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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sekolah Kristen Tunas Bangsa Greenville merupakan sekolah swasta 

berkembang yang cukup dikenal masyarakat luas sebagai sekolah karakter. 

Pembinaan karakter merupakan hal yang dianggap sangatlah penting, bahkan 

lebih diutamakan dibandingkan pengetahuan. Sekolah Kristen Tunas Bangsa 

Greenville juga menekankan pada pentingnya kerjasama dengan orang tua dalam 

membimbing dan mengarahkan siswa. Aspek lain yang mulai menjadi fokus 

sekolah ini adalah peningkatan kompetensi guru. 

 Ketidakstabilan jumlah siswa di Sekolah Tunas Bangsa Greenville 

khususnya jenjang SMP dan SMA setiap tahunnya membuat peneliti meyakini 

bahwa terdapat sesuatu yang terjadi yang perlu segera ditindaki dan diperbaiki. 

Penelitian yang dilakukan oleh Biro Pendidikan bidang Litbang (2010) 

mengemukakan bahwa terdapat dua faktor penyebab penurunan jumlah siswa 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa fasilitas 

sekolah, kualitas tenaga pendidik, letak sekolah, hasil akreditasi sekolah, dan lain-

lain. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa banyaknya pendirian sekolah baru, 

kebijakan sekolah gratis, dan sebagainya. Cakupan penyebab penurunan jumlah 

siswa ini sangatlah luas, sehingga penulis hendak berfokus pada faktor internal 

saja, dalam hal ini kualitas tenaga pendidik.  

 Tenaga pendidik dalam hal ini guru merupakan aset yang penting dan 

berharga bagi sekolah karena apabila dikelola dengan baik maka kinerja guru 
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akan baik pula. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (UUTGD) menyatakan bahwa “guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Guru 

merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan sehingga harus mendapatkan perhatian pertama dan terutama.  

Pengaruh guru terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas 

sangatlah besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan dalam hal 

kinerja guru sehingga kualitas pendidikan akan semakin baik.  

 Pada kenyataannya, kinerja guru di Sekolah Kristen Tunas Bangsa 

Greenville jenjang menengah perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan 

ibu Lois Anastasia selaku kepala HRD (Human Resources Development) Yayasan 

Harapan Bangsa yang membawahi seluruh cabang sekolah Tunas Bangsa, beliau 

menyatakan bahwa masih terdapat sekitar 30% dari guru di Sekolah Kristen 

Tunas Bangsa Greenville jenjang SMP dan SMA yang kinerjanya masih di bawah 

rata-rata dan perlu dikembangkan. Beliau pun menekankan akan perlunya 

penelitian lebih lanjut mengenai kinerja guru khususnya di cabang Greenville agar 

guru-guru dapat semakin berkembang, mengajar dengan semakin baik sehingga 

anak didik dapat mendapatkan pendidikan sebagaimana mestinya (lampiran A). 

 Kualitas kinerja guru berkaitan dengan banyak hal, diantaranya 

kepemimpinan kepala sekolah, budaya organisasi, dan kemampuan guru yang 

bersangkutan. Sudah jelas bahwa kualitas pendidikan yang baik membutuhkan 

guru-guru yang memiliki pengetahuan yang baik terhadap mata pelajaran yang 
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didalami, metode pengajarannya, dan berbagai kemampuan spesifik lainnya 

seperti kecerdasan emosional. Hargreaves dalam Mehmood, et al (2013, 301) 

mengemukakan bahwa guru yang memiliki kecerdasan emosi yang lebih baik 

akan mampu menghadapi konflik dengan siswa dan memiliki hubungan 

pertemanan yang lebih baik dengan rekan sekerja.  

  Tidak hanya kecerdasan emosi, keberhasilan pendidikan di sekolah juga 

ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola tenaga 

kependidikan di sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi sangatlah 

berpengaruh dalam menentukan tingkat kemajuan sekolah. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui 

berbagai program pembinaan kemampuan tenaga pendidik. Oleh karena itu, 

kepala sekolah harus memiliki kepribadian, kemampuan serta keterampilan untuk 

memimpin sekolah.   

 Budaya organisasi di sekolah turut memberi andil atas peningkatan 

kualitas kinerja guru. Budaya organisasi yang ada di lingkungan sekolah akan 

berbeda dengan sekolah lainnya. Perbedaan ini dapat disebabkan adanya 

lingkungan internal ataupun eksternal yang mempengaruhi. Diyakini bahwa 

budaya organisasi yang baik dapat mendorong guru-guru untuk memiliki kinerja 

yang baik pula.  

 Guru menjadi fokus yang utama dan terutama dari proses pelaksanaan 

pendidikan di tengah-tengah berbagai aspek lain yang mempengaruhinya. Dapat 

dikatakan bahwa peningkatan kualitas kinerja guru di SMP dan SMA Kristen 

Tunas Bangsa Greenville dapat menjadi salah satu solusi permasalahan yang 

sedang dialami. Oleh karena itu, peneliti perlu mengkaji lebih lanjut mengenai 
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pengaruh kecerdasan emosional guru, kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, dan budaya organisasi sekolah terhadap kinerja guru SMP dan SMA 

Kristen Tunas Bangsa Greenville.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Guru yang adalah pelaksana pendidikan memegang peranan penting dalam 

kaitannya dengan keberlangsungan sekolah. Oleh karena itu, kinerja guru perlu 

menjadi salah satu fokus utama. Adapun kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa 

faktor antara lain: 

1) Kinerja kepala sekolah yang merefleksikan kecakapan dan kredibilitas kepala 

sekolah selaku pemimpin.  

2) Kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang menyatakan tentang 

model pendekatan yang digunakan kepala sekolah dalam memimpin suatu 

institusi pendidikan. 

3) Motivasi kerja mengacu kepada dorongan dari dalam maupun luar guru yang 

menimbulkan usaha, ketahanan, dan antusias dalam bekerja.  

4) Stress kerja menyatakan tentang perasaan tertekan yang dialami guru saat 

bekerja. 

5) Kecerdasan intelektual guru menyatakan kemampuan intelektual, logika dan 

rasio seorang guru. 

6) Kecerdasan emosional guru menyatakan tentang kemampuan guru yang 

melibatkan emosi dan perasaan, mengenali dan memahami baik emosi diri 

sendiri ataupun emosi orang lain. 
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7) Perkembangan hasil belajar anak, baik dalam hal kognitif, psikomotorik, 

ataupun afektif. 

8) Kurikulum menyatakan program pendidikan yang diberikan lembaga 

penyelenggara pendidikan yang berisi mengenai rancangan pelajaran yang 

akan diberikan kepada peserta didik,  

9) Budaya organisasi sekolah mengacu pada norma dan nilai yang tertanam 

dalam pikiran yang berkembang menjadi keyakinan, kebiasaan dan aturan 

yang menuntun perilaku anggota organisasi. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan  berbagai masalah yang sudah teridentifikasi, maka penelitian 

ini akan dibatasi pada pengaruh kecerdasan emosional guru, kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah, dan budaya organisasi sekolah terhadap kinerja 

guru. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh kecerdasan emosional 

guru, kepemimpinan kepala sekolah, dan budaya organisasi sekolah terhadap 

kinerja guru Sekolah Menengah Kristen Tunas Bangsa Greenville. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang dijelaskan, maka rumusan masalah yang diteliti 

meliputi: 

1) Apakah kecerdasan emosional guru berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa Greenville? 
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2) Apakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa 

Greenville? 

3) Apakah budaya organisasi sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja 

guru SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa Greenville? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1) Menganalisis pengaruh positif kecerdasan emosional guru terhadap 

kinerja guru SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa Greenville. 

2) Menganalisis pengaruh positif kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah terhadap kinerja guru SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa 

Greenville 

3) Menganalisis pengaruh positif budaya organisasi sekolah terhadap 

kinerja guru  SMP dan SMA Kristen Tunas Bangsa Greenville. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah menambah studi kepustakaan 

untuk pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan juga menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya.  Selain itu, memberikan informasi dan sumbangan 

ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, budaya organisasi sekolah, dan 

kinerja guru.   
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1.6.2 Manfaat Praktis 

 Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini, yaitu: 

1) Bagi organisasi: memberikan masukan bagi pengurus yayasan yang 

mengelola SMPK dan SMAK Tunas Bangsa Greenville berupa 

informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah-masalah 

yang ada. 

2) Bagi kepala sekolah: memberikan gambaran yang lebih mendalam 

tentang permasalahan apa yang sedang terjadi di sekolah, dan 

membantu memberikan solusinya. 

3) Bagi guru: sebagai bahan evaluasi dan pengembangan profesional diri. 

4) Bagi peneliti: menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam 

merumuskan masalah dan menemukan solusinya secara ilmiah. Dengan 

melakukan penelitian ini, peneliti makin memahami bagaimana 

melakukan suatu penelitian yang sistematis, sehingga dapat memahami 

masalah yang ada serta mendapatkan solusi untuk mengatasinya.  

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

 Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan tesis.  
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Bagian ini berisi berbagai kajian literatur dan teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini. Landasan teori membahas tentang berbagai teori pendukung 

dan konstruk-konstruk yang diteliti yaitu konstruk kecerdasan emosional guru, 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah, budaya organisasi sekolah serta 

kinerja guru beserta indikator-indikator yang digunakan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 Bagian ini berisi metode dari penelitian yang dilakukan, mulai dari 

pengumpulan data sampai pengolahan data untuk dianalisis. Metode penelitian 

membahas semua rancangan metode penelitian dan deskripsi subjek penelitian 

yang diteliti.  

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bagian ini memaparkan data-data hasil penelitian yang diperoleh. Pada 

bagian ini penulis menyajikan hasil uji validitas dan reliabilitas data yang 

diperoleh. Analisis kemudian dilakukan untuk melihat keterkaitan antara data-data 

tersebut dengan hipotesis awal penulis. Penulis kemudian melakukan pembahasan 

lebih mendalam akan hasil penelitian yang diperoleh, disesuaikan dengan konteks 

yang terjadi di sekolah dan dikaitkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini mengemukakan hasil-hasil dari penelitian, implikasi manajerial, 

dan saran bagi institusi terkait yang diharapkan dapat berguna bagi pengambilan 

keputusan lebih lanjut maupun untuk penelitian yang akan datang.  




