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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencapai tujuan 

tersebut, Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, menetapkan delapan standar yang harus dipenuhi dalam 

melaksanakan pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Salah satu standar yang dinilai 

langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang diindikasikan oleh kompetensi 

lulusan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini berarti bahwa untuk 

dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu tenaga pendidik (guru), dan 

tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, laboran, pustakawan, tenaga 

administrasi, pesuruh) harus ditingkatkan.  

Masalah kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, sebab 

suatu organisasi akan berhasil atau gagal sebagian ditentukan oleh kualitas 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu aspek manajerial dalam 

kehidupan berorganisasi yang merupakan posisi kunci. Karena kepemimpinan 

seorang pemimpin berperan sebagai penyelaras dalam proses kerjasama antar 
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manusia dalam organisasinya. Kepemimpinan seorang pemimpin akan mampu 

membedakan karakteristik suatu organisasi dengan organisasi lainnya. 

Kepemimpinan yang dinamis dan efektif merupakan potensi yang paling pokok 

dan yang sulit dijumpai, akan tetapi tidak berarti bahwa seorang pemimpin tidak 

mampu menjadi pemimpin yang berkepemimpinan dinamis dan efektif. 

Kepemimpinan adalah pola hubungan antar individu yang menggunakan 

wewenang dan pengaruh terhadap orang lain atau sekelompok orang agar 

terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas.
1
 

Menurut Wahjosumidjo, “Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting 

dalam rangka pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan memimpin secara efektif 

merupakan kunci keberhasilan organisasi”.
2
  

Sedangkan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Reksoprodjo Handoko 

mengatakan bahwa “Kepemimpinan (leadership) adalah merupakan hubungan 

antara seseorang dengan orang lain, pemimpin mampu mempengaruhi orang lain 

agar bersedia bekerja bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan”.
3
 

Dengan demikian kepemimpinan merupakan kemampuan untuk 

mempengaruhi, menggerakkan dan mengarahkan tindakan pada seseorang atau 

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu.  

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan 

                                                 
1
 Miftah Thoha, Kepemimpinan Dalam Manajemen, Suatu Pendekatan Perilaku, (Jakarta 

: PT. Grafindo Persada, 1999), h. 83 
2
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 4 
3
 Reksoprodjo Handoko, Organisasi Perusahaan Teori Struktur dan Perilaku, 

(Yogyakarta : BPFE, 1994),  h. 66 
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diangkat menjadi kepala sekolah arus ditentukan melalui prosedur serta 

persyaratan-persyaratan tertentu seperti : latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, pangkat dan integritas”.
4
 

 

Sedangkan menurut Wahjosumidjo, “Kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran”.
5
 

Jadi kepala sekolah adalah pemimpin, penggerak juga berperan melakukan 

kontrol segala aktivitas guru, staf dan siswa dan sekaligus untuk meneliti 

persoalan-persoalan yang timbul di lingkungan sekolah. 

Setiap kepala sekolah sebagai pemimpin organisasi perlu menguasai dan 

mempunyai kemampuan untuk memotivasi bawahannya, agar kepala sekolah 

dapat mempengaruhi bawahannya harus memahami apa yang menjadi kebutuhan 

bawahannya sesuai dengan Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 122 













 
 

Artinya :  “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka 

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang 

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila 

mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya”. (QS. Taubah ayat 122)
6
 

 

                                                 
4
 Soetjipto, Raflis Kosasi, Profesi Keguruan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), h. 68 

5
 Wahjosumidjo, Op.Cit, h. 83 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta : CV. Pustaka Agung 

Harapan, 2006), h. 277 
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Dan dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim yang dikutip oleh Yazid 

dalam bukunya :  

 

 

Artinya : “Barang siapa berjalan dalam menempuh ilmu, maka Allah akan 

memudahkan jalannya menuju surga” (HR. Muslim)
7
.  

Berdasarkan ayat dan hadits tersebut di atas maka dapat diambil 

pengertian bahwa kepemimpinan kepala sekolah harus dapat meningkatkan 

pemahamannya terhadap dirinya sendiri, memperdalam ilmu pengetahuannya 

serta mengetahui kelemahan maupun kelebihan potensi yang ada dalam dirinya, 

agar dapat mengetahui tentang bagaimana seharusnya memperlakukan 

bawahannya. Juga dimungkinkan adanya kombinasi lain, seseorang boleh jadi 

pimpinan yang lemah, tetapi masih merupakan manajer yang relatif efektif 

khususnya apabila ia kebetulan mengelola orang-orang yang sangat memahami 

pekerjaan mereka dan memiliki dorongan yang kuat untuk bekerja. Keadaan 

seperti ini kecil kemungkinannya dan karenanya kita berharap agar para kepala 

sekolah sebagai pimpinan yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang cukup 

tinggi.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin harus dapat menggerakkan mentalitas 

saling membantu dalam urusan kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:  

...



                                                 
7
 Yazid bin Abdul Qodir Jawas, Menuntut Ilmu Jalan Menuju Syurga, (Bogor : At. 

Taqwa, 2010), h. 8 
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Artinya :   Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah 2).
8
  

 

Keberhasilan sekolah merupakan keberhasilan kepala sekolah. Sikap 

kepemimpinan dalam pendidikan merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap 

pendidik. Dalam hal ini, yang berlaku sebagai pemimpin di dalam pendidikan 

adalah kepala sekolah, yang bertugas untuk mengatur segala bentuk keberhasilan 

di dalam lembaga pendidikan yang ia kelola, yakni sekolah. 

 

Kepala sekolah berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya 

dengan para guru, staf dan para siswa. Sebab esensi kepemimpinan adalah 

kepengikutan. Apabila dalam hal memimpin, kepala sekolah sudah dijadikan 

panutan oleh para bawahan yang menjadi tanggung jawabnya, maka 

kepemimpinan kepala sekolah itu patut diacungi jempol sebagai tanda bahwa 

dia memiliki integritas dalam hal memimpin
9
.  

 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin harus mampu mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh 

semangat dan percaya diri para guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas 

masing-masing serta memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru staf dan 

para siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi 

kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan. 

Keberhasilan pengelolaan sekolah sangat ditentukan oleh kegiatan pendayagunaan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu kepala sekolah sebagai pemimpin dalam 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, Op.Cit, h. 142 

9
 Soetjipto, Raflis Kosasi, Op.Cit, h. 56 
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suatu organisasi hendaknya menyadari dan tanggap teknik-teknik untuk dapat 

memelihara prestasi dan kepuasan kerja guru antara lain dengan memberikan 

dorongan kepada guru agar dapat melaksanakan tugas mereka sesuai dengan 

aturan dan pengarahan.  

Salah satu tugas kepala sekolah adalah untuk bisa menciptakan guru 

profesional agar bisa bekerja sesuai dengan pengarahan yang diberikan. Lebih 

jauh kepala sekolah sebagai pimpinan harus mengetahui kinerja guru-gurunya. 

Karena kinerja paling tidak sangat berkait dengan kepemimpinan organisasi 

sekolah dan juga kepentingan guru itu sendiri, oleh karena itu bagi sekolah, hasil 

penilaian kinerja para guru sangat penting artinya dan peranannya dalam 

pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan 

program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi dan 

berbagai aspek lain. Sedangkan bagi guru penilaian dapat berperan sebagai umpan 

balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan, dan potensi 

yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan 

pengembangan kariernya. Sehingga secara berkala hendaknya mengadakan 

penilaian kinerja guru-gurunya.  

Dengan adanya penilaian kinerja kepala sekolah akan memperoleh 

informasi tentang keberhasilan atau kegagalan gurunya dalam menjalankan tugas 

masing-masing. Kinerja penting untuk diteliti, karena ukuran terakhir 

keberhasilan suatu organisasi/ sekolah adalah kinerja atau pelaksanaan 

pekerjaannya, sehingga kemajuan sekolah banyak dipengaruhi oleh kinerja guru-

gurunya. Penilaian kinerja guru pada dasarnya merupakan penilaian yang 
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sistematik terhadap penampilan kerja guru itu sendiri terhadap taraf potensi kerja 

guru dalam upaya mengembangkan diri untuk kepentingan sekolah.  

Sehingga di antara tujuan sekolah dapat menyiapkan peserta didik untuk 

menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menguasai ranah 

kognitif, ranah efektif serta ranah psikomotor. Kinerja guru merupakan seluruh 

usaha guru untuk mengantarkan proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan. 

Adapun kinerja guru meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut tugas 

profesionalnya sebagai guru dan tugas pengembangan pribadi guru.  

Tugas profesional guru mencakup suatu kegiatan berantai dimulai dari 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan, mengevaluasi sampai dengan tindak 

lanjut evaluasi. Selain itu guru juga dituntut untuk memiliki pemahaman wawasan 

kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik serta harus mampu 

mengembangkan potensi peserta didik  

Guru merupakan unsur sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan 

pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur manusiawi yang sangat 

dekat hubungannya dengan siswa dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah. 

Adapun penanggung jawab keterlaksanaan proses pembelajaran di kelas adalah 

guru.  

 Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di 

masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak 

menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya.
10

  

                                                 
10

 Ibid, h. 42 
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 Menurut Wina Sanjaya bahwa “Keterampilan dasar bagi guru diperlukan 

agar guru dapat melaksanakan perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, 

sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien”
11

.  

 Pemberdayaan terhadap mutu guru perlu dilakukan secara terus menerus, 

dan berkelanjutan. Hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur manajemen kelas. 

Salah satu syarat utama yang harus diperhatikan dalam peningkatan pendidikan 

agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) yakni guru dan tenaga kependidikan yang profesional.  

Martoyo Susilo menegaskan bahwa seorang akan bekerja secara 

profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan kinerja. 

Maksudnya adalah seseorang akan bekerjasama profesional bilamana memiliki 

kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan dengan 

sebaik-baiknya.
12

  

 Seorang guru dapat dikatakan professional bila memiliki kemampuan 

tinggi (high level of abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level of 

commitment). Kemampuan profesional guru adalah kemampuan dalam 

melaksanakan tugas, yang dibekali dengan Kompetensi (kemampuan dasar).
13

  

Dari berbagai pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi 

profesional guru adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dan menjadi sumber kegiatan yang dilakukan serta menjadi sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang 

                                                 
11

 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 32 
12

 Martoyo Susilo, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : BPFE, 1996), h. 22 
13

 Soetjipto, Raflis Kosasi, Op.Cit, h. 8 
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memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. 

Guru Profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam 

melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh tanggung jawab.  

Di dalam suatu organisasi, kinerja memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Kinerja dapat diartikan sebagai 

hasil kerja yang dapat dilihat secara kuantitas dan kualitas ketika seseorang 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Ungkapan kemajuan 

yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap serta motivasi untuk 

menghasilkan sesuatu adalah kinerja.
14

 
 

Sedangkan pengertian kinerja yang tertera dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia Modern diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu.
15

 

Kinerja dapat diartikan sebagai: 1) sesuatu yang dicapai, 2) prestasi yang 

diperlihatkan, 3) kemampuan kerja. Sehingga kinerja diartikan juga sebagai 

hasil pekerjaan yang dicapai seseorang melalui suatu upaya yang disengaja 

dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya baik berupa 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan.
16

 

 

Dari berbagai pendapat di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

kinerja guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan perbuatan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek perencanaan program 

belajar mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan 

pemeliharaan kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal, 

serta penilaian hasil belajar. Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas 

kerja seseorang, termasuk seorang guru. 

                                                 
14

 Siagian Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta : Bumi Aksara, 

1996), h. 156 
15

 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, (Jakarta : Pustaka Amani, 

1995), h. 104 
16

 Martoyo Susilo, Op.Cit, h. 29 
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Salah satu indikator suatu sekolah dianggap sudah berhasil adalah dengan 

perolehan nilai Ujian Nasional yang tinggi dan tingkat kelulusan yang maksimal. 

seperti diutarakan oleh Martoyo Susilo bahwa, “Kepemimpinan kepala sekolah 

memberikan motivasi kerja bagi peningkatan produktivitas kerja guru dan hasil 

belajar siswa”
17

.  

Sekolah yang perolehan nilai ujian nasionalnya paling tinggi dan tingkat 

kelulusannya setiap tahun selalu 100 % dianggap sudah berhasil dan akan 

mendapat kepercayaan masyarakat. Berikut dapat kita lihat hasil rata-rata nilai 

Ujian Nasional (UN) dan prosentasi kelulusan dalam empat tahun terakhir. 

 

Tabel 1. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional dan Kelulusan 
 

No TP 
Standar 

Kelulusan 
B. Indo MTK IPA 

Rata-

rata 
Kelulusan 

1 2014/2015 4,75 7,43 7,46 6,95 7,28 100% 

 

Sumber : SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

 Pada tabel rata-rata nilai UN dan kelulusan di atas terlihat peningkatan 

prestasi siswa belum optimal walaupun pada rata-rata nilai UN terakhir ada 

sedikit peningkatan. Selanjutnya salah satu faktor yang menunjukkan kinerja guru 

di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus dapat dilihat dari absensi 

(kehadiran/ketidakhadiran) berikut ini.  

Tabel 2. Prosentasi Ketidakhadiran Guru  

No Ket 

Bulan 

Rata- 

rata Juli Agustus 
Septem

ber 

Oktob

er 

Nov

emb

er 

Dese

mber 

1 Hari kerja  

Efektif 

25 24 25 26 25 14  

                                                 
17

 Ibid. h. 41 
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2 Jumlah guru 

tidak hadir 

4% 2% 8% 3% 7% 1% 4,17% 

Sumber : Dokumentasi Absensi Semester Gasal SMK Al-Qolam Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus TP. 2015/2016 

 Jika kita memperhatikan tabel di atas, ketidakhadiran dalam setiap 

bulannya hanya di bawah 10 % sekilas tampaknya bukan masalah besar. Tetapi 

sesungguhnya dalam sistem pendidikan kita saat ini, hal itu dapat membawa 

pengaruh buruk, siswa jadi terlantar karena gurunya absen. Apalagi kalau 

ditambah dengan prilaku guru yang hadir di sekolah karena malas atau kurang 

tanggung jawab kadang tidak hadir di kelas. Proses pembelajaran jadi terhambat 

sehingga para siswa tidak mendapat ilmu secara optimal. 

 Pada tahap inilah peran kepemimpinan kepala sekolah diperlukan. Kepala 

sekolah harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, agar semua 

komponen yang ada dalam sekolah memberikan pelayanan yang optimal kepada 

para siswa. 

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh supervisor, tampak sebagian guru 

belum menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 

artinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi guru, seperti: kegiatan dalam 

merencanakan program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan penilaian, melaksanakan ulangan harian, menyusun dan 

melaksanakan program perbaikan dan pengayaan serta mengadakan 

pengembangan bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai 

gambaran profil guru yang kinerjanya masih rendah, antara lain: guru mengajar 

secara monoton dan tanpa persiapan yang matang. Guru masih menggunakan 

persiapan mengajar dengan sangat sederhana, belum sepenuhnya menggunakan 
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acuan kurikulum yang dipersyaratkan, dan tidak konsisten dalam implementasi 

skenario rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dipersiapkan dan 

pada proses pembelajaran guru masih dominan menggunakan metode ceramah. 

Fenomena tersebut teramati pada waktu pelaksanaan kepengawasan di sekolah 

pada SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. Dijumpai guru yang 

mengajar hanya berdasarkan pengalaman masa lalunya dari waktu ke waktu, 

sehingga merasa hafal di luar kepala dan tidak mau berubah terhadap hal-hal baru, 

termasuk metode pembelajaran, penggunaan media, sistem penilaian yang kurang 

dipahami, mengajar secara hafalan/ tanpa persiapan mengajar. Selain itu dijumpai 

adanya guru yang kurang berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, sering telat 

mengajar, kadang tidak masuk kelas hanya memberi tugas siswa bahkan alpha. 

Sehubungan dengan uraian di atas maka masalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru perlu dibuktikan dengan mengadakan penelitian. Oleh 

karena itu, penulis membuat judul penelitian, yaitu Pengaruh Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dan Kompetensi Profesional Guru Terhadap Kinerja Guru di 

SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus.  

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan di atas, maka 

yang menjadi fokus perhatian dan sekaligus menjadi problem adalah sejauh 

mana kinerja guru SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus dari 
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kepemimpinan Kepala Sekolah dan kompetensi profesional guru terhadap 

kinerja guru. Masalah pokok tersebut teridentifikasi sebagai berikut:  

1) Kepala sekolah dan kompetensi profesional guru sudah memberikan 

arahan pada guru, akan tetapi masih banyak guru yang belum 

menunjukkan kerja yang baik. 

2) Kinerja guru yang kurang optimal, belum menguasai sepenuhnya materi 

yang diajarkan dimungkinkan karena profesionalitas guru sekolah tersebut.  

3) Guru yang kurang berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, sering telat 

mengajar, kadang tidak masuk kelas hanya memberi tugas bahkan alpha. 

4) Kepemimpinan kepala sekolah yang baik dalam memimpin dan 

memberdayakan sumber daya manusia khususnya guru akan 

mempengaruhi kinerja guru.  

 

2. Batasan Masalah 

Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan 

sangatlah kompleks. Salah satunya adalah masalah manajemen sumber daya 

manusia. Permasalahan-permasalahan perlu mendapat tanggapan dan solusi. 

Dalam tesis ini penulis hanya membatasi masalah pada ruang lingkup kecil 

yaitu mengenai kinerja guru yang ada di SMK Al-Qolam Kota Agung 

Kabupaten Tanggamus. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

diantaranya kompetensi, kompensasi, kepemimpinan, disiplin dan motivasi 

kerja. Namun dalam penelitian ini penulis membatasi masalah kinerja guru 
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yang dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

profesional guru. 

 

 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru di 

SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus ?  

2. Apakah ada pengaruh kompetensi profesional guru terhadap kinerja guru di 

SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus ?  

3. Apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan kompetensi 

profesional guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMK Al-

Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus ?  

 

 

D. Hipotesis 

Menurut Suharsimi Arikunto hipotesis adalah “Suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul”
18

. 

Sedangkan menurut pendapat Yatim Riyanto, “Hipotesis merupakan 

jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian."
19

 

                                                 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h. 110 
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Berdasarkan pendapat di atas maka dapat diketahui bahwa hipotesis adalah 

jawaban sementara terhadap masalah yang diselidiki, jadi hipotesis masih dapat 

diuji kebenarannya jika ternyata tidak sesuai dengan fakta, maka hipotesis akan 

ditolak, sebaliknya jika hipotesis tersebut akan diterima jika fakta 

membenarkannya. 

Jadi dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1) Terdapat pengaruh positif kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja 

guru di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

2) Terdapat  pengaruh  positif  kompetensi profesional  guru  terhadap  kinerja  

guru di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

3) Terdapat pengaruh  positif  kepemimpinan  kepala  sekolah  dan kompetensi 

profesional guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMK Al-

Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :  

1) Mengetahui besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kinerja guru di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

2) Mengetahui besarnya pengaruh kompetensi profesional guru terhadap 

kinerja guru di SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus.  

                                                                                                                                      
19

 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya : SIC, 2010), h. 16 



16 

 

3) Mengetahui besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan 

kompetensi profesional guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru di 

SMK Al-Qolam Kota Agung Kabupaten Tanggamus. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dalam  penelitian ini, antara lain : 

1) Diharapkan dapat memberi sumbangan teori, minimal menguji teori-teori 

manajemen pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan kepala 

sekolah dan profesionalisme guru terhadap kinerja guru.  

2) Sebagai bahan pertimbangan dalam membina guru sekolah guna 

meningkatkan mutu pendidikan. 

3) Memberikan informasi kepada para pendidik dalam meningkatkan 

kinerjanya serta memahami betapa pentingnya kompetensi profesional 

guru dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai guru. 

 

F. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru  

Kepala sekolah harus memiliki dan memegang peran dalam 

melaksanakan tugasnya bekerja bersama-sama dalam tugas memiliki 

kemampuan untuk membimbing guru, membimbing tenaga kependidikan 

nonguru, membimbing peserta didik, mengembangkan tenaga kependidikan, 

mengikuti perkembangan iptek, dan memberi contoh mengajar. 
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Kepala sekolah dalam menjalankan kepemimpinannya antara lain :  

a. Kepala sekolah memiliki kepribadian yang kuat 

b. Kepala sekolah memahami kondisi guru, karyawan, dan siswa 

c. Kepala sekolah memiliki visi dan memahami misi sekolah 

d. Kepala sekolah memiliki kemampuan mengambil keputusan  

e. Kepala sekolah memiliki kemampuan berkomunikasi
20

 

 

Jadi, dengan demikian jelas bahwa kepala sekolah sebagai pemimpin 

agar berhasil harus menjalankan sekurang-kurangya tujuh fungsi di atas selain 

juga memiliki kriteria lain seperti latar belakang pendidikan dan 

pengalamannya. Kepala sekolah selain mampu untuk memimpin, mengelola 

sekolah juga dituntut mampu menciptakan suasana yang kondusif di 

lingkungan kerja sehingga dapat memotivasi guru dalam bekerja dan dapat 

mencegah timbulnya disintegrasi atau perpecahan dalam organisasi. 

Berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, menurut Suharsimi 

Arikunto penilaian guru terhadap kepala sekolah meliputi ; Kedisiplinan, 

tanggung jawab, keluasan wawasan, kreativitas, kesediaan untuk dikritik, 

kesabaran, kegigihan dalam usaha, keterbukaan, toleransi, ketersediaan 

menerima usul, menghargai orang lain, tenggang rasa, kedermawanan, 

hubungan sosial, kesediaan berkorban, memikirkan bawahan.
19

.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

kepala sekolah dan bukan mengkaji tentang gayanya, melainkan performance 

dan pola perilakunya dalam pelaksanaan tugas tersebut yaitu kedisiplinan, 

tanggung jawab, keluasan wawasan, kreativitas, kesediaan untuk dikritik, 

                                                 
20

 Wahjosumidjojo, Op.Cit. hal. 135 
19

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka 

Cipta. 2010) h. 293 
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kesabaran, kegigihan dalam usaha, keterbukaan, toleransi, ketersediaan 

menerima usul, menghargai orang lain, tenggang rasa, kedermawanan, 

hubungan sosial, kesediaan berkorban, memikirkan bawahan.  

Kepemimpinan kepala sekolah sangat mewarnai kondisi kerja, 

kebijakan, pengaruh sosial dengan para guru serta para murid dan juga 

tindakannya dalam membuat berbagai kebijakan, kondisi tersebut memberikan 

dampak pula terhadap kinerja para guru. Kinerja merupakan perasaan 

dorongan yang diinginkan oleh guru dalam bekerja. Dengan demikian diduga 

terdapat hubungan positif kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru 

sekolah. Hal ini dapat dikatakan pula semakin baik kepemimpinan kepala 

sekolah semakin meningkat pula kinerja guru.  

 

2. Pengaruh Kompetensi Profesional Guru dan Kinerja Guru  

Profesional bertentangan dengan amatirisme. Seorang profesional akan 

terus menerus meningkatkan mutu secara sadar, melalui pendidikan dan 

pelatihan. Imbas tradisi profesional di luar sistem pendidikan telah 

mempengaruhi tradisi profesional di bidang pendidikan dan organisasi 

pembelajaran pada umumnya. Tuntutan profesional di bidang pendidikan dan 

kepemimpinan pendidikan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu 

membutuhkan berbagai macam upaya untuk melakukan rekonseptualisasi 

dalam cara-cara dimana setiap aktor memusatkan pada layanan kepada 

pelanggan (customer service). Profesional adalah mutu, kualitas dan tindak 

tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. 

Salah satu peranan guru adalah ”transfer of knowlwdge” dan ”tranfer 

of values”. Ketika guru memindahkan berbagai ilmu pengetahuan serta nilai-



19 

 

nilai terjadi interaksi antara guru dan peserta didik. Namun demikian, tugas 

utama seorang guru adalah mengajar, dalam praktik pengajaran, guru 

melaksanakan kegiatan membimbing dan melatih siswa, sehingga terjadi 

perubahan ke arah yang lebih baik dari aspek kognitif, efektif, dan 

psikomotornya. Guru sebagai guru kelas memiliki tugas yang lebih luas, yaitu 

selain mengajar juga melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling di 

kelas, melaksanakan tugas administrasi sekolah, dan juga dituntut untuk 

mampu melaksanakan hubungan dengan masyarakat terutama sekali orang 

tua/wali siswa. Oleh karena itu mengingat tugas guru yang cukup berat, maka 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut memiliki kemampuan 

profesional. 

Ciri-ciri guru dinyatakan profesional dalam jurnal Educational 

Leadership Edisi Maret 1993, sebagaimana dikutip oleh Soetjipto, Raflis 

Kosasi adalah sebagai berikut:  

1) Guru menguasai kurikulum pendidikan serta memiliki komitmen pada 

siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru 

adalah kepada kepentingan siswa;  

2) Guru menguasai materi mata pelajaran yang diajarkannya serta cara 

mengajarkannya kepada siswa. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat 

diabaikan.  

3) Guru menguasai metode dan evaluasi belajar melalui berbagai teknik 

dan evaluasi, mulai dari pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes 

hasil belajar.  

4) Guru setia terhadap tugas. Artinya ia harus menyadari dan bertanggung 

jawab apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. 

5) Disiplin dalam arti luas. Artinya Guru seyogyanya melaksanakan tugas 

dan kewajibannya secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.
20
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Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan profesional guru 

dalam penelitian ini adalah sikap seorang guru profesional yang meliputi: 

menguasai kurikulum, menguasai materi setiap mata pelajaran, menguasai 

metode dan evaluasi belajar, setia terhadap tugas, disiplin dalam arti luas, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial serta kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Perbaikan kinerja dan profesional guru dalam pembelajaran agar 

efektif dan efisien serta tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal 

juga tidak dapat lepas dari peran kepala sekolah sebagai pemimpin, sehingga 

kualitas pendidikan akan terwujud bila guru dapat melaksanakan tugas secara 

profesional, cara kerja yang profesional dapat menghasilkan prestasi kerja 

yang optimal. Dengan demikian terdapat hubungan positif antara guru 

profesional dengan kinerja guru sekolah. Hal ini berarti pula semakin 

profesional seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, maka akan semakin 

baik kinerjanya.  

 

3. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kompetensi Profesional Guru 

Terhadap Kinerja Guru  

Kepemimpinan Kepala Sekolah akan diterima oleh guru-guru apabila 

kepemimpinan yang diterapkan sangat cocok dan disukai oleh guru-gurunya. 

Sehingga kalau sudah demikian guru akan memiliki kecenderungan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Kepemimpinan kepala sekolah yang dapat 

mendayagunakan sumber daya dan khususnya sumber daya manusia yaitu 

guru, maka pada gilirannya akan meningkatkan kinerja guru dan hasil yang 

dicapai secara keseluruhan adalah mutu pendidikan.  
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Kompetensi profesional guru terkait dan melekat pada tugas 

keprofesionalannya yang akan mempengaruhi kinerja guru, selagi profil guru 

profesional masih eksis dalam tugasnya. Profesional adalah mutu, kualitas dan 

tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang 

profesional
21

.  

Secara umum profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang 

memerlukan pendidikan dan keahlian lanjut di dalam science atau ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk 

diimplimentasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.  

Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan 

proses belajar mengajar. Kepala sekolah dalam membina dan 

membimbing guru guna meningkatkan kinerjanya meliputi, seorang guru 

harus mempunyai kemampuan untuk menyusun program pengajaran, 

menyajikan program pengajaran, menganalisis hasil belajar, menyusun 

program perbaikan dan pengayaan, serta kemampuan untuk menyusun 

program bimbingan dan menindaklajutinya.
22

  

 

Berdasarkan pada uraian di atas yang dimaksud kepemimpinan kepala 

sekolah dalam penelitian ini adalah pola perilaku kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya mampu mempengaruhi orang lain agar bersedia 

bekerja bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai yang 

diinginkan dengan memiliki kepribadian yang kuat, memahami kondisi guru 

karyawan dan siswa, memiliki visi dan memahami misi sekolah, kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi. Profesional guru 

terkait erat dengan mutu seseorang dalam melaksanakan tugas pokok yang 

pada gilirannya kinerjanya menjadi baik. Dengan demikian profesional akan 
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berpengaruh terhadap kinerja guru tersebut. Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dan guru profesional dalam suatu organisasi sekolah sebagai suatu sistem akan 

mempengaruhi kinerja guru. Dengan demikian diduga kepemimpinan kepala 

sekolah dan guru profesional secara bersama-sama mempunyai hubungan 

positif dengan kinerja guru. Hal ini dapat dikatakan pula semakin baik 

kepemimpinan kepala sekolah dan semakin profesional guru dalam 

melaksanakan tugasnya, maka kinerja guru akan meningkat pula.  

Secara ringkas kerangka berpikir  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  

paradigma  penelitian  yang penulis gambar sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Skema Hubungan Kausalitas antar Variabel yang Diteliti 
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a. Menguasai kurikulum 

b. Menguasai materi pelajaran 

c. Menguasai metode dan evaluasi 

belajar 

d. Setia terhadap tugas 

e. Disiplin dalam arti luas 

Kinerja Guru 

a. Kemampuan menyusun program 

pengajaran 
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pengajaran 
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belajar 
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