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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Kinerja guru menjadi bagian kunci kesuksesan 

pencapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan penca-

paian tujuan pendidikan dan proses belajar mengajar 

tidak dapat terlepas dari peran guru. Sardiman (2005) 

mengemukakan guru adalah salah satu komponen 

manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial di bidang pembangunan. Oleh 

karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di 

bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesi-

onal, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sema-

kin berkembang. 

Sekolah merupakan lembaga yang diharapkan 

mampu menghasilkan manusia yang berkualitas. 

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah harus didu-

kung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,  

berdedikasi tinggi,  kreatif dan inovatif,  sehingga ber-

jalan dengan baik sesuai dengan sistem dan norma 

yang berlaku (Sedarmayanti, 2004). Dengan demikian 

kinerja dalam penyelenggaraan pendidikan sangat 

penting keberadaannya. Kinerja guru diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas dan relevansi pendidik-
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an. Dalam implementasinya di lapangan tergantung 

dari berbagai faktor yang mempengaruhinya dan saling 

berkaitan, misalnya faktor kepemimpinan kepala 

sekolah dan motivasi guru. 

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ber-

hubungan dengan keberhasilan kepala sekolah dalam 

mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di seko-

lah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang berhubungan dalam meningkatkan 

kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasa-

rana (Mulyasa, 2004). Peran kepala sekolah ini menja-

di lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya 

tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki 

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. 

Kepala sekolah sebagai pimpinan turut menen-

tukan kemajuan sekolah, antara lain harus memiliki 

kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, 

dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepala 

sekolah yang baik harus dapat mengupayakan pening-

katan kinerja guru melalui program pembinaan ke-

mampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu 

kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau 

sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-ke-

terampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendi-

dikan. Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, 

kepala sekolah harus dapat memperhatikan kebutuh-
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an dan perasaan guru-guru yang bekerja sehingga 

kinerja guru selalu memadai. 

Kepemimpinan kepala sekolah sangat menentu-

kan mutu, tanpa kepemimpinan yang baik proses 

peningkatan mutu tidak dapat dilakukan dan diwu-

judkan (Sallis, 2006). Keutamaan hubungan kepemim-

pinan kepala sekolah bukanlah semata-mata ber-

bentuk instruksi, melainkan lebih memberi motivasi 

atau pemicu yang dapat memberi inspirasi terhadap 

para guru dan karyawan, sehingga inisiatif dan krea-

tivitasnya berkembang secara optimal untuk mening-

katkan kinerjanya (Tjutju dan Suwatno, 2008). 

Studi tentang kepemimpinan dilakukan melalui 

berbagai cara, tergantung dari metodologi yang dipilih 

oleh peneliti dan definisi kepemimpinan. Burns (1978) 

membedakan antara kepemimpinan yang melakukan 

tranformasi dengan kepemimpinan transaksional 

(Yulk, 2009). Salah satu bentuk kepemimpinan yang 

diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi 

paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan 

sebagai kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah. 

Kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat 

membangkitkan atau memberdayakan karyawan, se-

hingga berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat 

yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan 

sebelumnya (Bass, 1985, 1996 dalam Yukl, 2009). 
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Hasil penelitian Munawaroh (2011), di SMP 

Katolik Wijana Jombang dengan jumlah responden 18 

orang guru dengan teknik analisis statistik regresi 

linear, hasil uji t memberikan nilai koefisien 0,454 

dengan t-hitung sebesar 2,280 yang lebih besar dari        

t-tabel sebesar 2.101. Sedangkan tingkat signifikansi t 

lebih kecil dari 0.05 (sig= 0,038<0.05) sehingga me-

nunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasio-

nal kepala sekolah secara parsial mempunyai hubung-

an yang signifikan dengan kinerja guru.  

Namun hasil penelitian Saripudin (2009), terha-

dap 77 orang guru madrasah Aliyah se Kabupaten 

Kuningan menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah tidak berhubungan 

signifikan dengan kinerja guru. Demikian juga hasil 

penelitian Facmy (1990), pada guru SMP di Bireun 

Aceh Utara, menemukan bahwa tidak terdapat hu-

bungan yang signifikan antara perilaku kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dengan kinerja guru. 

Adanya perbedaan hasil penelitian Munawaroh (2011) 

dengan Saripudin (2009) dan Facmy (1990) yang 

bertolak belakang ini dilakukan penelitian ulang untuk 

memastikan ada tidaknya hubungan signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan kinerja guru. 

Dibutuhkan motivasi berprestasi yang tinggi 

pada diri guru dalam melaksanakan tugasnya agar 

kinerja yang dihasilkan juga bertambah baik. Motivasi 

adalah keinginan seseorang yang mendorong untuk 
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bertindak (Moekiyat, 2002). Di dalam organisasi peme-

rintah termasuk di lingkungan sekolah, motivasi 

sangat diperlukan guna mendorong pegawai dalam 

menjalankan tugasnya, sehingga dapat mencapai tuju-

an bahkan melampaui yang diharapkan. 

Widodo (2011), meneliti hubungan budaya orga-

nisasi dan motivasi berprestasi dengan kinerja guru 

dengan responden 10 guru TK BPK Penabur 

Tasikmalaya. Data diolah dengan regresi berganda, 

hasil analisis korelasi parsial dengan bantuan SPSS 

diperoleh angka korelasi antara variabel motivasi ber-

prestasi dengan kinerja sebesar 0,754. Artinya variabel 

motivasi berprestasi dan kinerja memiliki korelasi 

signifikan. 

Namun hasil penelitian Sutikno (2003) di SMK 

swasta Salatiga, diperoleh kesimpulan bahwa tidak 

ada hubungan yang signifikan antara motivasi ber-

prestasi dengan kinerja SDM di SMK swasta Salatiga. 

Hasil penelitian Widodo (2011) dengan Sutikno (2003) 

bertolak belakang, sehingga perlu dilakukan penelitian 

ulang untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan 

yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru.  

Berdasarkan pra penelitian tentang kinerja guru 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan 

motivasi berprestasi kepada 30 guru SD  di Kecamatan 

Bandungan yang diambil secara acak diperoleh hasil 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 
Kategori Skor Kinerja Guru 

Kategori Rentang Skor 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase 

Sangat tinggi 316 - 375 4 13,33 

Tinggi 256 - 315 12 40,00 

Sedang 196 - 255 9 30,00 

Rendah 136 - 195 4 13.34 

Sangat Rendah 75 – 135 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 1.1 mayoritas kinerja guru 

berada pada kategori Tinggi sebesar 40%. 

 

Tabel 1.2 
Kategori Skor Gaya Kepemimpinan 

 Transformasional 

Kategori Rentang Skor 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase 

Sangat tinggi 157 - 185 5 16,66 

Tinggi 127 - 156 7 23,33 

Sedang 97 – 126 13 43,33 

Rendah 67 – 96 3 10,00 

Sangat Rendah 37 – 66 2 6,66 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 mayoritas kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah berada pada kategori 

Sedang sebesar 43,33%. 
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Tabel 1.3 
Kategori Skor Motivasi Berprestasi 

Kategori Rentang Skor 
Jumlah 

Frekuensi Prosentase 

Sangat tinggi 106 - 125 4 13,33 

Tinggi 86 – 105 6 20,00 

Sedang 66 – 85 14 46,66 

Rendah 46 – 65 5 16,66 

Sangat Rendah 25 – 45 1 3,33 

Jumlah 30 100 

 

Berdasarkan Tabel 1.3 mayoritas motivasi ber-

prestasi guru berada pada kategori Sedang sebesar 

46.66%. 

Berdasarkan hasil pra penelitian nampak ada-

nya kecenderungan kinerja guru yang tinggi, namun 

motivasi berprestasinya sedang dan gaya kepemimpin-

an transformasional juga sedang. Adanya kesenjangan 

beberapa hasil penelitian terdahulu dan kesenjangan 

hasil pra penelitian sebagaimana nampak pada Tabel 

1.1 sampai dengan Tabel 1.3 ini menarik untuk dila-

kukan penelitian lebih lanjut di SD Kecamatan 

Bandungan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan seba-

gai berikut: 

1. Adakah hubunganyang signifikan antara kepemim-

pinan transformasional kepala sekolah kepala seko-
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lah dengan kinerja guru SD di Kecamatan 

Bandungan? 

2. Adakah hubungan yang signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru SD di Kecamatan 

Bandungan? 

3. Adakah hubungan yang signifikan secara bersama-

sama antara kepemimpinan transformasional kepa-

la sekolah kepala sekolah dan motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Signifikansi hubungan antara kepemimpinan trans-

formasional kepala sekolah kepala sekolah dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan; 

2. Signifikansi hubungan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan; 

3. Signifikansi hubungan secara bersama-sama antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

kepala sekolah dan motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi-

kan manfaat baik secara teoritis maupun secara 

praktis yaitu: 
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Secara teoritik hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya khazanah ilmu di bidang manaje-

men pendidikan. Apabila dalam penelitian ini ditemu-

kan adanya hubungan yang signifikan antara gaya 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan, 

maka sejalan dengan hasil penelitian Munawaroh 

(2011), namun jika ditemukan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara gaya kepemimpinan transfor-

masional kepala sekolah dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Bandungan, maka sejalan dengan hasil 

penelitian Saripudin (2009)). 

Apabila dalam penelitian ini ditemukan adanya 

hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Bandungan, 

maka sejalan dengan hasil penelitian Widodo (2011). 

Namun jika ditemukan tidak adanya hubungan yang 

signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Bandungan maka sejalan 

dengan hasil penelitian Sutikno (2003). 

Manfaat praktisnya bagi guru, bila analisis kore-

lasi ditemukan adanya korelasi yang signifikan antara 

motivasi berprestasi dengan kinerja guru dengan arah 

positif. Untuk meningkatkan kinerja guru yang berada 

pada kategori sedang maka guru SD dapat mening-

katkan motivasi berprestasi.  

Manfaat praktisnya bagi bagi kepala sekolah, bila 

hasil penelitian ini menemukan ada korelasi yang 
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signifikan dan arah positif antara kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja guru, Untuk mening-

katkan kinerja guru, kepala sekolah dapat menfasili-

tasi peningkatan motivasi berprestasi dengan baik.  

 

 

 


