
   

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan bernegara, 

karena hanya melalui pendidikan dapat dibina manusia Indonesia baru yang 

berorientasi pada pembangunan. Sumber daya manusia yang handal 

merupakan modal dasar pembangunan negara agar dapat tetap eksis dalam 

era globalisasi yang penuh persaingan.  

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu 

penekanan dari tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab II 

tentang Dasar, Fungsi, dan Tujuan pasal 2 butir ke-3, yang berbunyi 

“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 bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”. 

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman modern dan untuk 

mewujudkan dasar, fungsi, maupun tujuan Undang-Undang Republik 

Indonesia Sistem Pendidikan Nasional, wewenang penyelenggara pendidikan 
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formal di masyarakat salah satunya dilaksanakan di sekolah. Sekolah sebagai 

sebuah organisasi dikatakan berhasil jika mampu mendorong, mengatur, dan 

mengarahkan seluruh unsur-unsur di dalamnya untuk mencapai tujuan 

organisasi yaitu tujuan sekolah dan pendidikan nasional. Salah satu indikator 

sekolah yang unggul adalah mempunyai tenaga pendidik yang bertanggung 

jawab, profesional di bidangnya, memiliki nilai moral yang tinggi, serta 

memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Menurut data UNESCO 2011, Indonesia memiliki lebih dari 3,4 juta 

orang guru. Namun, berdasarkan Kemendiknas hanya 16,9% atau 575 ribu 

orang guru yang memiliki sertifikasi. Kekurangan baik dalam jumlah maupun 

mutu tenaga pendidik mempertaruhkan masa depan generasi muda Indonesia. 

Langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan memperhatikan 

keberadaan guru di sekolah karena guru merupakan komponen utama dalam 

pendidikan nasional.  

Proses peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah memerlukan 

guru, baik secara individu maupun kolaboratif untuk dapat melakukan sesuatu, 

mengubah suatu kondisi agar pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih 

berkualitas. Menjadi guru tanpa motivasi kerja akan cepat merasa jenuh 

karena tidak adanya unsur pendorong. Motivasi merupakan pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan (Malayu S. P. Hasibuan, 2006: 141). Motivasi 

tercermin dalam sikap dasar, kebiasaan kerja, dan perilaku seseorang yang 
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diwujudkan dengan bekerja keras, mandiri, hidup sederhana, berpikiran maju, 

disiplin dan dapat bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Selain itu setiap orang yang memasuki organisasi, secara implisit membawa 

kebutuhan dan keinginan masing-masing sehingga dalam organisasi selalu 

terdapat dua pola kepentingan, kepentingan individu dan organisasi.  

Motivasi kerja yang tinggi dalam sebuah organisasi sekolah akan 

berdampak positif yaitu tercapainya tujuan yang telah ditentukan oleh 

organisasi sekolah. Agar motivasi kerja dapat  dioptimalkan  dalam  organisasi  

sekolah maka perlu diketahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

motivasi kerja  itu. Faktor-faktor itu meliputi  faktor  internal  yang bersumber 

dari dalam  individu dan  faktor eksternal yang bersumber dari  luar  individu. 

Faktor internal seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat, minat, kepuasan, 

pengalaman, dan lain-lain serta faktor dari luar individu yang bersangkutan 

seperti pengawasan, gaji, lingkungan kerja, kepemimpinan (Wahjosumidjo, 

2001: 42). 

Sekolah sebagai sebuah organisasi, manajemennya dipimpin oleh 

seorang Kepala Sekolah. Faktor kepemimpimpinan kepala sekolah berkaitan 

dengan upaya peningkatan motivasi kerja guru. Pada umumnya, kepala 

sekolah di Indonesia belum dapat dikatakan sebagai manajer profesional. Hal 

ini disinyalir pula oleh laporan Bank Dunia bahwa salah satu penyebab makin 

menurunnya mutu pendidikan di persekolahan di Indonesia adalah kurang 

profesionalnya peran kepala sekolah (E.Mulyasa, 2003:42). 
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Selain kepemimpinan kepala sekolah, gaji guru juga merupakan salah 

satu faktor untuk meningkatkan motivasi kerja. Faktor gaji menjadi salah satu 

yang berpengaruh terhadap motivasi kerja guru di dalam meningkatkan 

kualitasnya sebab semakin sejahteranya seseorang makin tinggi kemungkinan 

untuk meningkatkan kerjanya.  

Bila kebutuhan dan kesejahteraan para guru telah layak diberikan oleh 

pemerintah, maka tidak akan ada lagi guru yang membolos karena mencari 

tambahan di luar. Rata-rata gaji guru di negara ini belum menjamin kehidupan 

yang layak. Hampir semua guru bekerja di tempat lain sebagai sambilan di 

samping pekerjaannya sebagai guru tetap di suatu sekolah. Malah ada juga 

guru-guru yang melaksanakan pekerjaan sambilan lebih dari satu tempat 

bahkan ada yang bekerja sambilan.  

http://elearning.unesa.ac.id/tag/ upaya-meningkatkan kesejahteraan-guru 

Sekolah sebagai institusi peranannya jauh lebih luas daripada sekedar 

tempat belajar. Peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan adalah 

mengembangkan potensi manusiawi yang memiliki anak-anak agar  mampu 

menjalankan tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual 

maupun sebagai anggota masyarakat. Kegiatan untuk mengembangkan 

potensi itu harus dilakukan secara berencana, terarah dan sistematik guna 

mencapai tujuan tertentu.  

Sekarang ini banyak institusi pendidikan yang tersebar di berbagai 

kabupaten. Salah satunya adalah Kabupaten Purworejo. Kabupaten Purworejo 
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 merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak sekolah yang terdiri 

sekolah negeri maupun sekolah swasta. Berdasarkan data dari Dinas 

Pendidikan dari Kabupaten Purworejo, terdapat 11 SMA Negeri dan 7 SMA 

Swasta. Dalam penelitian ini difokuskan kepada sekolah SMA Negeri dengan 

3 sekolah yang dijadikan populasi dalam penelitian. Kualitas sekolah di 

Kabupaten Purworejo memang sebagian sudah dapat bersaing dengan 

sekolah-sekolah lain, namun masih perlu ditingkatkan agar dapat bersaing 

secara nasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan prestasi 

sekolah perlu kerjasama seluruh unsur yang ada di sekolah antara lain 

perhatian tentang gaji guru, kepemimpinan kepala sekolah yang optimal, dan 

motivasi kerja guru yang optimal.  

Sehubungan dengan gaji guru, gaji merupakan salah satu motivasi 

seseorang untuk bekerja  selain gaji  merupakan hak bagi pegawai setelah 

melaksanakan pekerjaannya, kelancaran dan ketepatan dalam pembayaran 

gaji dapat mempertahankan dan meningkatkan motivasi kerja. Selain 

mendapatkan gaji pokok, guru juga mendapatkan tunjangan profesi, 

tunjangan khusus, tunjangan yang melekat pada gaji. Pemerintah berupaya 

meningkatkan kesejahteraan guru, salah satu bentuk peningkatan 

kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara 

dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan 

memenuhi persyaratan lainnya. Namun berdasarkan observasi, pemberian 

tunjangan sertifikasi selain memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya, 
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di sisi lain juga menimbulkan kecemburuan sosial dikalangan para guru yang 

belum lulus uji sertifikasi karena terjadi perbedaan yang mencolok dalam hal 

jumlah gaji yang diterima.  

Kepemimpinan Kepala Sekolah menjadi salah satu faktor yang 

menentukan dalam keberlangsungan dan perkembangan organisasi 

pendidikan. Untuk mencapai tujuan sekolah, hal ini bukanlah pekerjaan yang 

mudah dilakukan, karena efektivitas seorang pemimpin  diukur  dari  kinerja  

dan pertumbuhan organisasi yang dipimpinnya serta  kepuasan guru terhadap  

pimpinannya. Oleh sebab itu, seorang  pemimpin harus dapat mempengaruhi 

bawahannya  untuk  melaksanakan  tugas  yang  diperintahkan  tanpa paksaan 

sehingga bawahan secara sukarela akan berperilaku dan berkinerja  sesuai  

tuntutan  organisasi  melalui  arahan  pimpinannya. Gaya  kepemimpinan  ini  

pada dasarnya merupakan gaya kepemimpinan transformasional yang 

menekankan  pada  pentingnya seorang pemimpin dalam pengembangan visi 

bersama, memotivasi para bawahan untuk berprestasi, pendistribusian 

kewenangan kepemimpinan (Sudarwan Danim, 2005: 54). 

Dari segi kepemimpinan, seorang kepala sekolah perlu mengadopsi 

gaya kepemimpinan transformasional agar semua potensi yang ada di sekolah 

dapat berfungsi secara optimal. Kepemimpinaan transformasional dapat 

didefinisikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengutamakan pemberian 

kesempatan dan atau mendorong semua unsur yang ada dalam sekolah untuk 

bekerja atas dasar sistem nilai (values sistem) yang luhur sehingga semua 

unsur yang ada di sekolah (guru, siswa, pegawai, orangtua siswa, masyarakat, 
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dan sebagainya) bersedia tanpa paksaan, berpartisipasi secara optimal dalam 

mencapai tujuan ideal sekolah (Sudarwan Danim, 2005: 54). Komunikasi 

antara kepala sekolah kepada bawahan dalam hal ini sangat diperlukan untuk 

memotivasi bawahan. 

Akan tetapi di lapangan ditemukan adanya hambatan dalam 

berkomunikasi yang mengakibatkan guru merasa kurang diperhatikan, 

diawasi, sehingga menimbulkan persepsi negatif guru yang berdampak pada 

motivasi kerja menjadi kurang optimal. Berdasarkan hasil observasi, 

hambatan dalam komunikasi dengan warga sekolah (guru dan karyawan) 

dikarenakan banyaknya tugas dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh 

kepala sekolah yang kadang sering meninggalkan sekolah. 

Setiap kepala sekolah memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. 

Hal ini menjadi persepsi tersendiri bagi warga sekolah untuk mampu 

menterjemahkan setiap perintah dan petunjuk kerja yang diberikan.  Dalam 

perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

zaman, peran kepala sekolah harus mampu berfungsi sebagai edukator, 

manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator (E. Mulyasa, 

2003: 98). Sehubungan dengan peran kepala sekolah sebagai motivator 

berdasarkan observasi yang dilakukan di tiga sekolah di Kabupaten 

Purworejo pada bulan Mei 2012, kepala sekolah belum secara optimal 

memotivasi bawahan untuk menjalankan tugas dengan baik. Hal ini tampak 

pada masih belum optimalnya motivasi kerja guru di Kabupaten Purworejo.  
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 Kerjasama unsur yang ada di sekolah sangat diperlukan agar guru 

memiliki motivasi kerja yang tinggi. Namun kenyatannya belum semua guru 

memiliki motivasi yang optimal sesuai dengan tuntutan mengajar. Hal ini 

dapat dilihat dari kecenderungan belum semua guru tanggung jawab dalam 

bekerja seperti kedisiplin dalam bekerja, yang masih terdapat beberapa guru 

terlambat dalam memasuki kelas saat mengajar yang belum sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Selain itu, motivasi guru yang belum optimal juga 

dapat dilihat dari kurangnya motivasi guru dalam menggali metode belajar, 

serta kurang optimalnya pemanfaatan  media pembelajaran. Guru lebih 

banyak menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan buku teks 

dan media-media konvensional dalam penyampaian materi pembelajaran.  

Motivasi guru dalam upaya pengembangan potensi diri masih kurang 

optimal. Di lapangan masih terdapat beberapa guru yang masih belum 

menguasai komputer, masih mengalami kesulitan membuat media 

pembelajaran.  Sebagian guru masih belum optimal dalam mengembangkan 

profesionalitas, meng-up date pengetahuan yang dimliki. Hal ini dapat dilihat 

masih sedikitnya guru di Kabupaten Purworejo yang membuat karya ilmiah, 

melakukan penelitian pendidikan dan dalam membuat alat peraga yang kreatif. 

Pengembangan potensi guru harus lebih ditingkatkan agar dapat meningkatkan 

prestasi kerja sehingga dapat menghasilkan output yang berkualitas. 
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Mengingat pentingnya motivasi kerja guru, maka perlu dilakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Kepala Sekolah dan Tingkat Gaji Guru terhadap Motivasi Kerja Guru 

SMA Negeri di Kabupaten Purworejo. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Adanya persepsi negatif guru terhadap kepemimpinan kepala sekolah yang 

ditimbulkan oleh kurangnya komunikasi antara guru dengan kepala 

sekolah. 

2. Belum optimalnya kepemimpinan kepala sekolah dalam memotivasi 

bawahan untuk menjalankan tugas dengan baik. 

3. Belum semua guru mendapatkan sertifikasi guru, sehingga menimbulkan 

kecemburuan sosial. 

4. Belum optimalnya motivasi kerja sebagian guru yang sesuai dengan 

tuntutan mengajar. 

5. Belum optimalnya motivasi sebagian guru dalam upaya pengembangan 

potensi diri guru. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan peneliti dalam 

hal dana, tenaga, waktu, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan belum 

optimalnya motivasi kerja guru dengan mengkaji dua faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap motivasi kerja guru yaitu gaya kepemimpinan 
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transformasional kepala sekolah dan tingkat gaji guru. Penelitian ini juga 

dibatasi hanya pada guru di tiga SMA Negeri di Kabupaten Purworejo. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

sebagaimana tersebut di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

terhadap motivasi kerja guru SMA Negeri di Kabupaten Purworejo? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat gaji guru terhadap motivasi kerja guru SMA 

Negeri di Kabupaten Purworejo? 

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dan tingkat gaji guru secara bersama-sama terhadap motivasi kerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Purworejo?  

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah terhadap motivasi kerja guru SMA Negeri di Kabupaten 

Purworejo. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat gaji guru terhadap motivasi kerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Purworejo. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah dan tingkat gaji guru secara bersama-sama terhadap motivasi kerja 

guru SMA Negeri di Kabupaten Purworejo. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui kontribusi gaya 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan tingkat gaji guru 

dalam mempengaruhi motivasi kerja guru. 

2. Praktis 

a. Bagi Guru  

Bagi para guru dapat menjadi bahan acuan dalam rangka 

meningkatkan motivasi kerja guru. 

b. Bagi Sekolah  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam 

memberikan masukan arah penerapan kebijakan sekolah yang 

berkaitan dengan peningkatan motivasi kerja guru. Sehingga secara 

otomatis dapat memajukan sekolah dan pencapaian tujuan belajar 

mengajar khususnya di SMA. 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini menambah pengetahuan bagi peneliti, serta 

sebagai bahan masukan untuk mempersiapkan diri terjun ke 

masyarakat, khususnya dunia pendidikan. 

 


