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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang  

Sekolah Katolik SMP Regina Pacis Jakarta merupakan salah satu sekolah 

swasta berkembang yang cukup dikenal masyarakat luas di Kota Jakarta sebagai 

sekolah katolik yang mengedepankan nilai-nilai katolisitas. Pembinaan katolisitas 

adalah hal yang dianggap sangat penting bahkan lebih diutamakan dibandingkan 

pengetahuan. Sekolah Katolik SMP Regina Pacis Jakarta juga menekankan 

pentingnya sebuah kerjasama dengan orang tua siswa dalam membimbing dan 

mengarahkan siswa. Selain itu, aspek peningkatan kompetensi guru juga menjadi 

fokus di sekolah ini.  

Akan tetapi, ketidakstabilan dan menurunnya jumlah siswa di Sekolah SMP 

Regina Pacis Jakarta khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama, setiap 

tahunnya membuat peneliti meyakini bahwa terdapat sesuatu yang terjadi untuk 

perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki. Penelitian yang dilakukan oleh bagian 

penelitian dan pengembangan Kantor Yayasan Regina Pacis (2016) 

mengungkapkan bahwa terdapat dua faktor penyebab penurunan jumlah siswa yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat berupa fasilitas sekolah, letak 

sekolah, kualitas tenaga pendidik dan lain-lain. Faktor eksternal dapat berupa 

banyaknya sekolah katolik yang menjadi kompetitor, kebijakan sekolah beruang 

pangkal 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.  
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Tenaga pendidik (guru) merupakan asset yang penting bagi Sekolah Regina 

Pacis di Jakarta maka bilamana kinerja guru dikelola dengan baik, hasilnya pun 

akan baik pula. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang 

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

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”. Dalam hal 

tersebut guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan 

secara keseluruhan sehingga harus mendapatkan perhatian yang utama. Pengaruh 

guru terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas sangat 

besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam hal kinerja guru sehingga 

kualitas pendidikan semakin baik. 

Kualitas Kinerja guru sangat kuat dipengaruhi dan berkaitan dengan faktor 

kepemimpinan, kecerdasan emosional dan motivasi seorang pemimpin dalam 

organisasinya tersebut. Sudah jelas bahwa kualitas pendidikan yang baik 

membutuhkan guru-guru yang memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap mata 

pelajaran yang didalaminya disamping kemampuan yang spesifik yaitu kecerdasan 

emosional.  

Tidak hanya kecerdasan emosional, kesuksesan pendidikan juga ditentukan 

oleh kepemimpinan kepala sekolah dalam mengatur tenaga pendidik di sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah sangat berpengaruh dalam 

menentukan tingkat kemajuan sekolah. Kepemimpinan seorang kepala sekolah 

harus dapat mengupayakan peningkatan kinerja guru melalui berbagai program 
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pembinaan tenaga pendidik. Jadi, dalam hal ini, kepala sekolah harus memiliki 

kepribadian,, kemampuan, serta ketrampilan untuk memimpin sekolah.  

Motivasi mengajar juga turut memberi andil atas peningkatan kualitas kinerja 

guru. Motivasi guru yang ada di lingkungan Sekolah Regina Pacis Jakarta akan 

berbeda dengan sekolah lain. Perbedaan ini dapat disebabkan adanya lingkungan 

internal dan eksternal yang mempengaruhi. Diyakini bahwa motivasi yang mulia 

dapat mendorong guru-guru untuk memiliki kinerja yang baik.  

Guru menjadi fokus yang utama dan terutama dari proses pelaksanaan 

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

dikatakan bahwa peninggakatan mutu kinerja guru di SMP Regina Pacis Jakarta 

dapat menjadi salah satu solusi permasalahan yang sedang dialmi. Oleh karena itu, 

peneliti perlu mengkaji lebih lanjut mengenai ”Pengaruh Kecerdasan Emosional, 

Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah,  dan Motivasi Terhadap 

Kinerja Guru di SMP Regina Pacis Jakarta”.   

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Tenaga pendidik 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) Kepemimpinan transformasional kepala sekolah yang menyatakan tentang 

model pendekatan yang digunakan kepala sekolah dalam memimpin suatu 

institusi pendidikan. 
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2) Kinerja kepala sekolah yang merefleksikan kecakapan dan kredibilitas 

kepala sekolah selaku pemimpin  

3) Motivasi guru yang 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 kemampuan guru yang melibatkan 

emosi dan perasaan, mengenali dan memahami baik emosi diri sendiri 

ataupun emosi orang lain. 

7) Kurikulum menyatakan program yang diberikan Lembaga penyelenggara 

Pendidikan yang berisi mengenai rancangan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta didik.  

8) Perkembangan hasil belajar anak, baik dalam hal kognitif, psikomotorik 

ataupun afektif.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi, maka peneliti 

membatasi penelitian ini pada pengaruh kepemimpinan transformasional kepala 

sekolah, kecerdasan emosional guru dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

di Sekolah SMP Regina Pacis Jakarta.  
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1.4 Rumusan Masalah  

 Merujuk dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang nanti akan 

menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Apakah Kecerdasan Emosional berpengaruh positif dalam meningkatkan 

kinerja guru di SMP Regina Pacis Jakarta? 

2) Apakah  kepemimpinan transformasional kepala sekolah berpengaruh 

positif dalam meningkatkan kinerja guru di SMP Regina Pacis Jakarta? 

3) Apakah motifasi guru berpengaruh positif dalam  meningkatkan kinerja 

guru di SMP Regina Pacis Jakarta? 

4) Apakah kecerdasan emosional, kepemimpinan transformasional, dan 

motivasi guru berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja guru di 

SMP Regina Pacis Jakarta? 

  

1.5  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka nanti tujuan penelitian 

yang akan disampaikan pada penelitian ini adalah:  

1) Guna menganalisis bahwa kepemimpinan transformasional yang selama 

ini diterapkan oleh kepala sekolah berpengaruh positif terdahap kinerja 

guru di SMP Regina Pacis Jakarta.  

2) Guna menganalisis bahwa kecerdasan emosional dapat berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru di SMP Regina Pacis Jakarta. 

3) Guna menganalisis bahwa motivasi guru dapat berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru di SMP Regina Pacis Jakarta. 
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4) Guna menganalisis bahwa kecerdasan emosional, kepemimpinan 

transformasional, dan motivasi guru berpengaruh positif terhadap kinerja 

guru di SMP Regina Pacis Jakarta. 

 

1.6  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka nanti manfaat penelitian ini 

dalam bentuk teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah 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, motivasi guru dan mutu kinerja 

guru.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan melalui penelitian ini yaitu : 

1) Bagi Lembaga Yayasan : memberikan masukan kepada pengurus yayasan yang 

mengelola SMP Regina Pacis Jakarta 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 professional diri.  
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4) Bagi peneliti : menambah wawasan pengetahuan, khususnya dalam 

merumuskan masalah dan menemukan solusinya secara ilmiah. Degan 

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 

 Dalam tesis ini ada kerangka penulisan. Kerangka penulisan tesis ini terdiri 

atas enam bab dengan deskripsi yang rinci dan jelas pada setiap babnya. Dalam bab 

satu, peneliti menjelaskan beberapa hal penting mengenai latar belakang diadakan 

penelitian, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

Pada bab dua terdapat teori-teori yang menjadi landasan untuk setiap 

variabel yang ada dalam penelitian ini. Bab dua memaparkan kajian pustaka untuk 

menjelaskan variabel mengenai kecerdasan emosional, kepemimpinan 

transfomasional, motivasi kerja, dan kinerja guru. Bab ini mencantumkan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kerangka 

berpikir serta hipotesis penelitian juga dapat ditemukan pada bab ini.  

Pada bab tiga, diuraikan perspektif Kristen dari penelitian yang dilakukan. 

Bab ini menjelaskan lebih dalam tentang kinerja guru dari sudut pandang Kristen 

yang terkait dengan variabel lainnya, yaitu kecerdasan emosional, kepemimpinan 

transformasional, dan motivasi kerja. Seluruh variabel penelitian dikupas 

berdasarkan teori-teori Alkitabiah. 
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Bab empat menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

peneliti menuliskan secara detil mengenai rancangan penelitian, waktu, tempat, dan 

subjek penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan prosedur penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, skala pengukuran, Teknik 

analisis data dan hipotesis statistik  

Bab lima memaparkan hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian, peneliti 

mendeksripsikan hasil yang diperoleh tersebut. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan 

hasil analisis dari data yang didapat dari subjek penelitian, serta interpretasi atas 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Bab enam terdiri dari kesimpulan, 

implikasi manajerial, dan saran. Dalam bab ini, peneliti menyimpulkan hasil 

penelitian, menjelaskan implikasi di dunia pendidikan yang bermanfaat, terutama 

bagi Sekolah SMP Regina Pacis Jakarta, serta memberikan saran untuk penelitian 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




