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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

 

Sumber daya manusia berperan sangat penting dalam perusahaan karena 

manusia adalah penggerak seluruh aktivitas perusahaan. Sumber daya manusia 

yang baik dan berkualitas akan mampu menjadi pimpinan dan bawahan yang baik. 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 

perusahaan, karyawan dan masyarakat (Hasibuan, 2012:10).  Manusia sebagai 

tenaga kerja harus dikelola dengan baik agar mampu bersaing dipasar global. Setiap 

perusahaan pasti ingin karyawannya untuk berkembang menjadi lebih baik (Tania 

2017). Wilson Bangun (2012:231), menyebutkan bahwa kinerja merupakan hasil 

dari pekerjaan yang telah dicapai oleh seorang karyawan berdasarkan persyaratan-

persyaratan pekerjaan. Kinerja seorang karyawan sangat berperan penting bagi 

suatu organisasi, karena kinerja setiap karyawan merupakan sumbangan bagi 

tercapainya kinerja setiap fungsi organisasi dan pada gilirannya kinerja fungsi 

organisasi memberi sumbangan terhadap pencapaian kinerja organisasi (Kusuma 

dan Rahardja, 2018).  

Sumber daya manusia sebagai tenaga pendidik yang memiliki kemampuan 

yang baik yang sangat penting dalam perusahaan atau organisasi dalam 

mengembangkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan utama suatu perusahaan. 

Kinerja merupakan penghormatan jasa, jasmani dan pikiran untuk menghasilkan 

barang-barang atau jasa-jasa dengan memperoleh imbalan prestasi tertentu 
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(Hasibuan, 2012:10), Maka dari itu, untuk mempermudah dan mengembangkan 

sumber daya manusia yang ada diperusahaan, perusahaan sangat membutuhkan 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam bekerja yang tinggi, 

sehingga dapat mempermudah dalam  mencapai tujuan perusahaan (Kharis, 2015). 

Salah satu unsur  penting dalam upaya meningkatkan tenaga pendidik adalah 

pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya dan mengikutsertakan 

bawahan secara aktif dalam mencapai tujuan tersebut melalui gaya kepemimpinan 

yang sesuai. Organisasi merupakan sebuah wadah  dimana orang-orang berkumpul 

untuk melakukan sebuah pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat 

dengan cara bekerja sama.  Hirarki sangat dibutuhkan dalam proses komunikasi 

antara pemimpin dan bawahan agar berjalan dengan baik, selain itu hirarki berperan 

sebagai pembagian tugas dalam organisasi. Thoha (2010:42), mengatakan bahwa 

dengan mempergunakan kepemimpinan maka pemimpin akan mempengaruhi 

persepsi bawahan dan memotivasinya, dengan cara mengarahkan karyawan pada 

kejelasan tugas, pencapaian tujuan, kepuasan kerja, dan pelaksanaan kerja yang 

efektif.  Amirullah (2015 : 167 )  juga mengatakan bahwa kepemimpinan adalah 

orang yang memiliki wewenang untuk memberi tugas, mempunyai kemampuan 

untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain dengan melalui pola hubungan 

yang baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Khairizah, dkk (2015) mengatakan bahwa seorang pemimpin dalam organisasi 

sangat dibutuhkan keberadaannya guna membawa organissi yang dipimpinnya 

sampai sesuai dengan  tujuan dan visi misi yang sudah dibuat oleh organisasi 

maupun perusahaan. Rahawarin dan Arikunto (2015) mengatakan bahwa 

pendidikan memiliki arti sebagai wadah yang sangat berperan  penting dalam 
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kehidupan sehai-hari baik secara berbangsa maupun bernegara. Pendidikan 

merupakan hal yang paling dasar yang berperan sebagai agen perubahan dalam 

upaya membangunan negeri, salah satu tujuan utama pendidikan selalu 

diprioritaskan karena pendidikan merupakan tempat berupaya untuk mencerdaskan 

anak bangsa. Pendidikan merupakan tempat membentuknya sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, pendidikan merupakan salah investasi 

jangka panjang untuk menyiapkan generasi sumber daya manusia yang unggul, 

yang memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu bersaing didunia kerja. 

Proses pembangunan tidak akan tumbuh dengan baik jika sumber daya 

manusia nya tidak berkualitas, maka dari itu peran pendidikan sangat lah penting 

untuk membangun suatu kemajuan di Negeri ini, jika negeri ini memiliki kualitas 

pendidikan yang baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing tinggi. Proses pendidikan memiliki peran penting 

khususnya para tenaga pengajar maupun guru, jika tenaga pengajar atau gurunya 

memiliki kualitas yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja. 

Guru atau tenaga pengajar adalah seorang yang tidak dapat dijauhkan atau 

dipisahkan dari lingkungan suatu pendidikan, dalam lingkungan pendidikan 

tersebut guru sangat memiliki peran penting dalam mencetak kualitas anak bangsa. 

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk karakter anak bangsa, 

agar bisa menghasilkan output yang memiliki sumber daya yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi. Karakteristik seorang guru yang baik ialah guru yang selalu 

mengutamakan proses pendidikan, dalam proses mengajar seorang guru harus 
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memenuhi kriteria sesuai kebutuhan dan memiliki sikap mengajar yang totalitas 

dalam mendidik peserta didik berdasarkan kemampuan peserta didik. 

Menurut Wahyudi, dkk (2012) kinerja guru merupakan cara pandamg seorang 

guru untuk menjadi seorang guru yang memiliki sebuah prestasi kerja guru yang 

baik yang  berkaitan dengan kualitas mengajar. Faktor yang paling utama yang 

mempengaruhi kinerja guru adalah faktor gaya kepemimpinan transformasional 

kepala sekolah terhadap guru, salah satu yang menjadi karakteristik dari gaya 

kepemimpinan transformasional disuatu organisasi yaitu pemimpin dalam 

organisasi tersebuat lebih mengutamakan dan memprioritaskan kemauan para 

bawahan berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengajar atau karyawan 

tersebut, sehingga ketika kebutuhannya terpenuhi maka pengajar atau bawahan 

dalam sebuah organisasi tersebut mersakan kepuasan kerja yang tinggi sehingga 

bisa menghasilkan hasil kerja yang baik yang menghasilkan output yang sesuai visi 

dan misi organisasi. (Robin & Judge, 2008).     

Menurut Northouse (2013:175) kepemimpinan transformasional merupakan 

proses yang mengubah orang-orang, hal itu termasuk emosi, nilai, etika, standar 

dan tujuan jangka panjang. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah 

gaya kepemimpinan yang menekankan pada proses dimana orang terlibat dengan 

orang lain dan menciptakan suatu hubungan yang meningkatkan motivasi baik 

dalam diri pemimpin maupun pengikut (Northouse, 2013:176). Hughes et al., 

(2012), mengatakan bahwa pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang 

memiliki visi, keahlian retorika dan pengelolaan untuk mengembangkan ikatan 

emosional yang kuat dengan pengikutnya.  
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Gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya 

kepemimpinan yang bisa dijadikan sebuah referensi oleh bawahan, selain itu 

kepemimpinan transformasional merupakan salah satu contoh yang harus ditiru 

oleh para bawahan atau para pengikutnya untuk lebih peduli dan lebih 

mengutamakan kepada organisasi tersebut dibandingkan kepentingan pribadi disaat 

bekerja, selain itu gaya kepemimpinan ini sangat memberikan efek yang baik 

terhadap kemampuan atau kompetensi yang dimiliki individu tersebut (Kharis, 

2015).  Peran motivasi dalam organisasi sebagai proses untuk mempengaruhi 

kinerja guru, motivasi merupakan proses yang sangat penting dimana motivasi ini 

mampu memberikan penjelasan tentang sebuah kekuatan dalam bekerja yang sesuai 

dengan arah dan keuletan individu dalam proses untuk mencapai tujuan organisasi 

(Kharis,2015). Motivasi kerja merupakan sumber kekuatan dari dalam diri 

seseorang yang dimiliki setiap individu yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu 

yang baik atau menghindari sesuatu yang tidak baik setelah kegiatan selesai 

(Kharis,2015).  Motivasi sangat berperan penting dalam proses pencapaian visi misi 

yang di buat oleh organisasi atau perusahaan. Kharis (2015) juga mengatakan 

bahwa kinerja merupakan  hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang individu 

yang dapat diukur dengan angka maupun dengan sebuah kenyataan yang telah 

dikerjakan yang dicapai seorang karyawan pada saat melaksanakan tugas dan 

tanggung yang diberikan diterimanya.  

Menurut hasil dari penelitian Salihin, dkk (2019) mengatakan dalam 

penelitannya yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja guru pada sman model lombok timur 

menunjukan bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh yang 
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positif terhadap Kinerja Guru yang berada di SMA Model di Lombok Timur. 

Sedangkan menurut penelitian dari Purwanto, dkk (2020) yang berjudul pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Tansformational, Authentic, Authoritarian, Transactional 

Terhadap Kinerja Guru Pesantren di Tangerang, menunjukan bahwa gaya 

kepemimpinan transformational dan authentic tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru. Sehingga peneliti ingin mengambil judul ini karena terjadi 

perbedaan pengaruh di lapangan.  Dari survei yang dilakukan dan hasil penelitian 

terdahulu penulis jadi tambah yakin bahwa memang tidak ada pengaruh secara 

positif antara pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja 

guru dan karyawan terhadap kinerja guru dan karyawan , studi kasus SMPN 36 

Bandar Lampung.  

Berdasarkan pernyataan dari data penelitian terdahulu di atas bahwa dapat 

disimpulkan bahwa Peneliti sebelumnya menunjukan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional sangat berpengaruh positif terhadap kinerja guru dan ada peneliti 

yang menunjukan hasil dari penelitiannya bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukan bahwa pengaruh motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru sangat berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif. 

Eros (2014) Menunjukan dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi 

dan Kedisiplinan Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Kecamatan 

Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah, bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru.  

Sedangkan menurut Liana dan Rijanti (2016) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh motivasi dan self efficacy terhadap kinerja guru dimoderasi gaya 
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kepemimpinan transformasional (Studi pada Guru-Guru SMP Negeri Se-

Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan) menunjukkan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan kepala sekolah diketahui bahwa 

gaya kepemimpinan transformasional yang diterapkan kepala sekolah dan 

motivasi-motivasi kerja yang diberikannya kepada bawahan belum mampu 

meningkatkan kinerja yang baik dalam organisasi, dikarenakan untuk saat ini 

terkendala adanya virus corona (COVID-19). Hasil wawancara dengan kepala staf 

tata usaha mengatakan bahwa SMPN 36 Bandar Lampung masih merupakan salah 

satu lembaga pendidikan yang baru berjalan kurang lebih 4 Tahun sehingga masih 

membutuhakan sosok pemimpin yang transformasional dan perlu adanya motivasi 

yang tinggi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Atas dasar inilah penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berhubungan dengan masalah gaya 

kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja serta pengaruhnya terhadap 

kinerja guru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 36 Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya. maka penulis ingin lebih lanjut 

meneliti mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Motivasi kerja Guru dan Karyawan terhadap kinerja Guru dan Karyawan 

(Studi kasus SMPN 36 Bandar Lampung). 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil 

rumusan masalah, yaitu: 
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1. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja guru dan karyawan SMPN 36 Bandar 

Lampung? 

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara pengaruh motivasi kerja guru 

dan karyawan terhadap kinerja guru dan karyawan SMPN 36 Bandar 

Lampung? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja guru dan karyawan terhadap kinerja guru dan karyawan 

SMPN 36 Bandar Lampung? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja guru dan karyawan SMPN 36 Bandar Lampung 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru dan karyawan terhadap 

kinerja guru dan karyawan  SMPN 36 Bandar Lampung 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja guru 

dan karyawan terhadap kinerja guru dan karyawan SMPN 36 Bandar 

Lampung 

 

 

 

 

 

 

 


