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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah runtuhnya Rezim Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat

mengharapkan adanya perubahan pemerintahan dan demokrasi yang lebih

baik. Sistem pemerintah yang sebelumnya menganut paham otoriterian kini

telah berubah dengan paham pemerintahan yang lebih demokratif dan

delegatif.

Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan

daerah menunjukkan adanya perubahan sistem kepemimpinan yang otoriter

menjadi lebih delegatif1. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang

dimana perubahan tersebut ditetapkan ke dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menyatakan

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah

daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

1 Undangiundang Republik Indonesia, 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. No 3839. Sekretariat Negara. Jakarta.
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keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Disusul oleh Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 sisdiknas juga

mengamanatkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab2.

Peran pimpinan dalam suatu pemerintahan sangat menentukan dalam

pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai upaya dilakukan

seorang pemimpin untuk mempengaruhi karyawan agar dapat melakukan

pekerjaan sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Diantaranya dengan

memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, dan

dengan memberikan tekanan terhadap karyawan. Leadersif is the process of

influencing the activities of an organized group toward goal achievement.

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas kelompok yang

terorganisir untuk mencapai sasaran3. Kepemimpinan menggambarkan

hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dan bagaimana seorang

pemimpin mengarahkan yang dipimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi

prilaku para bawahan melalui pendekatan dalam mengelola manusia. Untuk

2Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara, 2006, h. 76.
3 Behling dkk, dalam materi pelatihan ketrampilan manajerial SPMK. Tersedia:

http://kmpk.ugm.ac.id/data/SPMKK/5a-KEPEMIMPINAN(revdes’02).1984, h.46
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itu organisasi memerlukan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak

perubahan organisasi dan pemimpin yang mampu menetapkan sasaran-sasaran

khusus, memonitor perkembangan dan mengidentifikasi penghargaan yang

diterima karyawan apabila sasaran dapat tercapai.

Segala bentuk praktik pelayanan dalam bidang pendidikan tersebut tidak

lepas dari adanya kontrol seorang pemimpin yang dalam kondisi ini dipimpin

oleh kepala madrasah yang memiliki kuasa penuh atas jalannya birokrasi

madrasah. Gaya kepemimpinan kepala madrasah memiliki peran penting

dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur madrasah. Penempatan posisi

dan jabatan aparatur madrasah juga harus sesuai dengan kriteria yang

didinginkan. Agar mampu menggerakan pegawai dalam mencapai tujuan

pemimpin, menurut Bass kepemimpinan terbagi ke dalam dua gaya yaitu gaya

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional4.

Gaya kepemimpinan merupakan usaha atau cara seorang pemimpin untuk

mencapai tujuan organisasi dengan memperhatikan unsur-unsur falsafah,

keterampilan, sifat, dan sikap karyawan. Sehingga gaya kepemimpinan yang

paling efektif adalah gaya kepemimpinan yang dapat mendorong atau

memotivasi bawahannya, menumbuhkan sikap positif bawahan pada

pekerjaan dan organisasi, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi.

Gagasan awal mengenai transformasional dan transaksional dikembangkan

oleh James Macfregor Burn yang menerapkannya dalam konteks politik.

Selanjutnya disempurnakan serta diperkenalkan ke dalam konteks organisasi

4 Djamaludin Ancok, Psikologi kepemimpinan & inovasi. Jakrta: Penerbit Erlangga. 2012.
h. 18
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oleh Bernard Bass. Burn membedakan antara kepemimpinan tranformasional

dan kepemimpinan transaksional. Menurut Burn “Kepemimpinan

transformasional menyerukan nilai-nilai moral dari pengikut dalam upayanya

untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk

memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk mereformasi institusi5”.

Sedangkan gaya kepemimpinan transaksional menurut Burn adalah

“Kepemimpinan yang melakukan transaksi memotivasi para pengikut dengan

menyerukan kepentingan pribadi mereka.”6

Gaya kepemimpinan transaksional bercirikan tentang adanya transaksi di

antara yang dipimpin dengan yang memimpin. Sedangkan gaya

kepemimpinan transformasional bercirikan memanusiakan pegawainya yang

dimana gaya kepemimpinan ini mampu memunculkan potensi insani bagi para

pegawainya. Kedua gaya kepemimpinan tersebut sangat menggambarkan

adanya perpaduan keterampilan, sifat, dam sikap yang mendasari prilaku

seorang pemimpin terhadap kemampuan pegawainya. Oleh karena itu gaya

kepemimpinan seorang kepala madrasah sangatlah berpengaruh terhadap

kinerja pegawai yang dapat dinilai dari mobilitas pelaksanaan praktik

birokrasi pelayanan publik yang dilakukan terhadap masyarakat.

Kepala Madrasah diharapkan bisa berperan sebagai pemimpin, pengayom,

kondusifator, dan harmonisator disegala lini yang menjadi jangkauan

kepemimpinannya. Keberhasilan madrasah dapat dipengaruhi oleh kepala

5 Yukl, Gary A. Kepemimpinan Dalam Organisasi (terjemahan). Alih bahasa: Budi
Supriyanto. Edisi kelima. Jakarta: PT. Indeks. 2010, h.290

6 Ibid.
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madrasah sebagai pemimpin; ada madrasah yang berhasil dengan baik ada

pula madrasah yang kurang berhasil7.

Salah satu permasalahan dasar dalam dunia pendidikan adalah bagaimana

meningkatkan kinerja guru. Kinerja adalah tingkat jeberhasilan seorang

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. Berdasarkan analisa di atas,

jelaslah bahwa kinerja guru di lembaga pendidikan itu sangat penting, kinerja

guru akan terlihat hasilnya dari prestasi beljar siswa. Baik buruknya kinerja

seorang guru dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk cara pemimpin

dalam memimpin karyawannya. Keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi

atau perusahaan ditentukan oleh kepemimpinan, bentuk kepemimpinan yang

efektif akan berdampak pada kemajuan perusahaan8. Seorang pemimpin yang

baik adalah yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam

perusahaan, sehingga kepemimpinan merupakan bagian penting dalam

meningkatkan kinerja karyawan.

Kecamatan Tualang yang berada di Kabupaten Siak Sri Indrapura, terdapat

8 Desa dan 1 kelurahan, jumlah penduduknya 65.544. Dengan melihat potensi

yang ada, di Kecamatan Tualang terdapat 4 lembaga pendidikan yang

bernuansa islam yakni Madrasah Ibtidaiyah. Selama ini gaya kepemimpinan

kepala madrasah sudah boleh dikatakan berjalan dengan baik, namun perlu

ditingkatkan lagi, diharapkan dengan kepemimpinan kepala madrasah dapat

meningkatkan kinerja guru, kinerja guru kurang efektif dan akan berdampak

7 Abdullah Munir, Menjadi Kepala Sekolah Efektif (Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008),
h. 14

8 Raharjo dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia. UPN Yogyakarta. 1997, h. 66
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terhadap hasil belajar siswa, fenomena kinerja guru itu dapat dilihat dari

beberapa hal di bawah ini :

1. Masih ada guru yang kesulitan dalam menyusun rencana

pembelajaran.

2. Masih ada guru yang kesulitan dalam pelaksanaan interaksi belajar

mengajar di kelas, serta kurang dalam berinteraksi terhadap staf

dan karyawan.

3. Masih ada guru yang kesulitan dalam membuat pengembangan diri

untuk perubahan, sehingga berakibat terhadap kenaikan pangkat

guru tersebut.

Atas dasar fenomena di atas, kalau tidak diatasi dengan cepat maka

akan muncul masalah baru, yakni merosotnya hasil belajar siswa,

disebabkan oleh perasaan takut yang muncul dikalangan majelis guru, oleh

sebab itu penulis perlu mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya

ilmiah dengan judul : “Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan

transaksional terhadap kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura”.

B. Penegasan Istilah

1. Gaya Kepemimpinan adalah pemimpin yang efektif dalam menerapkan

gaya tertentu dalam kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami

siapa bawahan yang dipimpin, mengerti kekuatan dan kelemahan
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bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan

bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki9.

2. KepemimpinanTranformasional adalah kepemimpinan yang menyerukan

nilai-nilai moral dari pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan

kesadaran mereka tentang masalah etis dan untuk memobilisasi energi dan

sumber daya mereka untuk mereformasi institusi.

3. Kepemimpinan Transaksional adalah kepemimpinan yang melakukan

transaksi memotivasi para pengikut dengan menyerukan kepentingan

pribadi mereka.

4. Kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan

sesuai moral ataupun etika10.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa

masalah yang berkaitan dengan Pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional dan transaksional terhadap kinerja guru di Madarasah

Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura sebagai

berikut :

9 Yukl. Op. Cit. H, 290
10 Prawirosentono, Suyadi. 1999. Kebijakan kinerja jaryawan : BPFE, 1999, h. 2
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a. Masih kurangnya komunikasi yang terjadi antara kepala madrasah,

guru di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Sri Indrapura.

b. Kurangnya keharmonisan dan keterbukan dalam proses komunikasi

antara kepala madrasah dan guru di Madarasah Ibtidaiyah se-

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Rri Indrapura.

c. Belum maksimal motivasi kerja di Madarasah Ibtidaiyah se-

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Rri Indrapura.

d. Konflik kerja yang terjadi antara sesama guru  di Madarasah Ibtidaiyah

se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Rri Indrapura.

e. Prestasi belajar siswa belum berkembang dengan baik.

f. Gaya kepemimpinan kepala madrasah yang masih kurang melibatkan

partisipasi guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Rri Indrapura.

2. Batasan Masalah

Begitu luasnya masalah yang ditimbulkan oleh penelitian ini, oleh

sebab itu perlu dibatasi agar terarah dan tepat pada sasaran yang

diinginkan. Oleh karena itu penulis membatasi dalam pengaruh gaya

kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja guru di

Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri

Indrapura.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam

penelitian ini yaitu :

1. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap

kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Sri Indrapura?

2. Apakah ada Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap

kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Sri Indrapura?

3. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan

transaksional terhadap kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan

untuk :

a. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap

kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Sri Indrapura.

b. Menguji Pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap

kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak Sri Indrapura.
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c. Menguji dan menganalisa Pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional dan transaksional terhadap kinerja guru di

Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri

Indrapura.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

a. Teoritis

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pengetahuan peneliti

khususnya dan orang yang berinteraksi lansung dengan siswa pada

umumnya tentang pengaruh gaya kepemimpinan transformasional

dan transaksional terhadap kinerja guru di Madarasah Ibtidaiyah

se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura.

b. Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah : untuk menjadikan

sebuah ilmu yang sekaligus menjadi pijakan dalam menempuh

kehidupan di dunia dan bimbingan menuju akhirat; serta untuk

melengkapi persyaratan bagi peneliti dalam memperoleh gelar

Magister (S2) di Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada

program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim (UIN SUSKA) Riau.
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3) Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para

pihak yang berminat yang terkait dalam hal kepemimpinan, khusunya

kepada :

a. Sebagai masukan bagi kepala madrasah di Madarasah Ibtidaiyah

se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura.

b. Sebagai penambah wawasan tentang gaya kepemimpinan

transformasional dan transaksional terhadap kinerja guru di

Madarasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri

Indrapura.

c. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dalam

meningkatkan kemampuan masing-masing.

d. Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA

Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan

program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Manajemen

Pendidikan Islam.


