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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pada prinsipnya adalah segala kegiatan yang di lakukan 

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang di inginkan, tanpa 

adanya upaya tersebut sesuatu itu tidak akan berjalan dengan semestinya. 

Sebagaimana di ketahui bahwa lembaga pendidikan formal merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang harus dikembangkan dan di bina secara terus 

menerus. Dalam hal ini sangat di perlukan upaya kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru pada sekolah yang di pimpinnya. 

Kepala sekolah dalam sebuah sekolah merupakan jabatan tertingi di 

sekolah sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dalam struktur 

organisasi sekolah ia didudukkan pada tempat paling atas.
1
 Kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan dan kinerja tenaga kependidikan lainnya, mendayagunaan 

serta pemeliharaan sarana dan prasarana.
2
 

Kinerja guru sangat di tentukan oleh seorang kepala sekolah, karena 

kepala sekolah yang baik tentu akan memberdayakan sumber daya yang ada, 

sehingga sekolah yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik. Tanpa 

dorongan oleh kepala sekolah tidak mungkin kinerja guru akan meningkat.
3
 

Untuk mewujudkan kinerja guru dan interaksi yang lebih baik dan harmonis 
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antar komponen di sekolah tersebut, maka upaya yang bisa kepala sekolah 

lakukan adalah membangkitkan semangat staf, guru-guru, dan pegawai 

sekolah untuk bekerja lebih baik.
4
  

Ada dua langkah penting yang dapat di lakukan kepala sekolah untuk 

meningkatkan kinerja guru yaitu: 

1. Pembinaan kemampuan guru melalui supervisi pendidikan, program 

sertifikasi dan tugas belajar. 

2. Pembinaan komitmen atau motivasi atau moral kerja guru melalui 

pembinaan kesejahteraannya, seperti penataran, bimbingan, latihan, 

kursus, pendidikan formal, promosi, rotasi jabatan, konferensi, rapat kerja, 

lokakarya, seminar, diskusi, dan studi kasus.
5
  

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, penulis menemukan 

gejala-gejala yang muncul yaitu:  

1. Pembuatan RPP belum sesuai dengan arahan kepala sekolah. 

2. Pelaksanaan evaluasi masih kurang. 

3. Penggunaan media pembelajaran belum optimal. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitan dengan judul “UPAYA KEPALA SEKOLAH 

MENINGKATKAN KINERJA GURU EKONOMI DI SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 14 PEKANBARU.” 
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B. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini di gunakan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu di tegaskan maknanya 

secara perkata, istilah-istilah yang perlu di berikan penegasan pengertiannya 

terdapat dalam judul ini adalah: 

1. Upaya Kepala Sekolah 

Upaya adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu apa yang hendak 

di capai untuk diinginkan.
6
 Kepala sekolah dapat di artikan pemimpin 

suatu organisasi atau sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima 

dan memberi pelajaran.
7
 Jadi upaya Kepala sekolah adalah usaha yang di 

lakukan pemimpin sekolah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

2. Meningkatkan  

Kata meningkatkan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis dari 

sesuatu yang bersusun atau berlenggak-lenggok. Meningkat adalah usaha 

menaikkan, mempertinggi, memperhebat, mengangkat diri, memegahkan 

diri.
8
 Penulis mengartikan meningkat sebagai proses perubahan menuju  

kearah yang lebih tinggi dalam hal yang positif. Meningkat dalam 

penelitian ini adalah meningkatkan kinerja guru ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru.  
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3. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang dalam 

suatu organisasi untuk mencapai tujuan berdasarkan atas standarisasi atau 

ukuran dan waktu yang di sesuaikan dengan jenis pekerjaannya dan sesuai 

dengan norma dan etika yang telah di tetapkan.
9
 Adapun yang dimaksud 

dengan kinerja adalah hasil atau upaya seseorang untuk mencapai tujuan 

yang telah di tetapkan. 

4. Guru  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

siswa.
10

 Adapun yang dimaksud dengan guru adalah suatu profesi yang 

tugas jabatan yang membutuhkan keahlian khusus. Pekerjaan sebagai guru 

ini tidak bisa di lakukan oleh seseorang tanpa mempunyai keahlian sebagai 

guru. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan 

masalahnya adalah bagaimana upaya kepala sekolah meningkatkan kinerja 

guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepala 

sekolah meningkatkan kinerja guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 14 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagi kepala sekolah, di harapkan hasil penelitian ini dapat memberikan 

motivasi baru atau masukan dalam meningkatkan kinerja guru kearah 

yang lebih baik lagi, khususnya guru ekonomi. 

b. Bagi guru ekonomi, di harapkan penelitian ini sebagai bahan masukan 

atau pedoman untuk meningkatkan kinerja guru. 

c. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan pengetahuan dalam 

meneliti masalah tentang upaya kepala sekolah meningkatkan kinerja 

guru ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Pekanbaru. 

 


