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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di tengah peliknya pendidikan di era globalisasi dewasa ini dengan 

berbagai kendala yang dihadapi serta harapan kedepan, diperlukan pemimpin 

yang profesional untuk mewujudkan visi pendidikan yang telah dirinci dalam 

misi dan program - program yang jelas dan terarah. Di masa-masa seperti itu, 

menurut Tilaar diperlukan pemimpin-pemimpin yang sesuai yang disebut 

pemimpin profesional
1
. Pemimpin yang tidak hanya mengusai kemampuan dan 

keterampilan untuk memimpin, tapi juga dituntut padanya dua hal, yaitu; 

pemimpin yang tidak hanya menguasai kemampuan dan keterampilan untuk 

memimpin tapi  juga yang dapat mengejawantahkan nilai-nilai moral dan 

sistem pendidikan,pemimpin yang memiliki dan menguasai nilai-nilai ilmu 

pengetahuan dan teknologi sesuai perkembangan zaman. 

Dengan demikian kepemimpinan tidak hanya sekedar dilandasi oleh 

kemampuan dalam mengatur dan menjalankan mekanisme kepemimpinannya, 

melainkan meganggap kepemimpinan lebih dilandasi oleh nilai-nilai spiritual, 

dimana pemimpin dijadikan model/panutan oleh bawahannya. Sebagaimana 

firman Allah dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 21: 

ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمه َكانَ  َ َوٱْليَْوَم  لَّقَدْ َكاَن لَُكْم فِى َرُسوِل ٱَّللَّ يَْرُجو۟ا ٱَّللَّ

َ َكثِيًرا  ٱْلَءاِخَر َوذََكَر ٱَّللَّ
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Artinya: “Sesunggunya telah ada pada ( diri) Rasulullah itu suri teladan 

yang baik bagimu ( yaitu ) bagi orang yang mengharap ( rahmat )Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.”
2
 

 

Dengan demikian kepala sekolah sebagai pemimpin profesional di 

lembaga pendidikan mempunyai peran yang sangat penting, mengingat posisinya 

yang secara struktural sebagai pemimpin legal formal memiliki kekuasaan penuh 

pada lembaga yang dipimpinnya. 

Seiring perkembangan zaman, peran guru mengalami perubahan, dari 

pembentukan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang  diperlukan dalam 

abad industri, menjadi fasilitator pembelajaran yang merupakan tuntutan abad 

informasi. Perubahan ini tidak berarti tugas guru menjadi lebih ringan, namun 

lebih dari itu, di samping memiliki tanggung jawab pembentukan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan nilai dari proses pembelajaran, juga yang lebih penting 

adalah berpartisipasi secara nyata dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan 

secara utuh. 

Visi dan misi suatu sekolah adalah sebagai pedoman bagi sumber daya 

manusia dalam menjalankan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Sekolah merupakan suatu sistem yang terstruktur, karena 

sekolah memiliki komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain. 

Komponen-komponen tersebut adalah siswa, kurikulum, bahan ajar, guru, kepala 

sekolah, tenaga kependidikan, lingkungan, proses pembelajaran, dan hasil atau 

output. Semua komponen tersebut harus menyesuaikan dengan tuntutan zaman 

yang sedang berkembang serta perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya 
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Komponen yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah guru dan 

kepala sekolah. Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berada 

dalam lembaga pendidikan. Kinerja guru di sekolah mempunyai peranan penting 

dalam pencapaian  tujuan sekolah. Masalah kinerja guru menjadi sorotan berbagai  

pihak yang harus mendapat perhatian, karena  figur seorang guru menjadi sorotan 

yang paling utama ketika berbicara mengenai masalah pendidikan. Guru selalu 

terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan, guru memegang 

peranan utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan 

secara formal di sekolah, guru juga sangat menentukan keberhasilan peserta didik. 

Kinerja guru mencerminkan kemampuan kerja guru yang terlihat dari 

penampilan kerja guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Jika 

kemampuan kerja seorang guru baik, maka kinerja juga akan semakin tinggi. 

Sebaliknya jika kemampuan kerja seorang guru tidak baik, maka kinerja juga akan 

semakin rendah. Menurut Hamzah terdapat dua tugas guru yang dijadikan acuan 

untuk mengukur kinerja guru, kedua tugas tersebut adalah tugas yang berkaitan 

dengan penataan, serta perencanaan yang berkaitan dengan tugas pembelajaran.
3
 

Guru sebagai ujung tombak pelaksanan tugas sekolah adalah seorang yang 

seharusnya bekerja secara efektif. Artinya guru dituntut untuk melaksanakan tugas 

pembelajaran dan pendidikan. Di dalam melaksanakanan tugas pembelajaran, 

guru harus menguasai ilmu yang diajarkan, menguasai berbagai metode 

pembelajaran, dan mengenal anak didiknya baik secara lahiriah ataupun batiniah. 

Dalam pengenalan anak, guru dituntut untuk mengetahui latar belakang kehidupan 
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anak, lingkungan anak, dan tentunya mengetahui kelemahan-kelemahan anak 

secara psikologis. Guru seharusnya menjadi seorang “dokter” yang dapat 

melakukan diagnosa guna menemukan kelemahan-kelemahan anak dalam 

pembelajaran. Setelah itu, baru memilih metode atau mengulangi sesuatu topik 

sebagai dasar untuk memudahkan pemahaman siswa  terhadap ilmu yang akan 

diajarkan. 

Dalam proses pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang 

sangat penting keberadaannya. Posisi dan peran guru dalam pendidikan di sekolah 

sangat menentukan. Dijelaskan dalam undang-undang  bahwa kerja guru meliputi 

mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti 

mengembangkan keterampilan siswa. 

Guru sebagai pelaksana pendidikan harus memiliki kemampuan teknis 

yang terkait dengan bagaimana menggunakan segala sumber daya pendidikan 

yang ada dalamkegiatan pembelajaran di kelas, dalam hal ini guru harus mampu 

mengelola pembelajaran dengan baik melalui berbagai strategi dan metode serta 

sekaligus menjadi sumber  belajar bagi siswa.  

Barnawi dan Arifin mengartikan bahwasanya kinerja guru merupakan 

tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan 

tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah 
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ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan
4
. 

Oleh karena itu, guru  akan semakin efektif  dalam bekerja jika didukung oleh 

berbagai komponen sekolah seperti manajerial kepala sekolah, motivasi kerja, 

sarana prasarana yang memadai, dan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-

masing.  

Kinerja guru juga ditentukan oleh kepemimpinan yang kondusif. Tentu 

saja kepemimpinan bukan satu-satunya penentu efektif tidaknya kerja guru, 

karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan. Guru  dipandang 

sebagai faktor kunci yang berhadapan langsung dengan peserta didik dan masih 

ada lagi sejumlah masukan instrumental dan masukan lingkungan yang 

mempengaruhi proses pembelajaran. Namun, kepemimpinan disekolah 

memainkan peran yang sangat menentukan. Misalnya, banyak studi yang 

dilakukan oleh para ahli melalui pendekatan sosiologi tentang efektivitas kerja 

guru sekolah menunjukkan bahwa kepemipinan  kepala sekolah memainkan peran 

yang sangat penting. 

Demikian pula dalam telaah mutakhir trend dan isu manajemen 

pendidikan, bahwa kepala sekolah bukan manajer sebuah unit produksi yang 

hanya menghasilkan barang mati, seperti manajer pabrik yang menghasilkan 

sepatu. Lebih dari para manajer lainnya, ia adalah pemimpin pendidikan yang 

bertanggung jawab menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan 

memungkinkan anggotanya mendayagunakan serta mengembangkan potensinya 

seoptimal mungkin. Dalam lingkungan seperti itu, para guru dan peserta didik  
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termotivasi untuk saling belajar, saling memotivasi,  dan saling memberdayakan. 

Suasana seperti itu memberikan ruang untuk saling belajar melalui keteladanan, 

tanggung jawab, serta mengembangkan potensi sepenuhnya, bukan sekedar 

potensi kognitif. 

Disadari bahwa dalam kehidupan masyarakat yang semakin maju seperti 

sekarang ini, persaingan antara sekolah untuk menarik calon siswa baru semakin 

keras. Orang tua dalam mengarahkan putra putrinya mencari  sekolah baru tidak 

lagi asal dapat sekolah, melainkan sedapat mungkin mencari sekolah yang 

mutunya baik, persentase kelulusan tinggi dan nilai rata-ratanya juga bagus. 

Semakin baik mutu suatu sekolah akan semakin mudah memperoleh calon siswa 

dalam jumlah banyak dan memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya sekolah yang 

kurang baik kualitasnya akan lebih sulit untuk dapat menarik calon siswa. Dengan 

demikian, mutu pendidikan suatu sekolah menjadi hal penting dan perhatian 

semua pihak.  

Banyak orang beranggapan bahwa mutu pendidikan, disamping 

dipengaruhi oleh kualitas guru dalam proses mengajar, lengkap tidaknya fasilitas 

sekolah, juga dipengaruhi oleh kapasitas kepala sekolahnya. Disekolah, ia 

berperan sebagai pemimpin bagi semua siswa, guru dan pegawai, yang akan 

membawa kearah mana sekolah  yang dipimpinnya, seorang kepala sekolah harus 

mempunyai gaya kepemimpinan sebagai salah satu cara membantu menjalankan 

tugas dan upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya. 

Kepala sekolah merupakan figur seorang pemimpin,seorang inovator dan 

seorang dinamisator. Maka gaya kepemimpinan kepala sekolah memiliki 
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persaman dalam menentukan keberhasilan sekolah. Karenanya dapat dikatakan 

bahwa aspek yang penting dari kepala sekolah adalah kepemimpinan, sebab 

kepala sekolah dapat mempengaruhi lembaga dan orang lain untuk mencapai 

tujuan atau melakukan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Hal ini 

berarti kompetensi kemanusiaan (human competenc) yang dimiliki oleh kepala 

sekolah menjadi taruhan mutu kepemimpinannya. Faktor kepemimpinan 

merupakan hal yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan lembaga.  

Sebagaimana telah peneliti kemukakan di atas, persoalan kepemimpinan 

dalam penelitian ini akan difokuskan pada sekolah Dasar Negeri dengan Sekolah 

Dasar swasta, namun dalam faktor aplikasinya dapat saja mengalami perbedaan-

perbedaan. Perbedaan-perbedaan ini dapat diakibatkan oleh faktor kultural 

sekolah, dan hal-hal lain. Hal ini bisa terjadi, mengingat faktor kepribadian  

pemimpin, atau bisa juga karena keinginan pimpinan dalam rangka menyesuaikan 

diri dengan bawahan, sehingga muncul keselarasan antara pimpinan dengan  

bawahan, atau dalam hal ini antara kepala sekolah dengan guru, dan seluruh 

peserta didiknya. Ini dilakukan untuk mencapai suasana kerja sekolah yang 

kondusif. Jika suasana sekolah kondusif, maka akan mudah mencapai semua 

program sekolah yang telah menjadi komitmen bersama. Realisasi program 

sekolah yang tercapai dengan baik akan mengarah pada perkembangan sekolah  

dan menjadi sekolah yang efektif.  

Komponen-komponen terkait dengan peningkatan mutu sekolah yang 

harus menjadi fokus perhatian kepala sekolah adalah siswa, dalam hal kesiapan 

dan motivasi belajarnya, guru terkait masalah kemampuan profesional, moral 
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kerjanya (kemampuan personel), dan kerja sama (kemampuan sosiasi konten). 

Kurikulum yang terdiri dari relevan konten dan operasionalisasi proses 

pembelajarannya, masalah sarana prasarana menyangkut kecukupan dan 

keefektifan dalam mendukung proses pembelajaran, serta keberadaan masyarakat 

dan partisipasinya dalam pengembangan program-program pendidikan  sekolah 

sangat dibutuhkan. Dari komponen tersebut, dituntut manajerial kepala  sekolah 

yang menjadi salah satu cara dalam upaya peningkatan mutu pendidikan disekolah 

yang dipimpinnya. 

Selain sebagai tenaga profesional, seorang guru sebagaimana yang 

diibaratkan oleh Soekarno adalah sebagai rasul dalam bidang pembangunan, 

ditinjau dari sudut pandang agama Islam setiap orang didunia ini mempunyai 

kedudukan sebagai khalifah Allah yang dalam hal ini mempunyai kualifikasi 

Allah yang dalam hal ini mempunyai kualifikasi mental spiritual, intelektual, dan 

fisik yang tinggi sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Mujadilah :11) : 

ُحوا ِف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا ََي أَي ُّهَ   ا الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَ َفسَّ

ُ َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم  يَ ْفَسِح اَّللَّ يَ ْرَفِع اَّللَّ

ُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخبِ  رٌي.َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّللَّ  

Artinya : Wahai Orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian “ 
Luaskanlah tempat duduk “ di dalam Majlis-majlis maka luaskanlah(untuk orang lain), 
Maka Allah SWT akan meluaskan Untuk kalian, dan apabila dikatakan “berdirilah 
kalian” maka berdirilah, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan 
orang-orang yang berilmu beberapa derajat, Allah maha mengetahui atas apa-apa 

yang kalian kerjakan.
5
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Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa mutu proses pendidikan di 

sekolah dipengaruhi oleh sinergisnya proses interaksi antara faktor-faktor 

kompetensi guru dan kemampuan manajerial kepala sekolah terhadap kinerja 

guru. Lemahnya manajemen atas faktor-faktor kompetensi guru dan kemampuan 

manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru.Lemahnya manajemen atas 

faktor- faktor ini akan mempengaruhi pencapaian tingkat mutu pendidikan pada 

sekolah yang berdampak pada hasil prestasi para siswa yang rendah, kualitas 

SDM yang tidak mampu bersaing dan tujuan pendidikan yang cenderung akan 

gagal.Tujuan pendidikan yang harus dicapai adalah kerjasama yang baik antar 

semua unsur yang ada didalamnya kepala sekolah, guru dan siswa, termaksud 

mendayagunakan seluruh sarana dan prasarana yang telah tersedia disekolah. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada hari senin 

Tanggal 19 Februari 2018 di SD Ibnu Abbas, ditemukan beberapa permasalahan 

di dalam pelaksanakan tugas kepala sekolah sebagai manajer yang menyebabkan 

tugas manajerial kepala sekolah tidak terlaksana dengan optimal. Permasalahan 

yang terjadi diantaranya;
6
 (1) perencanaan, kesulitan yang dihadapi oleh kepala 

sekolah didalam membuat perencanaan adalah kepala sekolah kesulitan didalam 

menghimpun pendapat-pendapat dari guru untuk membuat keputusan dalam 

suatu perencanaan karena minimnya budaya inisiatif dari guru untuk 

memberikan pendapatnya. (2) Pengarahan, kesulitan yang dihadapi adalah 

kebiasaan-kebiasaan, kemajuan dan keterampilan guru belum sesuai dengan 

program yang dijalankan kepala sekolah. (3) pengawasan, kesulitan yang 
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dihadapi adalah banyaknya beban tugas administratif yang menjadi tanggung 

jawab kepala sekolah dikarenakan kepala sekolah juga mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, sehingga menyebabkan kurang optimalnya fokus 

pengawasan kepala sekolah terhadap pelaksanaan program sekolah. Pada 

wawancara guna menggali masalah kinerja guru didapati,masih terdapat 

beberapa guru yang terlambat datang saat mengajar, hal itu menyebabkan waktu 

pembelajaran semakin kurang, kemudian masih terdapat beberapa guru yang 

belum membuat persiapan pembelajaran sebelum mengajar, sebagaimana 

diketahui bahwa persiapan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

kelancaran pembelajaran, selain itu beberapa guru juga tidak dapat mengelolah 

kelas dengan baik sehingga sering terdapat siswa yang melakukan keributan 

dikelas. Permasalahan lainnya adalah masih terdapat guru yang belum 

menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga pembelajaran 

terasa membosankan bagi siswa. 

Pada observasi yang dilakukan di sekolah lain yaitu pada SD 15, SD 10, 

SD 4, SD Hidayatullah, SDIT Al Wahda Islamiyah, dan SD 9 Poasia ditemukan 

masalah yang tidak  jauh berbeda dengan masalah yang terdapat SD Ibnu Abbas, 

yaitu kurangnya persiapan guru dalam melakukan proses pembelajaran, selain 

itu juga masih terdapat beberapa guru yang belum cakap dalam menggunakan 

teknologi sebagai penunjang pembelajaran
7
.Dalam hal evaluasi, hanya beberapa 

guru yang melakukan evaluasi rutin setiap menyelesaikan sub bab  materi 

pelajaran, sedangkan masih banyak guru yang hanya melakukan evaluasi sesuai 

jadwal dari sekolah yaitu saat UTS dan UAS sehingga tidak ada inisiatif guru 
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untuk melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran, yang sejatinya evaluasi 

dalam proses pembelajaran sangat penting untuk guru lebih mengenal 

kemampuan dari siswa tersebut. 

Bertitik tolak dari uraian di atas dan dengan memperhatikan kondisi 

objektif yang ada pada sekolah negeri dan swasta yang ada di Kecamatan Kambu, 

maka penulis tertarik untuk meneliti: “Pengaruh Manajerial Kepala Sekolah dan 

Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Dasar se-Kecamatan Kambu 

Kota Kendari”. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun permasalahan yang ada dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kualitas SDM sebagian sekolah masih tergolong rendah. 

2. Inisiatif guru untuk memberikan pendapat masih sedikit, sehingga kepala 

sekolah kesulitan menyusun perencanaan yang tepat bagi sekolah. 

3. Beban tugas kepala sekolah terlampau banyak sehingga kepala sekolah 

kurang fokus dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja guru. 

4. Beban tugas kepala sekolah terlampau banyak sehingga kepala sekolah 

kurang fokus dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program 

sekolah. 

5. Terdapat guru yang belum menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi sehingga pembelajaran terasa membosankan bagi siswa. 

6. Guru-guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari memiliki motivasi yang 

tinggi, namun masih ada guru yang motivasinya rendah. 

7. Guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari telah mampu mengajar 

dengan baik, namun masih ada guru yang kurang layak mengajar. 
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C. Pembatasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Pengaruh manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru  SD se-

Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SD se-Kecamatan Kambu 

Kota Kendari 

3. Pengaruh manajerial kepala sekolah terhadap motivasi kinerja guru SD se-

Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

4. Pengaruh manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru melalui motivasi 

kerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

masalah-masalah yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran manajerial kepala sekolah, motivasi kerja dan kinerja 

guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari? 

2. Apakah terdapat pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap 

kinerja guru  SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari? 

3. Apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru SD 

se-Kecamatan Kambu Kota Kendari? 

4. Apakah terdapat pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap  

motivasi kerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari? 
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5. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung manajerial kepala sekolah 

terhadap kinerja guru melalui motivasi kerja guru SD se-Kecamatan Kambu 

Kota Kendari?. 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan :  

1. Gambaran manajerial kepala sekolah, motivasi kerja dan kinerja guru SD 

se-Kecamatan Kambu Kota Kendari, 

2. Pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru  SD 

se-Kecamatan Kambu Kota Kendari, 

3. Pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja guru SD se-Kecamatan 

Kambu Kota Kendari, 

4. Pengaruh langsung manajerial kepala sekolah terhadap motivasi kerja SD 

se-Kecamatan Kambu Kota Kendari, 

5. Pengaruh tidak langsung manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru 

melalui motivasi kerja guru SD se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Kepala Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

Kendari, penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi untuk 

mengetahui kondisi Sekolah Dasar se-Kecamatan Kambu Kota Kendari 
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dan selanjutnya menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan dan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk peningkatan kualitas Sekolah 

Dasar se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

b. Bagi kepala sekolah se-Kecamatan Kambu Kota Kendari, hasil penelitian 

ini bermanfaat sebagai sumber informasi untuk mengetahui pentingnya 

manajerial kepala sekolah dan motivasi kerja dalam meningkatkan 

kinerja guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

c. Bagi mahasiswa IAIN Kendari, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai 

sumber informasi untuk mengetahui pengaruh yang positif dan signifikan 

tentang manajerial kepala sekolah dan motivasi kerja terhadap kinerja 

guru Sekolah Dasar se-Kecamatan Kambu Kota Kendari. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai acuan 

dan sumber rujukan untuk penelitian yang sama untuk mengungkap lebih 

tuntas permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja guru 

meningkat. 

 

2. Manfaat Teoritis. 

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, terutama dalam hal 

peningkatan mutu Sekolah Dasar karena temuan yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah temuan yang telah didukung oleh kerangka teoritis dan 

fakta empiris yang kebenaranya telah diuji dengan menggunakan metode 

ilmiah. 


