
1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan

memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.1

Menurut Husdarta: “kinerja guru dalam  pembelajaran menjadi bagian

terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif

terutama dalam membangun sikap  disiplin dan mutu hasil belajar siswa”.2

Disamping itu kinerja guru tercermin jika guru melaksanakan unsur-unsur

tugas pokok dan fungsinya serta motivasi yang tinggi pada tugas mengajar,

menguasai dan megembangkan  bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar

dan tugas lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerjasama

dengan semua warga sekolah, jujur dan objektif, bertanggungjawab terhadap

tugasnya serta mampu menjadi panutan bagi siswa.Kinerja guru merupakan

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari

hasil kerjanya.3

Indikator kinerja guru sebagai berikut: 1) Kemampuan menyusun

rencana dan program pembelajaran. 2) Kemampuan melaksanakan

1 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi keguruan, Bandung : PT Refika
Aditama, 2012, h.21

2 Supardi, Kinerja Guru, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h. 54
3 Sulis dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2003,

h.19
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pembelajaran. 3) Kemampuan melaksanakan penilaian.4) Kemampuan

melaksanakan program pengayaan.5) Kemampuan melaksanakan program

remedial. 6) Bekerja dengan siswa secara individual.7) Pendayagunaan media

pembelajaran. 8) Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar. 9)

Kepemimpinan yang aktif dari guru. 10) Kualitas kerja. 11) Inisiatif dalam

bekerja. 12) Kemampuan kerja. 13) Komunikasi.4

Kinerja guru dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan demokratis kepala

sekolah di mana kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru disekolah

perlu dilakukan baik oleh guru sendiri yaitu melalui motivasi yang dimilikinya

maupun dari kepala sekolah melalui kepemimpinan dan pembinaannya. Gaya

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang

pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya

kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam

mempengaruhi perilaku bawahannya. Kepala sekolah memiliki indikator

seorang pemimpin yang demokratis yaitu pemimpin bersama guru berperan

aktif dalam perumusan dan penetapan peraturan secara umum dan keputusan-

keputusan penting dalam sekolah. Pemimpin selalu berupaya menghargai

potensi setiap individu, para anggota bebas untuk bekerja dengan siapa yang

mereka kehendaki tanpa membatasi kreativitas yang dilakukan oleh

bawahannya, dari indikator tersebut maka pemimpin yang demokratis

menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat

terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga pendidikan untuk

4 Supardi, Kinerja Guru, Jakarta : RajawaliPers, 2013, h.40
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ikut berperan aktif dalam membuat perencanan, keputusan, serta menilai

kinerjanya. Kepala sekolah yang demokratis memerankan diri sebagai

pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para tenaga

pendidikan. Dalam rapat sekolahkepala sekolah ikut melibatkan diri secara

langsung dan membuka interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti

berbagai kegiatan rapat sekolah. Dengan gaya kepemimpinan yang demokratis

akan membawa pengaruh terhadap kinerja guru.5

Gaya kepemimpinan demokratis, pada umumnya baik dikalangan

ilmuwan maupun praktisi manajemen terdapat kesepakatan bahwa gaya

kepemimpinan yang ideal dan paling didambakan adalah pemimpin yang

demokratis. Pemimpin dengan gaya ini memandang dan menetapkan orang-

orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan

berbagai aspeknya, seperti juga dirinya, sehingga pemimpin menghargai

kemauan, kehendak, kemampuan, gagasan, kreativitas, dan inisiatif yang

berbeda-beda serta berusaha menyalurkannya secara wajar, yang menonjol

dari pemimpin ini adalah bahwa dalam proses pengambilan keputusan

pemimpin amat mementingkan musyawarah. Perilakunya mendorong para

pengikutnya untuk tumbuh dan berkembang dengan segenap daya inovasi dan

kreativitasnya.6

5 Kontruktivisme, Muhammad Iqbal Baihaqi, Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Kepala Sekolah Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Ma Ma’arif Selorejo
Blitar, 2015, Vol 7, No 2, h.98

6 Muhyidin, Kepemimpinan Kependidikan, Yogyakarta : Insani Mandani, 2012,
h. 35
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Dari penjelasan diatas, bahwa gaya kepemimpinan demokratis kepala

sekolah tidak mementing kan diri sendiri melainkan juga mementingkan guru-

guru dan staf kependidikan nya dalam mencapai tujuan organisasi sekolah

yang efektif, kepala sekolah tidak memandang dan menetap kan orang-orang

yang dipimpin nya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai

aspeknya, sehingga kepala sekolah menghargai kemauan, kehendak,

kemampuan, gagasan, kreativitas, dan inisiatif yang berbeda-beda dari

masing-masing guru dan staf kependidikan nya, serta berusaha

menyalurkannya secara wajar. Dalam proses pengambilan keputusan kepala

sekolah amat mementingkan musyawarah.Sehingga perilaku kepala sekolah

dapat mendorong para guru-guru dan staf kependidikan untuk tumbuh dan

berkembang dengan segenap daya inovasi dan kreativitas dalam meningkatkan

mutu pendidikan.

Gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam suatu

organisasi pembelajaran seperti sekolah dapat dilakukan dengan cara tidak

memaksakan kehendak, dalam pelaksanaan keputusan tidak dirasakan

memaksakan, justru sebaliknya mendorong semuanya untuk mensukseskan

setiap keputusan sebagai tanggung jawab bersama, Setiap anggota merasa

perlu aktif bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan

bersama. Dalam menindak bawahan yang melanggar disiplin dan etika kerja

cenderung bersikap korektif dan edukatif. Semua perilakunya mendorong
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bawahan untukselalu berinovatif dan kreatif. Memberikan penghargaan

kepada bawahan yang berprestasi.7

Dalam Alqur’an kepemimpinan diungkapkan dengan istilah khalifah.
Namun jika merujuk kepada firman Allah SWT : “Ingatlah ketika Tuhanmu
berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi"( Qs. Al-Baqarah : 30 ).

Selain kata Khalifahdisebutkan juga kata ulil amri,kata ulil amri bearti

pemimpin yang tertinggi dalam masyarakat islam, sebagaimana firman Allah

SWT surat An-Nisaa’: 59 sebagai berikut:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri  di antara kamu” ( Qs. An-Nisaa’ ayat 59 ).8

Selain itu, dalam hadist Nabi Muhammad Saw juga dijumpai istilah
pemimpin yakni kata ra’in atau amir, seperti yang disebutkan dalam hadist
yang artinya : “ Dari Abdillah Ibn Umar ra, bahwasannya Rasulullah SAW
bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung
jawabannya tentang apa yang dipimpinnya” ( HR. Bukhori)

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits Rasulullah Saw tersebut di

atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam islam itu adalah kegiatan

menuntun, membimbing,memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai oleh

Allah SWT.

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah meninjau

apakah gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah sudah diterapkan

7 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, Bandung : Alfabeta, 2012, h.171
8 Al-Qur’an dan terjemahan nya, surat An-Nisaa’
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dengan efektif dan apakah gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah

dapat berpengaruh terhadap kinerja guru dalam mengajar.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di SMAN 2

BANGKINANG KOTA gaya kepemimpinan demokratis kepala sekolah

sudah bagus, buktinya kepala sekolah telah berinteraksi baik dengan guru dan

staf tenaga kependidikan yang lain nya, kepala sekolah telah melaksana kan

gaya kepemimpinan demokratis dalam suatu organisasi pembelajaran seperti

kepala sekolah mendorong semua guru untuk mensukses kan setiap keputusan

sebagai tanggung jawab bersama dan semua perilaku nya mendorong semua

guru untuk selalu berinovatif dan berkreatif dalam meningkat kan kinerja

guru, namun penulis masih menemukan gajala-gajala sebagai berikut:

1. Masih ada diantara guru yang tidak melaksanakan program remedial bagi

siswa yang nilainya di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).

2. Masih ada diantara guru yang kurang terampil dalam menggunakan media

dalam mengajar  yang bervariasi.

3. Masih ada diantara guru yang kurang berkomunikasi dengan guru lain dan

staf kependidikan.

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis temukan maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan

Demokratis Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Rumpun Ilmu

Pengetahuan Sosial  (IPS) di SMAN 2 Bangkinang Kota”
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B. Penegasan Istilah

Menghindari terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul, ada

beberapa istilah yang perlu di tegaskan, antara lain:

1. Gaya Kepemimpinan

Menurut Thoha gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang

digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi

perilaku orang lain seperti yang ia lihat.9

Sementara Menurut Mulyasa gaya kepemimpinan adalah cara yang

dipergunakan oleh pemimpin dalam mempengaruhi pengikut nya.10

Jadi, definisi diatas bisa disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan

kepala sekolah yang digunakan dapat mempengaruhi guru-guru dan staf

kependidikan disekolah tersebut untuk mecapai keberhasilan dalam

organisasi mutu pendidikan sekolah.

2. Gaya kepemimpinan Demokratis

Menurut Purwanto dan Djojopranoto, Gaya kepemimpinan demokratis

ini adalah gaya kepemimpinan yang paling ideal. Pemimpin yang

demokratis adalah pemimpin yang kooperatif dan diktator. Pemimpin yang

selalu menstimulasi anggota-anggota kelompoknya untuk bekerja sama-

sama dalam mencapai tujuan bersama pula. Dalam tindakan dan usaha-

usahanya, pemimpin selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan

9 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Bandung : Remaja Rosdakarya, h. 108
10 Heri Gunawan, Loc.Cit, h. 164
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kelompok nya dan selalu mempertimbang kan kesanggupan serta

kemampuan kelompok nya.11

Sementara itu menurut Prim Masrokan Mutohar gaya kepemimpinan

demokratis adalah sikap yang menunjukkan persahabatan, mendengar

pendapat dari bawahan, berikap terbuka, mengupayakan kesejahteraan

bawahan, senang bermusyawarah, menerima ide-ide dari bawahan,

memperlakukan bawahan setara dengan dirinya, ramah kepada bawahan,

menenteramkan bawahan, dan mewujudkan saran dari bawahan.12

Definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa Gaya kepemimpinan

demokratis kepala sekolah yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin, dimana

kepala sekolah tidak mementingkan kehendak dan kemauan nya sendiri

melainkan bermusyawarah dengan guru-guru. Kepala sekolah selalu

bersama-sama dalam melakukan pekerjaan sekolah dengan guru-guru

untuk mendapatkan hasil mutu pendidikan sekolah yang efektif.

3. Kinerja guru

Menurut Suprianto Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu

periode tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan,

misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu.13 Sementara itu meneurut Wirawan Kinerja adalah hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai

11 Ibid, h. 169
12 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah, Jogjakarta : Ar-Ruzz

Media, 2013, h. 270
13 Supardi, Kinerja Guru, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, h.  47
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dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.14

Defenisi diatas, bisa disimpulkan bahwa kinerja guru adalah suatu

hasil yang dapat dicapai oleh seorang guru dalam periode tertentu secara

kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut:

a. Kinerja guru rumpun IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Bangkinang Kota belum maksimal.

b. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah terhadap

kinerja guru rumpun IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Bangkinang Kota masih rendah.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian fokus pada pengaruh gaya

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru rumpun

IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Bangkinang Kota.

14 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Belajar Daya Manusia, Jakarta : Salemba
Empat, 2009, h. 5
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan

masalah yaitu : Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan demokratis

kepala sekolah terhadap kinerja guru rumpun IPS (Ilmu Pengetahuan

Sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangkinang Kota?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya

kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap kinerja guru rumpun

IPS (ilmu pengetahuan sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri 2

Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

a. Bagi guru penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meningkatkan

kinerja dalam aktivitas belajar mengajar.

b. Bagi pihak sekolah penelitian ini dapat menjadi arsip dan menjadi

petunjuk sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.

c. Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai

calon pendidik.


