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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penghayatan kerja berdasarkan perspektif Kristiani dalam kitab Kejadian, 

Tuhan digambarkan sebagai pekerja utama yang bekerja dengan penciptaan dunia 

(Kejadian 1:1-15). Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Allah bekerja selama enam 

hari. Pada hari yang ketujuh Tuhan Allah beristirahat. Tuhan adalah yang pertama 

kali melakukan pekerjaan di bumi. Setelah manusia diciptakan, keberadaan 

manusia berperan sebagai rekan sekerja Tuhan. Tiap manusia diminta bekerja 

dalam hidupnya, sama seperti Tuhan bekerja. 

Pada saat Tuhan menciptakan manusia dan alam semesta ini, hal pertama 

yang harus dilakukan manusia adalah bekerja, yaitu mengelola Taman Eden 

tempat di mana manusia tinggal. Jelaslah bahwa bekerja merupakan mandat dari 

Tuhan sendiri. Dengan demikian, bekerja haruslah dipandang sebagai anugerah 

yang Tuhan berikan kepada manusia. Manusia harus melakukannya dengan sebaik 

mungkin seperti untuk Tuhan (Kolose 3:23).  

Upaya manusia untuk melakukan yang terbaik di dalam pekerjaan yang 

dipercayakan kepadanya disebut sebagai kinerja. Pada mulanya, pada saat 

manusia pertama diperintahkan untuk bekerja, kinerja menjadi bagian yang 

menyatu dengan kegiatan bekerja ini. Apa pun yang dilakukan Adam dan Hawa 

pada saat itu sudah pasti sesuai dengan kehendak dan target yang Tuhan tetapkan.  

Namun, hal tersebut tidak ada lagi setelah manusia jatuh ke dalam dosa. 

Dosa telah merusak dan memengaruhi semua kehidupan manusia, termasuk 
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bekerja. Kinerja yang tadinya merupakan bagian yang menyatu dengan bekerja 

untuk Tuhan menjadi terpisah. Manusia tidak lagi sungguh-sungguh di dalam 

melakukan pekerjaannya sehingga kinerja perlu diupayakan agar dapat mencapai 

tujuan dari bekerja.  

Dengan demikian, seiring dengan perubahan jaman setiap organisasi 

(termasuk sekolah) membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja 

yang unggul untuk dapat mempertahankan keberlangsungannya di tengah-tengah 

persaingan yang semakin ketat. Tetapi tidak semua karyawan yang bekerja di 

sebuah organisasi memiliki kinerja yang baik. Terdapat faktor-faktor yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kinerja seorang karyawan, diantaranya adalah 

gaya kepemimpinan dari pimpinannya (Delphinia Proborini Pangestu dan Roy 

Setiawan 2016), kecerdasan emosional yang dimiliki oleh pimpinannya 

(Setyaningrum R., Utami H. U., Ruhana I. 2016), dan motivasi kerja karyawan itu 

sendiri (Olivia Theodora 2015). 

Kepemimpinan merupakan aspek kunci di dalam sebuah organisasi karena 

sosok pemimpinlah yang menggerakkan dan membawa orang-orang di bawah 

pimpinannya menuju kepada sebuah tujuan dalam organisasi. Gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin berpengaruh besar terhadap motivasi kerja dan 

kinerja para karyawannya. Pengaruh tersebut tidak hanya berupa dapat pengaruh 

positif tetapi juga dapat berupa hal-hal yang negatif. 

Gary Yukl menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan pengaruh ekstra 

yang memiliki posisi di atas dan melebihi keperluan teknis dalam menjalankan 

sebuah organisasi secara terus-menerus (2001, 4). Westerman dan Donoghue 

menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah arus pengaruh timbal-balik antara 
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pemimpin dengan bawahannya. Kepemimpinan dipandang sebagai lebih dari 

sekedar hubungan sosial (1994, 173). Pemimpin memiliki pengaruh yang besar 

dalam sebuah organisasi. Seluruh pemimpin pada hakikatnya mempunyai 

pengaruh dalam menjalankan kepemimpinan yang diikuti oleh para pengikutnya. 

Bukan sekedar relasi antara atasan dan bawahan, tetapi relasi yang melibatkan 

emosional antara kedua belah pihak. 

Robbins membuat pernyataan yang jelas bahwa kamu tidak dapat 

memisahkan emosional dari tempat kerja karena kamu tidak dapat memisahkan 

emosi dari orang-orang (2001, 112). Begitu eratnya hubungan antara pekerjaan 

dengan emosional apalagi pada jenjang pemimpin. Perilaku para pemimpin 

mencerminkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional pemimpinan 

mempunyai hubungan yang sangat erat dengan motivasi kerja dan kinerja 

pekerjanya. 

Daniel Goleman menegaskan bahwa pemimpin yang cerdas secara emosi 

mengikuti jalan motivasi yang lebih langgeng dengan membangun resonansi 

positif: menggerakkan orang ke suatu tujuan yang patut dicapai (2004, 27). 

Pemimpin yang mempunyai tingkat kecerdasan emosional yang baik, akan 

membuat pekerjanya memiliki suatu motivasi dalam bekerja. Daniel Goleman 

juga menyatakan bahwa tindakan pemimpin dan keadaan emosi berpengaruh pada 

perasaan setiap orang di bawah pimpinannya, dan akibatnya berpengaruh pada 

kinerja (2004, 20). Sehingga dari pernyataan yang telah disebutkan di atas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan emosional pemimpin memengaruhi 

motivasi kerja dan kinerja dalam mendorong orang lain untuk dapat menggapai 

tujuan-tujuan organisasi yang sebelumnya telah ditetapkan. 
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Kecerdasan emosional pemimpin berdampak dalam menciptakan motivasi 

kerja dan meningkatkan kinerja di dalam pribadi setiap pekerjanya, teman kerja 

maupun jajaran atasan yang memimpin itu sendiri. Menurut Veithzal kinerja 

merupakan hasil atau produk seseorang secara menyeluruh selama rentang waktu 

yang ditentukan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti tolak ukur hasil 

pekerjaan, tuntutan kriteria atau target yang sudah disepakati bersama dan telah 

ditentukan terlebih dahulu (2005, 97). Kinerja yang baik adalah hal yang begitu 

penting di dalam menjalankan sebuah organisasi. Kinerja yang baik akan 

memberikan dampak positif untuk pertumbuhan organisasi. Kinerja yang tidak 

baik akan sangat menghambat pertumbuhan dan tercapainya tujuan organisasi. 

Dalam bekerja, terdapat aspek-aspek yang memengaruhinya. Kinerja dan 

motivasi kerja merupakan dua aspek yang memiliki dampak pada seseorang 

dalam melakukan pekerjaan. Melayu S. P. Hasibuan menjelaskan bahwa motivasi 

kerja merupakan penyaluran daya pendorong yang akan menimbulkan gairah 

seseorang dalam bekerja, supaya mereka mampu bekerja sama, bekerja lebih 

efisien dan menyatu dengan seluruh daya usahanya supaya menggapai kepuasan 

(1999, 95). Seperti yang dikemukakan oleh Mangkunegara, motivasi adalah 

energi atau kondisi yang mendorong pribadi para karyawan yang tertuju dan 

terarah untuk tercapainya target organisasi perusahaan (2009, 61). Motivasi kerja 

mengambil peranan yang penting dalam memengaruhi kinerja. 

Kecerdasan emosional merupakan kemampuan untuk mengendalikan diri 

sendiri, ketekunan, dan semangat, serta kemampuan untuk dapat memotivasi diri 

sendiri dan bertahan menghadapi permasalahan, kesanggupan untuk 

mengendalikan dorongan emosi dan hati. Kecerdasan emosional yang baik akan 
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dapat melindungi agar beban stres tidak mematahkan kapabilitas menggunakan 

logika, menata keadaan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan. Kecerdasan 

emosional akan membantu untuk memahami perasaan orang lain yang terdalam 

(empati) dan berdoa, untuk menjaga relasi yang sebaik-baiknya, kecakapan dalam 

memecahkan permasalahan, serta untuk melatih diri dan lingkungan yang berada 

di sekelilingnya. 

Orang dengan kecerdasan emosional yang baik, mampu mengerti apa yang 

dirasakan oleh orang lain, mampu mengetahui situasi yang tertulis maupun yang 

tidak tertulis, mampu memahami bahasa yang terucap dan tidak terucap. Semua 

pengertian tersebut dapat memberikan tuntunan untuk mengambil sikap sesuai 

dengan keperluan dan ketentuan lingkungannya. Dapat dipahami bahwa orang 

yang kecerdasan emosionalnya baik akan memberikan dampak positif terhadap 

orang-orang di sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan orang dengan kecerdasan 

emosional yang baik mampu merespon apa yang menjadi ketentuan 

lingkungannya dengan akurat. 

Keadaan isi hati sangat memengaruhi emosi dan perasaan. Perkataan, 

tindakan, dan sikap akan bermuatan emosi kebencian ketika hati diisi penuh 

dengan kebencian. Oleh karena itu, Alkitab sudah memperingatkan untuk selalu 

menjaga hati dengan sangat waspada (Amsal 4:23). Dalam ayat tersebut sangat 

ditekankan bahwa sebagai pemimpin harus mempunyai isi hati yang baik, 

sehingga mampu peduli kepada keadaan orang lain. 

Pada sisi lainnya, kecerdasan emosional juga bisa dimengerti sebagai hal 

yang kompetensi atau bersifat kognitif. Jadi walaupun kecerdasan emosional 

bersifat emosional dan insting, tetapi masih dapat dibiasakan atau dipelajari. 
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Dengan demikian aspek emosional dapat diperoleh bersamaan dengan 

pertumbuhan seseorang menjadi dewasa. Menurut Goleman, kecerdasan 

emosional merupakan ketentuan untuk memulai perasaan pribadi, untuk mengatur 

emosi dengan baik secara pribadi dan dalam relasi dengan orang lain (1999, 65). 

Sedang menurut Stephen P. Robin, kecerdasan emosional adalah kapasitas, 

keterampilan, keahlian dan kesanggupan bukan kognitif yang berdampak pada 

kemahiran seseorang untuk sukses dalam meresponi tuntutan dan tekanan 

lingkungannya (2007, 83). Dari pemaparan di atas, kecerdasan emosional dapat 

didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami diri sendiri dan 

orang lain serta mengelola emosi yang akan berdampak bagi lingkungannya.  

Kecerdasan emosional merupakan pencerminan dari pengetahuan yang 

diterapkan dan ditingkatkan seumur hidup seseorang. Pemimpin yang baik 

merupakan pemimpin yang memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi 

sehingga dapat mengetahui efek dari perilaku pribadi mereka pada setiap orang 

yang ada di dalam organisasi tersebut. Kecerdasan emosional memiliki pengaruh 

yang besar pada kepemimpinan seseorang. Dapat dinyatakan kepemimpinan yang 

efektif adalah yang mempunyai empat indikator kecerdasan emosional yaitu 

kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, dan manajemen hubungan. 

Kecerdasan emosional juga memiliki pengaruh pada organisasi, karena organisasi 

yang para karyawannya mempunyai kecerdasan emosional yang sesuai pasti 

mampu berkinerja dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Menurut Dr. Christine Dreyfus menjelaskan bahwa: 

kecerdasan emosional merupakan kecerdasan bukan kognitif, yaitu suatu hal 

yang berada di luar kemahiran dan kepandaian, artinya keahlian untuk mengerti pribadi 

sendiri serta orang lain, saat seseorang tersebut berelasi dengan orang lain dan 

menyesuaikan terhadap lingkungannya (dalam Amstrong 2003, 71). 
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Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa kecerdasan emosional 

menggambarkan bagaimana ilmu dikembangkan dan diterapkan seumur hidup 

seseorang terutama untuk jajaran pimpinan. 

Dengan demikian, pemimpin di sekolah haruslah menerapkan gaya 

kepemimpinan yang baik, mempunyai kecerdasan emosional yang baik sehingga 

dapat mewujudkan motivasi kerja yang baik pula, terutama di sekolah Kristen 

sehingga sekolah dapat menjadi komunitas yang berkembang sepenuhnya dengan 

kinerja karyawan yang baik. 

Sekolah XYZ merupakan sebuah sekolah Kristen yang terletak di wilayah 

Kabupaten Bekasi. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1995, dengan jenjang 

pendidikan mulai dari TK sampai SMA. Saat ini (2019), sekolah tersebut 

memiliki jumlah siswa sebanyak 260 siswa, 35 guru, dan 40 staff. Perincian 

karyawan Sekolah XZY adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan 

No Posisi Jumlah 

1 Guru Sekolah Dasar 14 

2 Guru SMP dan SMA 21 

3 Staff Tata Usaha 2 

4 Staff Pendukung 11 

5 Keuangan 3 

6 HRD 1 

7 Purchasing dan Bookstore  1 

8 Staff GS 2 

9 GS 5 

10 Driver 3 

11 Security 12 

Total 75 
 Sumber: Data Administrasi Sekolah XYZ 

 Sekolah XYZ menerapkan pendidikan yang holistis dengan menggunakan 

kurikulum internasional yang didasarkan pada perspektif iman Kristen. Sekolah 

XYZ berpusat kepada Kristus, berorientasi kepada siswa, menjadikan Firman 
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Tuhan sebagai otoritas tertinggi, serta didukung oleh para karyawan yang saling 

melengkapi. Dalam sebuah institusi sekolah yang menerapkan pendidikan holistis, 

karyawan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam melaksanakan seluruh 

sistem belajar-mengajar dengan baik sehingga kinerja karyawan menjadi prioritas 

di Sekolah XYZ untuk dapat menjalankan pendidikan agar mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

 Pada awal tahun ajaran ini (2018-2019), terjadi pergantian pada semua 

jajaran pemimpin di Sekolah XYZ termasuk kepala sekolah bidang administrasi 

(administrative principal). Pergantian tersebut berdampak pada kinerja karyawan. 

Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi seorang kepala sekolah sebagai seorang 

pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional. Hal inilah yang melatarbelakangi 

dilakukannya penelitian dalam tesis ini yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transformasional, Kecerdasan Emosional Kepala Sekolah, Dan 

Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan Di Sekolah XYZ Lippo 

Cikarang.” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan 

dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1) Gaya kepemimpinan (kepemimpinan transformasional) seorang kepala 

sekolah memengaruhi kinerja karyawan yang dipimpinnya. 

2) Gaya kepemimpinan (kepemimpinan transformasional) seorang kepala 

sekolah dapat menumbuhkan motivasi kerja karyawan yang dipimpinnya. 
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3) Kecerdasan emosional kepala sekolah sebagai seorang pemimpin 

transformasional dapat menumbuhkan motivasi kerja karyawan yang 

dipimpinnya. 

4) Kecerdasan emosional seorang kepala sekolah sebagai seorang pemimpin 

transformasional dapat memengaruhi kinerja karyawan yang dipimpinnya. 

5) Pentingnya kepemimpinan transformasional seorang kepala sekolah di 

dalam memimpin sebuah sekolah Kristen. 

6) Pentingnya kecerdasan emosional seorang kepala sekolah di dalam 

memimpin sebuah sekolah. 

7) Pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional seorang kepala 

sekolah untuk dapat memimpin sebuah sekolah dengan baik. 

8) Motivasi kerja dapat meningkatkan kinerja. 

9) Pentingnya menumbuhkan motivasi kerja karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

1.3 Batasan Masalah 

Merujuk pada identifkasi masalah yang tertera pada bagian sebelumnya, 

penelitian ini dibatasi pada pengaruh kepemimpinan transformasional dan 

kecerdasan emosional seorang kepala sekolah, dan motivasi kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan di Sekolah XYZ. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis akan meneliti apakah 

ketiga variabel bebas tersebut (kepemimpinan transformasional, kecerdasan 

emosional, dan motivasi kerja) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel 

terikatnya, yaitu kinerja karyawan di Sekolah XYZ Lippo Cikarang. Agar lebih 
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terarah dan dapat menganalisis dengan tajam maka penulis memberi batasan 

dengan merumuskan penelitian ini ke dalam beberapa pertanyaan:  

1) Apakah kecerdasan emosi seorang kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja karyawan? 

2) Apakah kepemimpinan transformasional seorang kepala sekolah berpengaruh 

positif terhadap motivasi kerja karyawan? 

3) Apakah kecerdasan emosi seorang kepala sekolah berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan? 

4) Apakah kepemimpinan transformasional seorang kepala sekolah berpengaruh 

positif terhadap kinerja kerja karyawan? 

5) Apakah motivasi kerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka penulis 

secara umum melakukan penelitian yang bertujuan: 

1) Untuk menganalisis apakah kepemimpinan transformasional seorang kepala 

sekolah berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan. 

2) Untuk menganalisis apakah kecerdasan emosi seorang kepala sekolah 

berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan. 

3) Untuk menganalisis apakah kepemimpinan transformasional seorang kepala 

sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

4) Untuk menganalisis apakah kecerdasan emosi seorang kepala sekolah 

berpengaruh positif terhadap kinerja kerja karyawan. 
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5) Untuk menganalisis apakah motivasi kerja karyawan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan 

Kristen,  

1) dapat menjadi bahan masukan bagi para kepala sekolah Kristen sebagai 

seorang pemimpin transformasional untuk melakukan evaluasi gaya 

kepemimpinannya sehingga bisa menjadi seorang pemimpin yang dapat 

meningkatkan kinerja para karyawan, 

2) memberikan masukan kepada departemen sumber daya manusia (HRD) untuk 

memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional para 

kepala sekolah, 

3) memberikan masukan bagi yayasan pendidikan Kristen untuk sungguh-

sungguh memperhatikan gaya kepemimpinan dan juga kecerdasan emosional 

para pemimpin sekolah dan juga para karyawan dalam mempersiapkan para 

pemimpin baru di dalam pendidikan Kristen. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan pada tesis ini terdiri dari 6 bab yang akan membahas 

tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kecerdasan 

Emosional Kepala Sekolah, Dan Motivasi Kerja Karyawan Terhadap Kinerja 

Karyawan Di Sekolah XYZ Lippo Cikarang.” 

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, yang diawali dengan uraian 

tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan kinerja karyawan di 

Sekolah XYZ. Kemudian, dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang dibatasi 



12 

 

oleh bagian batasan masalah dan perumusan masalah untuk memfokuskan 

masalah yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan menjadi penutup dari bab pertama 

ini. 

Bab kedua merupakan landasan teori yang diambil dari kajian literatur dan 

teori yang dijadikan sebagai landasan di dalam penelitian ini. Adapun 

pembahasan di dalam bab ini meliputi teori, kerangka berpikir, dan model 

penelitian yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, kecerdasan 

emosional, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Hipotesis penelitian, yang 

merupakan dugaan sementara, menjadi bagian akhir dari bab ini. 

Bab ketiga berisi uraian variabel kepemimpinan transformasional, 

kecerdasan emosional, motivasi kerja, dan kinerja karyawan yang dibahas dari 

perspektif Kristen. 

Bab keempat menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam di 

dalam penelitian ini, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data yang hasilnya 

kemudian akan dianalisis. Bagian ini dimulai dengan rancangan penelitian, 

tempat, waktu, dan subyek penelitian. Di dalamnya juga dipaparkan tentang 

prosedur penelitian, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, 

pengukuran, dan teknik analisis data, yang kemudian diakhiri dengan hipotesis 

statistik. 

Bab kelima berisi tentang hasil dan pembahasannya. Di dalam bagian ini 

dipaparkan tentang gambaran dari data penelitian dan juga hasil analisis dari uji 

hipotesis yang berkaitan dengan landasan teori yang telah dikemukakan. 
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Pembahasan tentang keterbatasan penelitian yang dilakukan mengakhiri bagian 

bab kelima ini. 

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, 

implikasi, dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan, serta implikasi bagi 

organisasi (yaitu Sekolah XYZ, tempat penelitian ini dilakukan). Bagian ini 

ditutup dengan saran agar penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

  




