak pada 

semakin meningkatnya kualitas keluaran (out put). Temuan penelitiaan lainnya 

sebagaimana diungkapkan Nurtain menunjukkan bahwa kemerosotan mutu hasil 

belajar siswa, bukan saja disebabkan oleh kurangnya motivasi siswa; kurangnya 

perhatian orang tua; dan kelemahan di pihak guru tetapi secara meyakinkan juga 

diperburuk oleh perilaku kepemimpinan yang tidak sesuai dan tidak tepat guna. 

(Nurtain, 1989). 

Guru merupakan ujung tombak pembinaan sumber daya manusia, kinerja 

guru dapat dilihat dari pelaksanaan tugas-tugasnya. Berkaitan dengan itu, Oliva 

(1984) menyatakan bahwa tugas belajar mengajar meliputi tiga tahap, yakni: tahap 

perencanaan (planning), tahap penyajian (presentation), dan tahap penilaian 

(evaluation). Selanjutnya Harris, McIntryer dan Littleton (1970) memandang 

bahwa tugas belajar mengajar dapat dijelaskan lebih operasional, meliputi lima 

aktifitas pokok yaitu: (1) menciptakan dan memelihara iklim bersahabat, (2) 

mendayagunakan teknik-teknik mengjar yang menarik dan kreatif, (3) 

memberikan penguatan, (4) mendorong timbulnya kebebasan dan tanggung jawab 

siswa, dan (5) mengorganisir pengajaran. Pendapat ini menunjukkan bahwa tugas 

mengajar tidak hanya menyampaikan bahan ajar yang bersifat administratif  saja, 

tetapi meliputi kegiatan yang bersifat seni yang memerlukan kreatifitas, motivasi, 
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dan kinerja yang efektif. Tentu sangat wajar, bahwa mutu pendidikan juga 

ditentukan oleh kinerja guru.   

Terkait dengan kinerja guru, Herzberg (1959) mengatakan bahwa kinerja 

guru dipengaruhi oleh faktor yang disebut Satifaction dan Dissatisfaction. Kinerja 

merupakan perilaku sikap puas dan tidak puas. Buford dan Bedeian (1988) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja itu menyangkut sikap orang tentang 

pekerjaannya, dan titik beratnya terletak pada sikap terhadap pekerjaannya. 

Secara psikhologi kinerja merupakan perilaku kerja seseorang sehingga 

menghasilkan sesuatu yang menjaditujuan kerjanya. Gorton (1976) berpendapat 

bahwa kepuasan kerja dan semangat kerja yang tinggi dapat dipandang sebagai 

tujuan dalam dirinya, namun keutamaannya terletak pada bantuannya terhadap 

pencapaian tujuan organisasi yang lebih bermanfaat. Tujuan itu meliputi: (1) 

kestabilan, (2) kekompakan kerja, dan (3) peningkatan efektifitas. Kinerja 

seseorang menurut Buford dan Bedeian (1988:145) ditentukan oleh tiga faktor, ia 

mengemukakan “Basically performance is determined by three factor: ability, 

motivation, and role clarity. To perform effectively, a person must (a) be able to do a 

job (ability), (b) want to do a job (motivation), and (c) understand what the job is 

(role clarity)” efektivitas kerja itu dapat dicapai jika: (a) mampu mengerjakan 

tugas, (b) ada keinginan melaksanakan tugas, dan (c) mengerti apa yang menjadi 

tugasnya. 

Timpe (1989) mengemukakan bahwa seorang guru yang memiliki kinerja 

tinggi merupakan guru yang produktif. Guru yang produktif memilki karakteristik 

sebagai berikut: (1) memilki kecerdasan berfikir dan dapat mempelajari kondisi 

sekitar secara cepat, (2) memiliki kompetensi secara profesional, (3) memilki daya 



14 
 

kreatifitas dan inovatif yang tinggi, (4) memahami dan menguasai pekerjaannya, 

(5) belajar dengan cerdik, menggunakan logika, dan mengorganisir pekerjaan 

dengan efisien, (6) selalu berusaha untuk melakukan perbaikan, (7) dianggap 

bernilai oleh pengawasnya, (8) memiliki prestasi yang baik, dan (9) selalu 

berupaya untuk meningkatkan kemampuan diri. 

Kinerja guru tetap menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti, 

terutama ketika guru menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan. Berdasarkan 

pengamatan peneliti, kinerja guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya awal tahun 

2000-an makin tidak maksimal. Hal ini ditandai banyaknya guru yang tidak 

membuat perangkat mengajar yang baik, kurangnya keharmonisan antara guru 

dengan kepala sekolah, kurangnya perhatian guru terhadap penciptaan disiplin 

siswa, dan semakin banyaknya siswa SMK yang tidak lulus ujian akhir nasional bila 

dibandingkan dengan siswa setingkat SMA di Malang Raya. Mengingat pentingnya 

peranan kepala sekolah dan guru dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 

maka melalui penelitian ini perlu diungkapkan tentang hubungan signifikan 

kinerja kepala sekolah dengan kinerja guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya .  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kinerja kepala sekolah SMK Muhammadiyah di Malang Raya? 

2. Bagaimana kinerja guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya? 

3. Adakah hubungan yang signifikan antara kinerja kepala sekolah dengan kinerja 

guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya? 
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C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Mendiskripsikan kinerja kepala sekolah SMK Muhammadiyah di Malang Raya. 

2. Mendiskripsikan kinerja guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya 

3. Mendiskripsikan adanya hubungan yang signifikan antara kinerja kepala 

sekolah dengan kinerja guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya. 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian di atas, amaka hipotesis penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

‘Terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja kepala sekolah dengan kinerja 

guru SMK Muhammadiyah di Malang Raya”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis yang berdasarkan 

pertimbangan kontekstual dan konseptual dan manfaat praktis digunakan untuk 

perbaikan bagi SMK Muhammadiyah di Malang Raya yang berangkutan. Manfaat 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang 

relevan dan bahan kajian ke arah pengembangan konsep-konsep pengembangan 

guru yang mendekati pertimbangan-pertimbangan kontekstual dan konseptual, 

serta kultur yang berkembang pada dunia pendidikan dewasa ini. Pembahasan 

tentang hubungan kinerja kepala sekolah dengan kinerja guru SMK 
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Muhammadiyah di Malang Raya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

manajemen pendidikan yang akan menjadi suplemen bahasan dalam memperkuat 

validitas dan reliabilitas pelaksanaan manajemen berbasis kompetensi sebagai 

sebuah nilai budaya instutisi, disamping  sebagai sebuah konsep operasional. Sisi 

lain yang dapat diperoleh dan hasil penelitian ini adalah dapat merumuskan 

asumsi tentang kultur pengelolaan mutu kinerja guru untuk pengembangan 

prestasi SMK Muhammadiyah di Malang Raya, dalam melaksanakan sistem 

pengendalian mutu pendidikan sehingga pada akhirnya dapat memberikan 

kepuasan (satisfaction), kepercayaan (trust), dan pelayanan (service) kepada 

masyarakat luas dan pemakai jasa pendiddikan (stakeholders) terhadap institusi 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi terhadap dunia pendidikan antara lain berguna untuk: 

a) Pengembangan ilmu Pengetahuan terutama dalam kebijakan dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia pendidikan, khususnya yang berkaitan 

dengan kinerja guru dan prestasi belajar di lingkungan lembaga pendidikan 

Muhammadiyah. 

b) Diknas di Malang Raya dan Propinsi Jawa Timur dalam menentukan arah 

kebijakan dalam hal pembinaan guru-guru SMK. 

c) Majlis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah di Malang Raya dan 

Propinsi Jawa Timur dalam menentukan arah kebijakan dalam hal pembinaan 

guru-guru SMK di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. 
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d) Kepala SMK Muhammadiyah di Malang Raya dan Jawa Timur sebagai bahan 

umpan balik dalam pembinaan pada para guru. 

e) Peneliti dalam upaya meningkatkan kemampuan di bidang kebijakan 

pendidikan khususnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia 

pendidikan pada SMK Muhammadiyah di Malang Raya dan Jawa Timur. 

 

F. Batasan Penelitian 

Ditinjau dari lokasinya, ruang lingkup penelitian adalah pada SMK 

Muhammadiyah di Malang Raya. Sedangkan  ditinjau lingkup penelitian difokus 

pada dua variabel, yaitu: (1) kinerja kepala sekolah dan (2) kinerja guru 

dilingkungan SMK Muhammadiyah di Malang Raya. 

Variabel kinerja kepala sekolah dalam penelitian ini meliputi: kepala sekolah 

sebagai (a) edukator; (b) manajer; (c) administrator; (d) supervisor; (e) leader; (f) 

inovator; dan (g) motivator dengan strategi untuk meningkatkan profesionalisme 

gurunya.  

(Permen. Diknas. No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kinerja Kepala Sekolah). 

Variabel kinerja guru meliputi: (1) persiapan, yakni menyusun perangkat 

pengajaran, (2) pelaksanaan pengajaran, (3) evaluasi, (4) analisis hasil evaluasi, 

dan (5) pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan. 

(Permen. Diknas. No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru). 

G. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan pengukuran yang akan dilakukan dalam penelitian ini, 

perlu diberikan definisi operasional sebagai berikut: 
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1. Pengertian Kinerja 

 Kinerja diartikan sebagai prestasi kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk 

kerja, dan penampilan kerja. Kinerja merupakan kulminasi dari tiga elemen yang 

saling berkaitan yakni Keterampilan, Upaya, dan Kondisi Eksternal. Keterampilan 

merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke tempat kerja, seperti 

pengalaman, kemampuan, dan kecakapan teknik. Upaya diartikan sebagai tingkat 

motivasi yang diperlihatkan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Sedangkan Kondisi Eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi di luar 

pekerjaannya mendukung produktivitas kerja, seperti kondisi psikhologis, 

komunikasi organisasi, iklim kerja, dan sebagainya. 

 

2. Kinerja Kepala Sekolah 

Kinerja kepala sekolah adalah pemimpin sekolah yang bertanggung jawab 

atas penyelenggaraan kegiatan dan perannya sebagai (1) edukator, (2) manajer, 

(3) administrator, (4) supervisor, (5) leader, (6) motivator, dan (7) inovator 

dengan strategi untuk meningkatkan profesionalisme gurunya.( Permen. Diknas. 

No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kinerja Kepala Sekolah yang diterbitkan 

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 

2008). 

Adapun subvariabel yang dinilai meliputi: kepala sekolah sebagai edukator, 

kepala sekolah edukator, kepala sekolah sebagai manajer, kepala sekolah sebagai 
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administrator, kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai leader, 

kepala sekolah sebagai motivator, dan kepala sekolah sebagai inovator. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai edukator diukur dengan indikator yang 

meliputi kemampuan kepala sekolah dalam hal membimbing guru, kemampuan 

membimbing karyawan, kemampuan membimbing siswa, kemampuan 

mengembangkan staf, kemampuan belajar atau mengikuti perkembangan IPTEK, 

dan kemampuan memberi contoh mengajar yang baik. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai manajer diukur dengan indikator yang 

meliputi kemampuan kepala sekolah dalam hal menyusun program, kemampuan 

menyusun organisasi atau personalia  sekolah, dan kemampuan menggerakkan 

staf (guru dan karyawan). 

Subvariabel kepala sekolah sebagai administrator diukur dengan indikator 

yang meliputi kemampuan kepala sekolah  dalam hal mengelola administrasi 

kegiatan belajar mengajar dan BK, kemampuan mengelola administrasi sekolah, 

kemampuan mengelola organisasi ketenagaan, dan kemampuan mengelola 

administrasi keuangan. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai supervisor diukur dengan indikator yang 

meliputi kemampuan kepala sekolah dalam hal menyusun program supervisi, 

kemampuan melaksanakan program supervisi, dan kemampuan memanfaatkan 

hasil supervisi. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai pemimpin diukur dengan indikator yang 

meliputi kemampuan  kepala sekolah dalam hal memiliki kepribadian yang baik, 

kemampuan memahami kodisi anak buah dengan baik, kemampuan memiliki visi 
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dan memahami misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan 

berkomunikasi. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai inovator diukur dengan indikator yang 

meliputi kemampuan kepala sekolah dalam hal mencari peluang perubahan, dan 

kemampuan melakukan pembaharuan  sekolah. 

Subvariabel kepala sekolah sebagai motivator diukur dengan indikator 

kemampuan kepala sekolah dalam hal mengatur lingkungan kerja, mengatur 

suasan kerja yang harmonis, dan kemampuan menerapkan prinsip member i 

penghargaan maupun sanksi hukuman sesuai aturan. 

3. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah tingkat profesional guru dalam proses belajar  mengajar 

selama periode tertentu yan diwujudkan melalui kemampuan hasil atau prestasi 

yang dicapai seorang  guru yang meliputi aspek: (1) persiapan, yakni penyusunan 

perangkat pengajaran, (2) pelaksanaan pengajaran, (3) evaluasi hasil 

pembelajaran, (4) analisis hasil evaluasi pembelajaran, serta (5) pelaksanaan 

program perbaikan dan pengayaan. (Permen. Diknas. No.16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang diterbitkan Direktorat 

Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008).  

Adapun subvariabel yang diukur adalah meliputi: penyusunan program 

pengajaran, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, 

analisis hasil evaluasi pembelajaran, dan pelaksanaan program perbaikan dan 

pengayaan. 
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Subvariabel penyusunan program pengajaran diukur dengan indikator yang 

meliputi: pembuatan analisis materi pelajaran, penyusunan program tahunan. 

penyusunan program semester, penyusunan satuan pembelajaran, penyusunan 

rencana pembelajaran, dan penyusunan alat evaluasi. 

Subvariabel pelaksanaan pembelajaran diukur dengan indikator yang 

meliputi: apresiasi, penampilan guru, penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan 

alat bantu, penggunaan metode, teknik bertanya, teknik memulai dan mengakhiri 

pelajaran, pembuatan resume, dan pemberian tugas pada siswa. 

Subvariabel pelaksanaan evaluasi diukur dengan indikator yang meliputi: 

pembuatan kisi-kisi ulanga, pelaksanaan ulangan harian, pelaksanaan ulangan 

semester, dan pemeriksanaan hasil ulangan. 

Subvariabel analisis hasil evaluasi diukur dengan indikator yang meliputi 

pelaksanaan analisis ulangan harian dan pelaksanaan ulangan cawu/semester. 

Subvariabel pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan diukur dengan 

indikator yang meliputi kegiatan bimbingan terhadap siswa, pelaksanaan program 

perbaikan, penyusunan program pengayaan, pelaksanaan program pengayaan, dan 

penyelenggaraan administrasi kelas. 

4. SMK Muhammadiyah 

Yang dimaksud SMK Muhammadiyah dalam penelitian ini adalah seluruh 

SMK Muhammadiyah di Malang Raya yang meliputi di wilayah Kota Malang, 

Kabupaten Malang, dan Kota Batu, yang meliputi: SMK Muhammadiyah 1 Kota 

Malang, SMK Muhammadiyah 2 Kota Malang, SMK Muhammadiyah 3 Kota Malang, 

SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen Kabupaten Malang, SMK Muhammadiyah 7 

Gondanglegi Kabupaten Malang, SMK, SMK Muhammadiyah 4 Singosari Kabupaten 
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Malang, SMK Muhammadiyah 8 Sumberpasir Tumpang  Kabupaten Malang, dan 

SMK Muhammadiyah 1 Kota Batu. 

 


