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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1      Latar Belakang Penelitian 

Dalam dunia “pendidikan profesi guru mempunyai suatu peran yang 

sangat dibutuhkan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 

pendidikan. seorang guru mempunyai tugas untuk mendidik dan melatih. 

Mendidik berarti merubah nilai nilai hidup, mengajar berarti meneruskan ilmu 

pengetahuan, melatih berarti mengajarkan keterampilan pada” siswa. Setiap 

organisasi sudah pasti mengetahui akan betapa pentingnya Sumber Daya Manusia 

yaitu karyawan yang mereka miliki. Begitu juga didalam dunia pendidikan 

sekolah, baik itu sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sumber daya 

didalam dunia pendidikan sekolah adalah guru. Guru merupakan aset inti yang 

penting di dalam proses belajar mengajar. Dan tidak dapat dipungkiri pula bahwa 

guru merupakan kunci sukses dari pendidikan yang berhasil. 

Seorang guru dalam melaksanakan tanggung jawab nya diharapkan 

mempunyai kriteria kompetensi serta keterampilan. Kompetensi serta 

keterampilan itu adalah bagian dari kemampuan profesionalisme guru. Istilahnya 

merupakan kemampuan yang harus dipunyai oleh guru agar tugasnya sebagai 

pengajar dapat diaplikasikan dengan benar. Guru menggenggam peranan inti 

untuk proses pembelajaran di sekolah, karena itu kualitas pendidikan disuatu 

sekolah dipengaruhi keahlian “seorang guru dalam menjalankan perannya. Guru 

merupakan penentu kesuksesan pendidikan di sekolah, karena guru ibarat inti 
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sumber kegiatan mengajar. Bahkan bisa dikatakan bahwa guru berupa komponen 

yang berpengaruh dalam  evolusi mutu dan kualitas pendidik disekolah. Hal ini 

memberitahu bahwasanya keahlian atau kemampuan profesional dari profesi guru 

sangat mementingkan mutu pendidikan.  

Melihat jumlah sekolah yang terus meningkat setiap tahunnya yang 

menyebabkan kebutuhan akan tenaga kerja pengajar juga meningkat, maka sudah 

sepatutnya sekolah-sekolah di Batam lebih peka terhadap bagaimana kinerja guru. 

Hal ini akan berpengaruh terhadap bagaimana cara guru dalam menyampaikan 

dan memberikan ilmu terhadap para anak didiknya. Dalam menyampaikan 

pembelajaran terhadap para murid, para guru mempunyai tugas yang tidak mudah 

untuk menyampaikan hal dengan cara yang mudah dipahami dan dimengerti para 

muridnya. 

Para guru khususnya yang masih berstatus honorer sebagian besar bekerja 

di sekolah swasta tentu ingin diberdayakan oleh sekolah tempat dimana ia bekerja. 

Masih banyak sekolah yang menempatkan satu orang guru untuk mengajar 

berbagai mata pelajaran, khususnya di Sekolah Dasar. Tentu ini menjadikan 

seorang guru tidak diberdayakan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang ia 

punya. Hal ini tentu membuat seorang guru tidak dapat dan sulit untuk membuat 

keputusan sendiri sehingga merasa bahwa ia sebenarnya mampu melakukan hal 

yang lebih baik didasarkan dengan inteligensi yang ia punya namun tidak dapat 

melakukan hal tersebut. Tentu menjadi pertanyaan apakah hal tersebut 

berpengaruh terhadap kinerja yang ia rasakan selama ia bekerja untuk mengajar. 
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Lalu, di dalam pekerjaannya menjadi guru honorer khususnya di sekolah 

swasta yang pemiliknya/yayasan tentu terus memantau perkembangan dan 

performa dari setiap guru yang telah mereka bayar. Tentu ini membuat masing-

masing guru di dalam sekolah tersebut menjadi kompetitif dan terus ingin 

menunjukkan bahwa dia-lah yang terbaik. Guru juga perlu memperhatikan hal-hal 

yang menjadi pengaruh kepemimpinan dengan upaya dapat mewujudkan 

kinerjanya. Dalam penelitian ini akan dibahas 4 variabel yaitu kepemimpinan 

transformational, transaksional, laisses fair, dan pelayanan terhadap kinerja guru. 

Kota Batam merupakan kota dengan jumlah sekolah formal yang jika 

dijumlahkan dari SD hingga SMA/SMK baik itu negeri dan swasta total mencapai 

hingga ratusan. Sedangkan dengan melihat jumlah guru di kota batam mencapai 

10.056 dengan guru di tingkat SD yang jumlah guru nya paling banyak diantara 

jenjang pendidikan yang lain. Sumber dari jumlah guru tersebut didapat melalui 

kementrian pendidikan dan kebudayaan (http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id). 

Latar belakang di atas berbasis pendidikan, maka penulis membuat judul 

pengkajian “Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, 

Transaksional, Laissez-fair & Pelayanan terhadap Kinerja Guru Sekolah 

Dasar di Kecamatan Batam Kota” 

 

1.2       Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian diatas maka dapat didefinisikan 

masalah sebagai berikut : 
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1.  Apakah adanya hubungan antara gaya kepemimpinan transformational 

           terhadap kinerja guru ?  

2.  Apakah adanya hubugan antara gaya kepemimpinan transaksional 

terhadap kinerja guru ?   

3.  Apakah adanya hubugan antara gaya kepemimpinan laisses fair terhadap 

kinerja guru ? 

4.  Apakah adanya hubugan antara gaya kepemimpinan pelayanan terhadap 

           kinerja guru? 

1.3       Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Makna dari pengkajian ini tertera sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah hubungan hubungan antara gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja guru. 

2. Untuk mengetahui adakah hubungan hubungan antara gaya kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja guru. 

3. Untuk mengetahui adakah hubungan hubungan antara gaya kepemimpinan 

laisses fair terhadap kinerja guru. 

4. Untuk mengetahui adakah hubungan hubungan antara gaya kepemimpinan 

pelayanan terhadap kinerja guru. 

1.3.2 Manfaat Penelitian Bagi Sekolah dan Guru 

Berikut kegunaan yang di peroleh dari pengkajian ini yaitu : 
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1. Secara teoritis hasil pengkajian ini dapat memberikan pendapat dan 

sumbangan ilmu pengetahuan tentang keterikatan antara persepsi 

terhadap kepemimpinan dan kinerja guru. 

2. Secara efisien hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seorang guru 

disekolah dasar supaya hasil dari pengkajian menjadi saran untuk 

menambah motivasi kerjanya sehingga kepuasan kerja bisa meningkat 

juga dan begitu juga dengan kinerjanya untuk menjadi guru yang baik. 

 

1.4       Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bermaksud agar diberikan perincian secara 

garis besar tentang isi dan penjelasan pengkajian pada masing-masing bab. 

Sistematika penelitian ini terbagi menjadi dari lima yaitu:  

BAB I         : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan latar belakang pengkajian, permasalahan 

pengkajian, makna dan kegunaan pengkajian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi sebuah penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

pengkajian sebelumnya serta model yang mendasari penelitian 

(model penelitian terdahulu), model peneltian yang digunakan dan 

tesis pengkajian. 
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BAB III       : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjabarkan rancangan penelitian, objek penelitian, 

penjelasan operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

 

 

BAB IV       : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi penjelasan uraian tentang hasil pengujian data, 

analisis statistik deskriptif, uji outlier, hasil uji asumsi klasik 

beserta dengan penjelasan atas hasil hipotesis. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini dijelaskan kesimpulan yang sudah berdasarkan hasil 

eksperimen yang sudah dikerjakan, batasan yang dialami, dan 

memberikan saran hasil dari eksperimen yang diperoleh. 
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