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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam organisasi. 

Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi 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 atau lembaga (perusahaan) 

dimana Sumber Daya Manusia tersebut berada.  

Dewasa ini perkembangan teknologi yang sangat pesat mengharuskan 

setiap organisasi mengelola organisasinya secara efisien dan efektif agar dapat 

mencapai keunggulan kompetitif, tumbuh dan berkembang serta berkelanjutan. 

Peranan seseorang dan sistem informasi yang baik sangat dibutuhkan dalam 

mensukseskan tujuan organisasi.  

Kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Tika, 2006). Sumber 

Daya Manusia yang profesional dan berkualitas akan membentuk kinerja, baik 

individu maupun kelompok yang kemudian berdampak pada efektifitas organisasi 

secara keseluruhan. Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk 

bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja 
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yang memuaskan dan memberikan konstribusi yang maksimal terhadap 

pencapaian tujuan organisasi.  

Guru adalah seseorang yang professional dan memiliki ilmu pengetahuan, 

serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang tersebut 

mempunyai peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya Dalam hal ini 

guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai 

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahkan dan menuntun 

siswa dalam belajar. 

Kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolalan 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka guru 

harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan, 

sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka 

guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa. 

Namun dalam kenyataan sehari-hari umumnya lembaga pendidikan dan 

perusahaan hanya mengharapkan kinerjai terbaik dari para guru dan  

karyawannya. Namun jarang memperhatikan bagaimana menjadikan guru 

berkinerja dengan baik. Dalam rangka agar guru mampu mendesain 

pembelajarandan mampu menciptakan iklim pembelajaran dengan kondusif, 

mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa, maka peranan 

seorang pemimpin sangat penting dalam suatu organisasi. Peran seorang 

pemimpin adalah  sebagai penunjuk arah dan tujuan di masa depan (direct  setter),  
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agen  perubahan  (change  agent),  negosiator  (spokes person), dan sebagai 

pembina (coach). 

Lembaga pendidikan didirikan dengan harapan dapat mencapai tujuan, 

terus berkembang dan tetap bertahan dalam prestasi yang diharapkan. Prestasi 

lembaga pendidikan tidak pernah terlepas dari  kinerja seorang guru yang bekerja 

dalam lembaga pendidikan, makanya sangat penting bagi pemimpin dalam 

memperhatikan kinerja para guru karena  akan membawa dampak bagi guru yang 

bersangkutan maupun lembaga tempat ia bekerja. Bagi guru, tingkat kinerja yang 

tinggi dapat memberikan keuntungan tersendiri, seperti meningkatkan gaji, 

mendapatkan bonus dan hadiah  bahkan dapat dipromosikan kejabatan yang lebih 

tinggi, begitu sebaliknya.  

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh 

dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 

prasarana (Mulyasa 2004:25). Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan 

semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki 

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. 

Dalam rangka untuk selalu bersaing dan menjadi sekolah yang maju 

tidaklah mudah dan membutuhkan orang-orang yang professional dan kompeten 

yaitu seorang guru dan karyawan yang mampu memberikan kinerja terbaiknya 
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untuk kemajuan sekolah dan peranan seorang pemimpin untuk mengelola dan 

mengembangkan yang mempunyai kegigihan dan kesungguhan  kerja keras dan 

keuletan, seorang pemimpin yang mempunyai kualitas memimpin dan 

mempengaruhi untuk menyadarkan para guru ataupun karyawan dan mengubah 

mindset mereka bahwasanya meskipun secara wilayah SMK Muhammadiyah 7 ini 

ada di Kabupaten Malang. Tidak ada yang tidak mungkin dengan cita-cita yang 

besar dan kerja keras semuanya pasti bisa tercapai.  

Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan 

peningkatan kinerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga 

kependidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau 

sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin 

sebuah lembaga pendidikan. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala 

sekolah harus dapat memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang 

bekerja sehingga kinerja guru selalu terjaga. 

Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat dan perilaku yang 

berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang 

dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab, selain itu 

juga ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat pada waktunya dan tidak 

mematuhi perintah. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di 

setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja 

rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Dalam Membuat Rancangan Pembelajaran (RPP) 

Tahun Jumlah 

Guru 

Buat Tidak Buat Prosentase % 

Buat Tidak 

Buat 

2013 72 68 4 94.4 5.6 

2014 72 67 5 93.1 6.9 

2015 75 71 4 94.6 5.4 

2016 81 77 4 95.1 4.9 

Sumber : diperoleh dari data sekolah 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasanya dari jumlah 72 guru ditahun 2013-

2014  dan 75 guru ditahun 2015 serta 81 guru pada tahun 2016 disekolah ini 

menunjukkan adanya penambahan guru pada setiap tahunnya namun tidak diikiuti 

ketertiban dalam membuat rancangan pembelajaran terbukti masih ada beberapa 

guru disetiap tahun ajaran yang tidak membuat rancangan pembelajaran (RPP), 

dari hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, sekolah menargetkan semua 

guru harus membauat dan mengumpulkan rancangan pembelajaran, artinya 

sekolah menargetkan 100% dari semua guru membuat serta mengumpulkan 

Rancangan pembelajaran tepat waktu, namun kenyataan dilapangan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan sekolah.  

Kepala sekolah harus memperhatikan guru yang tidak disiplin dalam 

membuat dan mengumpulkan rancangan pembelajaran karena hal ini dapat 

mengurangi kinerja guru, kepala sekolah harus tergas menanggapi persoalan ini, 

harus memberikan hukuman bagi guru yang tidak disiplin dan bertanggungjawab 

dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, karena guru yang tidak membuat 

rancangan pembelajaran akan kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran 
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didalam kelas, hal ini akan menghambat dalam menyampaikan pembelajaran yang 

bermutu, fenomena ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan 

oleh pimpinan untuk lebih meningkatkan lagi kinerja dari pada para guru di smk 

muhammadiyah 7 gondanglegi malang.  

Tabel 1.2 

Kehadiran Kelas Guru 

Smk Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang 

Tahun Jumlah 

Guru 

Masuk 

Kelas 

Tidak Masuk Kelas Prosentase % 

Izin Alpa Sakit Masuk Tidak 

Masuk 

2013 72 68 2 1 1 94.4 5.6 

2014 72 67 1 2 2 93.1 6.9 

2015 75 71 1 1 2 94.6 5,6 

2016 81 76 2 2 1 93.8 6.2 

Sumber : diperoleh dari data sekolah 

Tabel 1.2 diatas menunjukkan dari jumlah guru disekolah ini prosentase 

masuk kelas atau menyampaikan pembelajaran dalam setiap tahunnya masih 

menjadi persoalan yang harus dituntaskan dengan masih adanya guru yang tidak 

masuk kelas, meskipun prosentasenya masih kecil yang tidak masuk karena alpa 

namun jika hal ini dibiarkan akan menjadi kebiasaan dan ini dapat mengurangi 

kinerja guru karena tidak dapat melaksanakan pembelajaran yang bermutu seperti 

yang diharapkan sekolah, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa kinerja guru megalami keterhambatan. 

Pemimpin harus peka menanggapi permasalah ini, pemimpin harus melakukan 

pembinaan dan memberikan hukuman yang tegas agar guru bertanggungjawab 

dan disiplin dalam mengajar. fenomena ini juga menunjukkan hubungan 
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pemimpin dan bawahan sangat dibutuhkan. Pemimpin harus mampu menjadi 

contoh yang baik bagi bawahannya, pemimpin dapat menciptakan kerjasama yang 

baik dan menjadi fasilitator bagi bawahannya, agar tugas yang diberikan kepada 

bawahannya mampu dilaksanakan dengan baik dan efektif sehingga bawahannya 

bekerja dengan penuh semangat untuk meningkatkan kinerjanya dan berdampak 

terhadap prestasi sekolah. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja guru dengan 

kepemimpinan pada SMK muhammadiyah 7 gondanglegi malang dengan adanya 

permasalahan tersebut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Guru Pada SMK Muhammadiyah 7 

gondanglegi malang.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kinerja Guru dan Kepemimpinan pada SMK Muhammadiyah 7 

Gondanglegi Malang? 

2. Apakah ada pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja Guru pada SMK 

Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang?  

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 

penelitian disusun sebagai berikut: 
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1. Untuk mendeskripsikan kinerja dan kepemimpinan di Smk 

Muhammadiyah 7 gondanglegi Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja guru di Smk 

Muhammadiyah 7 gondanglegi Malang.  

D. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini khususnya pada kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah 7 Gondanglegi Malang, dan menggunakan teori kinerja menurut 

Rivai dan Basri (2005) yaitu : kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawab dengan hasil seperti yang diharapkan. dan  kepemimpinan menurut SP. 

Siagian (2008) kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi 

orang lain dalam hal bawahannya, sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau 

melakukan kehendak pimpinan, meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak 

disenanginya.. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan informasi bagi pimpinan sekolah atau organisasi dalam 

menentukan kebijakan dalam rangka meningkatkan kinerja guru. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan referensi, dan tambahan wawasan bagi peneliti 

selanjutnya terutama yang berkenaan dengan Pengaruh Kepemimpinan 

Terhadap kinerja. 

 


