
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Berhasil atau tidaknya organisasi mencapai target yang ditetapkan 

dipengaruhi oleh kinerja karyawan yang ada di dalamnya. Kinerja karyawan 

menjadi tolak ukur atas pencapaian tujuan organisasi. Di dalam organisasi, 

manusia merupakan salah satu unsur yang terpenting didalam suatu organisasi. 

Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan itu telah 

tersedia, organisasi tidak berjalan. Manajemen sumber daya manusia 

merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri 

pada unsur sumber daya manusia. Karena manusia merupakan penggerak dan 

penentu jalannya suatu organisasi. Oleh karena itu hendaknya organisasi 

memberikan fokus kepada sumber daya manusia demi tercapainya tujuan 

organisasi.  

Tugas Manajemen Sumber Daya Manusia adalah mengelola unsur manusia 

secara baik agar diperoleh kinerja yang ingin dicapai. Kinerja karyawan 

menjadi tolak ukur atas pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mathis dan 

Jakcson (2006), kinerja pada dasarnya adalah yang dilakukan atau tidak 

dilakukan oleh karyawan.  

Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mencapai target, 

karena dengan memiliki karyawan yang memiliki kinerja yang baik atau kinerja 

yang diinginkan perusahaan, maka akan memberikan sumbangan yang optimal 

bagi perusahaan.  Menurut Handoko (2001) kinerja karyawan merupakan suatu 
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tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang 

diberikan perusahaan. Karena seringkali perusahaan menghadapi masalah 

mengenai sumber daya manusianya.  Masalah sumber daya manusia menjadi 

tantangan tersendiri bagi manajemen karena keberhasilan manajemen dan yang 

lain itu tergantung pada kualitas sumber daya manusianya.  Apabila individu 

dalam perusahaan yaitu SDM-nya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap 

berjalan efektif.  

Kelangsungan suatu perusahaan ditentukan oleh kinerja karyawannya.  

Begitu juga yang terjadi di setiap ruang lingkup organisasi, baik organisasi besar 

ataupun kecil. Hal ini juga sejalan dalam bidang pendidikan yaitu dengan 

kelangsungan suatu sekolah atau instansi pendidikan, ditentukan oleh kinerja 

seorang guru. Guru menjadi salah satu unsur sumber daya yang sangat 

menentukan keberhasilan dalam pendidikan di sekolah, karena guru merupakan 

unsur manusiawi yang sangat dekat dengan peserta didik dalam pendidikan 

sehari-hari di sekolah. 

Menurut Siagan (2008) bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu: gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan dan 

motivasi kerja (motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja, komunikasi dan 

faktor-faktor lainnya. Menurut Timple dalam Mangkunegara (2005), faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal, yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 

seseorang salah satunya disiplin kerja. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, contohnya 

kepemimpinan, budaya organisasi. 



3 

 

 

 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor utama dalam kehidupan 

berorganisasi yang memegang peranan kunci. Seorang pemimpin berperan 

sebagai pengatur dalam proses kerjasama antara pemimpin dengan individu 

maupun pemimpin dengan kelompoknya. Menurut Sutisna (2002), menjelaskan 

kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau 

kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. 

Sehingga dapat diartikan bahwa Kepemimpinan merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh individu untuk mempengaruhi dan memberikan arah kepada 

individu atau kelompok lain dalam suatu organisasi tertentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kepemimpinan yang efektif dan tidak efektif merupakan hal yang paling 

utama yang harus dipahami oleh seorang pemimpin (kepala sekolah) dalam 

memimpin suatu organisasi atau kelompok. Dengan memahami kepemimpinan 

akan dapat meningkatkan pemahaman seorang pemimpin (kepala sekolah) 

terhadap dirinya sendiri serta dapat mengetahui kelemahan maupun kelebihan 

potensi yang ada dalam dirinya dan dapat meningkatkan pemahaman tentang 

bagaimana seharusnya memperlakukan bawahannya. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya. 

Menurut Supriyadi (2001) budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari 

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga 

pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap 

menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud 

sebagai kerja atau bekerja. Menurut Nawawi (2003) budaya kerja adalah 

kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam satu organisasi, 
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pelanggaran terhadap kebiasaan ini memang tidak ada sanksi tegas, namun dari 

perilaku organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut 

merupakan kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan 

untuk mencapai tujuan. 

SMK Avicenna Tenjo merupakan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Swasta berbasis Bisnis & Manajemen yang berada di Jl. Raya Tenjo 

KM. 02 kec. Tenjo kab. Bogor. Jurusan yang ada di SMK Avicenna Tenjo yaitu 

Jurusan Pemasaran & Jurusan Otomotif. Beberepa Program Belajar yang ada 

untuk menunjang visi sekolah yaitu Program Belajar Reguler, Unit Produksi, 

Program Praktik Kerja Industri, Program Praktik Wajib Praktikum Komputer, 

Interaktif Modul Microsoft Office, Sanggar Seni, Program Kegiatan 

Ekstrakulikuler, dan Program Olahraga. 

SMK Avicenna Tenjo mempunyai visi “Mempersiapkan lulusan SMK 

Avicenna Tenjo menjadi manusia yang Beriman & Bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, Siap Kerja, Terampil, Cekatan dan Berilmu” visi ini yang 

menjadi cita-cita bersama seluruh orang yang ada di dalam organisasi. Kinerja 

guru SMK Avicenna yang maksimal menjadi perhatian bagi SMK Avicenna.  

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan 

diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh 

setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Dalam UU No. 14 Tahun 

2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar 

prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran 
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yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok 

guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 

bentuk kinerja guru.  

Peraturan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan 

pokok: (1) merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) 

menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) 

melaksanakan tugas tambahan. 

Hasil observasi dan wawancara dengan pihak manajemen sekolah Avicenna 

Tenjo dalam hal ini kepala sekolah Bapak Wawan Sugianto dan bendahara 

sekolah Bapak Agus Supriyanto, disebutkan indikasi positif yang terjadi pada 

kinerja guru 3 tahun belakangan. Terdapat pencapaian kinerja guru yang 

diinginkan oleh pihak sekolah dalam hal ini kinerja yang positif dibandingkan 

pada kinerja guru 3 tahun belakangan. Disebutkan pihak manajemen sekolah 

Bapak Agus Supriyanto (Bendahara Sekolah) dari 35 orang guru SMK 

Avicenna Tenjo 90% guru yang berarti 32 orang guru sudah memenuhi kriteria 

kinerja yang diinginkan oleh pihak sekolah dalam hal perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Namun 

10% orang guru yang berarti 3 orang guru belum memenuhi kriteria kinerja 

yang diinginkan sekolah. 
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Tabel 1.1  

Pencapaian Kinerja Guru SMK Avicenna Tenjo Tahun 2016/2017 

UkuranKinerja Target Realisasi Tidak Tercapai 

Perencanaan pembelajaran 100% 90 % 10 % 

Menggunakan variasi 

metode pembelajaran 

100% 90 % 10 % 

Penilaian hasil belajar 100% 90 % 10 % 

Menindaklanjuti penilaian 

hasil belajar 

100% 80 % 20 % 

Sumber: Data Olahan Tata Usaha SMK Avicenna Tenjo 

 

Data tabel 1.1. menunjukan terdapat permasalahan bahwa 10% orang guru 

tidak menyusun Rencana Perangkat Pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Hal ini 

disebabkan karena guru belum benar-benar memahami seluk-beluk penyusunan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sehingga tidak mampu menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran yang merupakan salah satu bagian dari program 

perencanaan pembelajaran. Mengingat akan pentingnya sebuah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, maka akan sangat fatal jika seorang guru tidak 

menyusunnya.  

Dalam hal Pelaksanaan Pembelajaran, masih terdapat guru yang tidak dapat 

menciptakan interaksi yang menyenangkan siswa di kelas dengan menggunakan 

variasi metode pembelajaran yang tidak monoton,  tidak terealisasi sebesar 10%. 

Dalam hal Penilaian Hasil Belajar, 10 % orang guru memberikan tes atau ujian 

kepada siswa, namun tes atau ujian tersebut tidak sesuai dengan materi yang 

disampaikan selama pembelajaran di kelas. Hal ini dapat mengakibatkan hasil 

belajar siswa yang rendah. Dalam hal Menindaklanjuti Penilaian Hasil Belajar, 10 
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% orang guru tidak melakukan perubahan dalam penyampaian materi kepada siswa, 

hal ini membuat stagnan  hasil nilai siswa. 

Siagan (2008) faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya 

adalah kepemimpinan. Hasil observasi peneliti dan berdasarkan wawancara dengan 

pihak guru, kepala sekolah belum menjalankan fungsi kepemimpinan dengan baik. 

Disebutkan bahwa kepala sekolah tidak membuat rumusan tujuan kerja dan 

membuat kebijakan yang efektif dan efisien. Dalam mengatur dan memberi tugas 

dan wewenang, kepala sekolah memberi arahan para guru dilakukan secara sama 

tanpa memperhatikan perbedaan kemampuan individu diantara guru. Padahal 

karakteristik guru dilihat dari tingkat pendidikan, usia, berpengaruh terhadap 

kemampuan setiap guru. Seringkali apa yang disampaikan dan arahan kepala 

sekolah tidak dipahami dengan baik oleh beberapa guru. Komunikasi yang berjalan 

tidak cukup baik, serta kurangnya monitoring atau pengawasan secara berkala oleh 

kepala sekolah. Hal ini yang membuat 10% dari guru SMK Avicenna Tenjo tidak 

memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sekolah.  

Budaya kerja yang ada disekolah, berdasarkan data tabel 1.1 bahwa budaya 

kerja yang ada, tidak mendukung 10% kinerja guru dari mulai pembuatan 

rancangan pembelajaran,  pelaksanaan pembelajaran yang menyenangkan, hal ini 

dikarenakan seorang guru tidak memiliki nilai-nilai pengabdian sebagai pendidik, 

yaitu nilai yang mencintai kegiatan mengajar bukan semata-mata hanya menjaga 

kelangsungan hidup, beberapa orang guru beranggapan bahwa mengajar hanya 

sebagai mata pencaharian, tercermin dari tabel 1.1 bahwa 10% guru tidak 

memberikan variasi metode pembelajaran yang tidak monoton, padahal hal ini 

sangat penting agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Lalu dalam 
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menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, dan saling bekerja sama 

membantu rekan kerja. Dari hasil wawancara ini, dapat disimpulkan bahwa 

beberapa guru tidak meyakini nilai yang selama ini diterapkan sehingga berujung 

pada in-konsistensi terhadap kinerja atau tugas dan kewajiban yang seharusnya 

menjadi prioritasnya.  

Dari fenomena di atas, terlihat bahwa kepemimpinan dan budaya kerja 

berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Avicenna Tenjo. Untuk itulah peneliti 

menyusun proposal skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PADA GURU SMK 

AVICENNA TENJO BOGOR”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagaimana kinerja, kepemimpinan dan budaya kerja guru SMK Avicenna 

Tenjo? 

2. Apakah kepemimpinan dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru SMK Avicenna Tenjo? 

3. Diantara kepemimpinan dan budaya kerja manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Avicenna Tenjo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh kepemimpinan dan 

budaya kerja terhadap kinerja guru. Secara spesifik, tujuan penelitian ini antara 

lain sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan kinerja, kepemimpinan, dan budaya kerja guru SMK 

Avicenna Tenjo. 

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan dan budaya kerja terhadap kinerja 

guru SMK Avicenna Tenjo. 

3. Mengetahui variabel yang paling berpengaruh diantara kepemimpinan dan 

budaya kerja terhadap kinerja guru SMK Avicenna Tenjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan 

manfaat praktis, antara lain sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, referensi dan 

masukan ataupun bahan bacaan sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi 

penelitian selanjutnya. Khususnya penelitian yang berkaitan dengan 

kepemimpinan, budaya kerja, dan kinerja guru. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi instansi terkait dalam hal ini sekolah, dapat digunakan sebagai dasar 

dalam penetapan kebijakan terkait dengan kepemimpinan & budaya kerja 

untuk meningkatkan kinerja guru. 

 



10 

 

 

 

E. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah pada pelaksanaan fungsi kepemimpinan kepala 

sekolah menurut Rivai (2005), budaya kerja menurut Ndraha (2006), kinerja 

menurut Luthans (2005) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut 

Mahmudi (2005). Responden yang diteliti berjumlah 35 orang guru SMK 

Avicenna.



11 

 

 

 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang
	B. Rumusan Masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Batasan Masalah


