
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi sangat berpengaruh dan

menentukan kemajuan sekolah, oleh sebab itu, ia harus memiliki sikap dan

berbagai kemampuan seperti memiliki visi dan misi, sebagai administrator,

supervisor, memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam melaksanakan

tugasnya. Kepemimpinan kepala sekolah yang baik harus dapat

mengupayakan peningkatan motivasi 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 di bawah

kepemimpinannya sehingga kinerja guru selalu terjaga dan menghasilkan

kepuasan kerja.

Sukses  tidaknya pendidikan dan pembelajaran di sekolah sangat di

pengaruhi oleh kemampuan kepala sekolah dalam mengelola setiap komponen

sekolah. Kemampuan sekolah tersebut, terutama berkaitan dengan

pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap manajemen dan

kepemimpinan, serta tugas yang dibebankan kepadanya. Karena tidak jarang

kegagalan pendidikan dan pembelajaran di sekolah di sebabkan kurangnya

pemahaman kepala sekolah terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakannya.
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Kondisi  tersebut menunjukkan bahwa berhasil atau tidaknya suatu sekolah

dalam mencapai tujuan serta mewujudkan visi dan misinya terletak  pada

bagaimana manajemen dan kepemimpinan kepada sekolah, khususnya dalam

menggerakkan  dan memberdayakan berbagai komponen sekolah.

Sebagai komponen penting organisasi sekolah, kepala sekolah harus

mampu memberikan layanan yang bermutu secara optimal. Dengan demikian,

kemandirian kepala sekolah akab lebih berdaya dalam mengembangkan

program-program kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan

potensinya. Kondisi di atas menjadi lebih penting sejalan dengan semakin

kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan

kinerja yang  semakin efektif dan efisien.

Sejalan dengan konteks di atas, maka upaya untuk meningkatkan

kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara konvensional

maupun inovatif. Hal ini lebih terfokus lagi setelah diamanatkan bahwa tujuan

pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada setiap

jenjang pendidikan.1

Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan kepala sekolah dalam

meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara efektif

dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam hal ini, perilaku kepada

harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa

bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para guru baik secara

individu maupun secara berkelompok. Perilaku kepada sekolah yang positif

1E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. Keempat, 2003) h.5
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dapat mendorong, mengarahkan dan memotivasi seluruh warga sekolah untuk

bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. 2

Dari konsep di atas, maka upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

adalah melakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik (guru) dengan

mengikutkan berbagai kegiatan melalui pelatihan, seminar, lokakarya bahkan

melalui  tugas pendidikan formal ketingkat yang lebih tinggi, disisi lain

pemerintah juga melakukan upaya peningkatan kompetensi kepemimpinan

kepala sekolah dengan memberikan pelatihan manajemen pendidikan sebagai

kepala sekolah sehingga setelah memiliki berbagai kompetensi tersebut kepala

sekolah memiliki kemudahan dalam mengelola organisasi kependidikannya

sesuai  tugas dan profesinya sebagai pemimpin.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui amanah tujuan

pendidikan nasional di atas, memiliki korelasi positif, apabila kepala sekolah

dan seluruh guru telah memenuhi persyaratan atau standarisasi kinerja guru,

demikian juga kepala sekolah telah memiliki berbagai kompetensi dalam

melakukan tugasnya sebagai pemimpin, maka lahirlah optimalisasi hasil

kinerja guru maupun kepala sekolah.

Sardiman mengemukakan bahwa 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

2E. Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Penerbit, Bumi
Aksara, 2011) h.17
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sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin

berkembang.3

Dalam hal ini, tugas guru tidak semata-mata sebagai penyampai materi

pembelajaran, tetapi lebih dari itu, guru harus membentuk kompetensi dan

peribadi anak didik.4 Sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun

siswa dalam belajar. Dalam hal ini seorang guru bukan saja berkewajiban

menyampaikan pengetahuan saja kepada peserta didik, tetapi lebih jauh lagi

adalah menanamkan nilai-nilai kependidikan kepada peserta didik berupa

sikap dan perilakunya.

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.5 Hal tersebut

menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas

kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja para tenaga pendidik

yang semakin efektif dan efisien.

3 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2007) h.125

4 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cetakan Ketujuh, 2007) h.173

5 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan
MBS dan KBK, h.25
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Kemampuan seorang guru agama berkaitan dengan tugas dan

profesinya dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti kemampuan menguasai

materi pembelajaran, kemampuan membuat rancangan pembelajaran,

kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan mengelola

kelas, kemampuan membuat evaluasi, dan melaksanakan evaluasi, serta

kemampuan membimbing siswa dalam menghadapi permasalahan dalam

belajar.

Guru adalah  orang yang tertanggung jawab dalam mencerdaskan

kehidupan anak didik, pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan ada

pada setiap diri anak didik. Menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan

sejumlah norma kepada anak didik agar tahu mana perbuatan yang susila dan

asusila, mana perbuatan yang bermoral dan tidak bermoral, semua norma itu

tidak harus semuanya  diberikan ketika di kelas, di luar kelaspun sebaiknya

guru memberikan contoh melalui sikap, tingkah laku dan perbuatan.

Pendidikan tidak dilakukan semata-mata dengan perkataan, tetapi melalui

sikap, tingkah laku dan perbuatan.6

Karena begitu pentingnya peranan guru,  Syaodih mengemukakan

bahwa guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam bidang

perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum. Lebih lanjut dikemukakannya

bahwa guru adalah perencana, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi

kelasnya. Karena guru juga pengembang kurikulum yang terdepan maka guru

pulalah yang selalu melakukan evaluasi dan penyempurna terhadap

6 Syamsul Bahri, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000) h.35
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kurikulum. Menyadari hal itu, maka betapa pentingnya untuk meningkatkan

aktivitas, kreativitas, kualitas dan profesionalitas guru.7

Banyaknya tugas yang harus dimiliki oleh guru dalam proses

pembelajaran di kelas, salah satunya adalah guru harus memiliki motivasi

dalam melaksanakan tugas mengajar. Menurut  McDonald, motivasi adalah

suatu perubahan energi  dalam diri seseorang  yang ditandai dengan timbulnya

perasaan  dan reaksi untuk mencapai tujuan.8

Secara harfiah, motivasi  adalah dorongan yang timbul pada diri

seseorang  secara sadar maupun tidak sadar  untuk melakukan suatu tindakan

dengan tujuan tertentu atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau

sekelompok orang untuk tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai

tujuan yang ingin dikehendakinya atau mendapatkan kepuasan dengan

perbuatannya.9

Berkaitan dengan motivasi kerja guru, maka motivasi merupakan

kebutuhan yang akan melahirkan perbuatan yang timbul dari dalam diri

seseorang sehingga seseorang menjadi memperoleh kepuasan dan kesenangan

dari hasil kerjanya. Adanya motivasi karena seseorang merasakan adanya

kebutuhan dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sejalan dengan konteks di atas, bahwa salah satu indikator dari

keberhasilan kinerja guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di lembaga

pendidikan adalah terciptanya suasana pembelajaran yang muncul dari diri

7 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.50
8 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) h.106
9 M. Sobry Sutikno, Rahasia Sukses Belajar dan Mendidik Anak (Mataram: NTP

Press, 2007) h.42
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guru, guru melaksanakan tugasnya memiliki kesadaran motivasi yang tinggi

sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, keberhasilan

tersebut juga akan lebih baik apabila kepala sekolah dapat memobilisasikan

semua sumber daya sekolah (guru) dengan memberikan reward dan insentif

bagi para guru disekolah yang menunjukkan kinerjanya yang tinggi.

Dalam pelaksanaan tugasnya 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

visi dan misi seperti yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan dapat dipandang  sebagai suatu sarana atau alat untuk

sekelompok orang bersedia untuk melakukan kerjasama dan berdaya upaya

menaati segala peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Dalam hal ini dituntut harus ada sebuah kepemimpinan yang dapat membuat

orang-orang bergerak, bergiat, bekerjasama secara utuh, terorganisir, dapat

melaksanakan tugas yang dibebankan dengan rela, penuh semangat, gembira,

serta tidak merasa terpaksa. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang

pemimpin dalam menjalankan tugasnya berbeda-beda,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala
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Sekolah terhadap Motivasi Kerja Guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri

Kecamatan Bengkalis

B.  Permasalahan

Dari berbagai kondisi serta banyaknya permasalahan serta berpengaruh

terhadap mutu madrasah itu sendiri,  serta motivasi guru dalam melaksanakan

tugas mengajar, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka

permasalahannya perlu diidentifikasi terlebih dahulu.

1. Identifikasi Masalah

a. Ada pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi

kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis

Tahun.

b. Terdapat upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam

meningkatkan motivasi kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri

Kecamatan Bengkalis.

c. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan motivasi

kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis.

d. Motivasi kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kecamatan

Bengkalis perlu ditingkatkan.

e. Gaya kepemimpinan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap

motivasi kerja guru dalam proses pembelajaran.
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2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka untuk menghindari

terlalu luasnya permasalahan akan diteliti, maka dalam penelitian ini

penulis memfokuskan penelitian pada gaya kepemimpinan kepala sekolah

dan motivasi kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri Kecamatan

Bengkalis dengan variabel-variabel sebagai berikut :

Variabel X = Gaya kepemimpinan (Variabel Bebas)

Variabel Y = Motivasi kerja guru (Variabel terikat= Variabel tidak bebas)

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, guna

memberikan arah pada penelitian ini, permasalahannya perlu dirumuskan.

Adapun rumusan masalahnya adalah apakah ada pengaruh gaya

kepemimpinan kepala sekolah terhadap motivasi kerja guru Madrasah

Tsanawiyah  Negeri Kecamatan Bengkalis ?

C.  Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan dari kegiatan penelitian yang penulis

lakukan adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan kepala

sekolah terhadap motivasi kerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri

Kecamatan Bengkalis.
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1. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan

langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang

diperoleh selain studi di perguruan tinggi.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca

dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengetahui pengaruh

kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja dan kepuasan kerja

guru.

b.  Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam

kepemimpinan kepala sekolah khusus di MTs Negeri Bengkalis.

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan

dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan

kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan

peningkatan motivasi kerja guru.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna

meningkatkan kinerja guru Madrasah Tsanawiyah  Negeri

Kecamatan Bengkalis.


