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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang 

bermutu. Sejalan dengan Undang-undang tersebutt,Allah Swt juga memeritahkan 

kepada hambanya untuk melaksanakan apa-apa yang kita ajarkan kepada orang-

orang dan apa yang telah dipelajari. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat  Al-

Imrom ayat 79 seperti berikut ini: 

            

             

   

 

Artinya: tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al 

Kitab, hikmah dan kenabian, lalu di berkata kepada manusia. “hendaklah kamu 

menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah”akan tetapi(dia 

berkata):”hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, Karena kamu selalu 

mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. 

(QS Al-Imron:79) 

 



2 

 

Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwa setiap orang boleh 

mendapatkan ilmu pengajaran dari orang-orang yang berilmu. Sabda Rasulullah 

SAW: 

( 

Artinya: Ibnu Mas’ud ra berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Tidak 

boleh menginginkan kepunyaan orang lain, kecuali dalam dua perkara: Orang 

yang diberi oleh Allah kekayaan, maka kekayaan itu dipergunakan untuk membela 

kebenaran; dan orang yang  diberi oleh Allah ilmu pengetahuan (hikmat), lalu 

dipergunakan dan diajarkannya kepada orang lain” Ibukhori Muslim. 

 

Amanat pendidikan ini dalam bentuk standar yang dijabarkan dalam  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang pemenuhan Standar Nasional 

Pendidikan yang mencakup standar: (1) isi, (2) proses, (3) kompetensi lulusan, (4) 

pendidik dan tenaga kependidikan, (5) sarana dan prasarana, (6) pengelolaan, (7) 

pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Standar-standar tersebut, 

merupakan acuan dan sekaligus kriteria dalam peningkatan dan penjaminan mutu 

penyelenggaraan pendidikan.  

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu unsur 

strategis dalam peningkatan mutu. Tenaga pendidik (guru) adalah komponen yang 

sanagt penting dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Sebenarnya ada 

beberapa faktor yang menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Faktor guru 
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menjadi salah satu kunci keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar. Hal 

ini disebabkan hampir seluruh rangkaian proses pembelajaran melibatkan guru.  

Proses pembelajaran akan berjalan baik apabila didukung oleh guru yang 

memiliki kompetensi dan kinerja yang baik. Pada umumnya guru yang memiliki 

kinerja baik dapat menumbuhkan motivasi dan semangat belajar siswa yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.  Kinerja guru yang baik dapat 

dilihat dari empat aspek yaiu adanya penyusunan rencana pembelajaran, 

pelaksanaan interaksi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut 

evaluasi pembelajaran
1
. 

Penyusunan rencana pembelajaran merupakan langkah awal yang sangat 

penting bagi guru dalam proses pembelajaran. Rencana pembelajaran sangat 

penting Karena mencakup adanya tujuan pembelajaran dan cara mencapainya. 

Selanjutnya implementasi dari perencanaan adalah pelaksanaan pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran meliputi pembukaan, inti, penuutup. Pada bagian 

pembukaan pembelajaran kunci utama keberhasilan adalah kemampuan guru 

memberi motivasi siswa. Sedangkan pada bagian inti, kemampuan penguasaan 

materi  dan komunikasi adalah hal yang sangat penting. Tidak jarang terdapat guru 

yang memiliki kemampuan penguasaan materi dengan baik, namun tidak mampu 

berkomunikasi dengan baik.  

Aspek kinerja guru selanjutnya adalah penilaian terhadap  prestasi belajar. 

Aspek yang dilihat adalah kemampuan guru dalam membuat soal dengan baik 

                                                 
1
 Sukadi, Guru Powerful Guru Masa Depan, (Bandung: Kolbu, ), h 26    
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(memiliki tingkat kesukaran, daya pembeda, validitas), menganalisis hasil 

penlaian, dan menyimpulkan hasil penilaian. 

Aspek kinerja yang terakhir adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Banyak 

guru yang mampu melakukan evaluasi dengan baik. Namun tidak semua 

mengambil tindak lanjut dari hasil evaluasi. Proses tindak lanjut hasil evaluasi 

sangat penting Karena akan menentukan rencana pembelajaran berikutnya. 

Hingga saat ini pada umumnya guru telah memiliki kinerja yang baik. Hal 

ini didasarkan pada kenyataan guru telah melakukan lima aspek kinerja guru 

seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil survei awal melalu wawancara 

dengan kepala SMK Swadhipa 2 Natar, menunjukkan sebagian besar guru telah 

memiliki kinerja baik.  Berikut ini disajikan hasil Wawancara dengan Kepala 

Sekolah SMK Swadhipa 2 Natar. 

Tabel 1.1 Kinerja Guru SMK Swadhipa 2 Natar 

No Indikator Kinerja Keterangan 

1 Penyusunan Rencana Pembelajaran Baik 

2 Pelaksanaan Interaksi Belajar Baik 

3 Penilaian prestasi belajar peserta didik Baik 

4 
Pelaksanaan tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi belajar peserta didik 
Baik 

    Sumber: Hasil Wawancara  

 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas terlihat secara umum guru memiliki kinerja 

yang baik, ini terlihat dari pernyataan kepala sekolah terhadap empat indikator kinerja 

guru  (penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar, penilaian 
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prestasi belajar peserta didik, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

belajar peserta didik) termasuk dalam kateogori baik. 

 

Kinerja guru yang baik sudah tentu tidak tercapai dengan sendirinya. Ada 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru, diantaranya kemampuan 

manajerial, dan kecerdasan emosional kepala sekolah. 

Kemampuan manajerial adalah kemampuan kepala sekolah dalam 

mengelola sekolah sebagai organisasi dalam mencapai tujuan sekolah. Ada tiga 

ketrampilan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang berhubungan dengan 

kemampua manajerial yaitu ketrampilan konseptual, kemampuan personal, dan 

kemampuan teknikal 
2
. 

Ketrampilan konseptual merupakan ketrampilan yang harus dimiliki oleh 

kepala sekolah dalam hal mengajukan ide, gagasan, dan konsep untuk memajukan 

sekolah. Proses penjabaran ide, gagasan dan konsep menjadi suatu rencana 

konkrit. Hal ini ternyata masih jarang dimiliki oleh kepala sekolah. Pada umumnya 

kepala sekolah hanya dapat menciptakan ide, gagasan dan konsep hanya pada 

tataran teori dan kurang mampu mewujudkan dalam program kerja yang nyata. 

Selanjutnya ketrampilan yang berhubungan dengan kemampuan 

manajerial  adalah ketrampilan personal. Ketrampilan personal pada prinsipnya 

adalah ketrampilan yang harus dimiliki oleh kepala  sekolah berkomunikasi dua 

                                                 
2
  Wahjosumdjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah TinjauanTeoritik dan Permasalahannya. (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2004), p 100 
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arah baik internal atau eksternal. Pada kenyataannya, tidak semua kepala saekolah 

memiliki kemampuan ini. Pada umumnya kepala sekolah hanya dapat bekerja 

sama dengan pihak internal atau sebaliknya. 

Ketrampilan  berikutnya adalah ketrampilan teknikal. Aspek terpenting 

pada ketrampilan teknikal adalah kepala sekolah harus memahami, metode, 

prosedur dan teknik bidang pendidikan. Implementasi ketrampilan teknikal adalah 

misalnya penyususnan program pembelajaran, evaluasi program dan tindak 

lanjutnya serta administrasi sekolah. 

Hasil survey awal tentang kemampuan manejerial guru di SMK 2 

Swadhipa Natar dapat dilihat pada Tabel 1.1 

Tabel 1.2 Kemampuan Manjeriral Guru SMK Swadhipa 2 Natar 

No Indikator Kinerja Keterangan 

1 Perencanaan Program Baik 

2 Koordinasi  Baik 

3 Pelaksanaan Baik 

4 Evaluasi Baik 

    Sumber: Hasil Wawancara  

Pada Tabel 1.2 terlihat secara umum kemampuan manjerial guru adalah 

baik, namun pada setiap ketrampilan kepala sekolah memiliki kelemahan. Pada 

ketrampilan konseptual, kepala sekolah mampu mengajukan ide, gagasan dan 

konsep dengan baik. Namun pada tahap tataran operasional (rencana konkret) 

ternyata kepala sekolah  masih belum memiliki kemampuan konseptual. 

Selanjutnya pada ketrampilan personal, kelemahan utamanya adalah kurangnya 

komunikasi kepala sekolah dengan pihak eksternal. Kepala sekolah cenderung 
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berkomunikasi inten dengan internal sekolah. Padahal proses kemajuan sekolah 

juga sangat ditentukan pihak eksternal (instansi terkait). 

Pada ketampilan teknikal kelemahan utamanya adalah pada penyusunan 

program kerja. Kepala sekolah belum menyusun program kerja secara sistematis. 

Kepala sekolah menyusun program kerja masih bersifat insendental dan bukan 

berdasarkan analisis masalah. Padahal untuk mencapai tujuan sekolah harus 

didasarkan perencanaan yang baik. Keadaan ini sudah tentu akan mempengaruhi 

kinerja guru. Kepala sekolah akan sangat sulit meningkatkan kinerja guru tanpa 

adanya kemampuan manajerial yang baik. Disamping itu, komunikasi antara 

kepala sekolah dengan guru juga belum efektif. Kepala sekolah belum optimal 

mengorganisasikan orang dan sumber, mempergunakan tenaga-tenaga yang baik 

dan teknik kehumasan yang baik, memanfaatkan komunikasi yang efektif dalam 

menghadapi beranekan macam subjek yang berkepentingan, seperti orang tua 

murid atau siswa dan guru-guru. 

Selain aspek kemampuan manajerial, ada aspek lain yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru yaitu kecerdasan emosional.  Kecerdasan emosional 

menurut Thordike yang dikutip Goleman (2002) adalah kemampuan untuk 

memahami dan mengatur orang lain untuk bertindak bijaksana dalam menjalin 

hubungan, meliputi kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. 

Kecerdasan interprersonal adalah kecerdasan untuk memahami orang lain, 

sedangkan kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan mengelola diri sendiri 
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(Mangkunegara, 2005).
3
  Kecerdasaran interpersonal berkaitan pola interaksi 

kepala sekolah dengan guru, sedangkan kecerdasaran interpersonal berkaitan 

dengan kemampuan kepala sekolah mengelola diri sendiri.  Hal ini menunjukkan 

kecerdasan emosional akan berdapampak langusng pada kinerja guru atau 

dengan kata lain kecerdasaran ini sudah juga sangat menentukan keberhasilan 

kepala sekolah dalam mengelola sekolah dan meningkatkan kinera guru.  

Sebagai seorang pimpinan, kecerdasan emosional sangat penting dalam 

menjalankan kepemimpinannya. Kepala sekolah yang memiliki tingkat 

kematangan emosional yang baik cenderung dapat menjalankan kepemimpinan 

dengan baik, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai, Namun kenyataannya tidak 

semua kepala sekolah memiliki kecerdasan emosional yang baik.  

 Hasil wawancara awal dengan beberapa guru SMK Swadjipa 2 Natar 

menunjukkan ada kesan bahwa kepala sekolah ragu dalam mengambil setiap 

keputusan. Tingginya peran kepala sekolah dalam setiap pengambilan keputusan 

menyebabkan adanya batas komunikasi guru dengan kepala sekolah. Selain itu, 

pengendalian emosi yang terkadang belum stabil, dampaknya suasana kerja 

menjadi kuarng baik terhadap pencapaian kinerja guru. Berikut ini hasil survey 

diperoleh gambaran tentang kecerdasan emosional kepala sekolah adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3 Kecerdasan Emosional  Kepala Sekolah SMK Swadhipa 2 Natar 

                                                 
3
Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. Evaluasi Kinerja SDM, Bandung : Refika CiptaMangkunegara  
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No Indikator Kecerdasan Emosional Keterangan 

1 Mengenali Emosi Diri Cukup baik 

2 Mengelola Emosi Baik 

3 Memotivasi Diri Sendiri Cukup baik 

4 Mengenali Emosi Orang Cukup baik 

 Membina Hubungan Baik 

    Sumber: Hasil Wawancara  

Pada Tabel 1.3 di atas terlihat secara umum kecerdasan emosional kepala 

sekolah adalah cukup baik. Hal ini sudah tentu akan mempengaruhi kinjerja guru. 

Menurut Mangkunegara (2010), salah satu penyebab lemahnya sumberdaya 

manusia di Indonesia adalah rendanya kecerdasan emosional.
4
Padahal Goleman 

(2003) kemampuan terbesar yang mempengaruhi seseorang dalam bekerja adalah 

kecerdasan emosional.
5
 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang penulis jelaskan 

sebelumnya, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

a. Kepala SMK Swadhipa 2 Natar  belum menyadari dan memahami 

pentingnya kemampuan manajerial dalam mengelola sekolah dan 

meningkatkan kinerja guru, dan Kenyataannya Kemampuan manajerial 

kepala sekolah belum baik. 

                                                 

4
Mangkunegara, Anwar Prabu, 2005. Evaluasi Kinerja SDM, Bandung : Refika Cipta 

5
Goleman, Daniel. 2002. Emotional Intelligence (terjemahan). Jakata : PT Gramedia Pustaka Utama 
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b. Kepala SMK belum menyadari dan memahami dalam mengelola sekolah 

dan meningkatkan kinerja guru dibutuhkan kecerdasan emosional yang 

tinggi. Dan Kenyataan tingkat kecerdasan emosional kepala sekolah 

belum baik. 

c. Kepala SMK Swadhipa 2 Natar belum memahami apa itu kemampuan 

manajerial dan kecerdasan emosional 

d. Kepala SMK Swadhipa 2 Natar belum melaksanakan fungsi manajerial 

secara optimal, indikatornya adalah penyusunan RKS tidak sistematis 

atau cenderung insidental, pengelolaan sekolah tidak terorganisasi 

dengan baik, dan kepala sekolah kurang melaksanakan RKS dengan 

baik. 

e. Kinerja guru umumnya sudah baik. 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian terfokus pada masalah yang akan diteliti, maka penelitian ini 

terbatas untuk melihat: 

a. Kinerja Guru 

b. Kemampuan manejerial kepala sekolah 

c. Kecerdasan emosional kepala sekolah 

d. Pengaruh kemampuan manajerial dan kecerdasan emosional kepala 

sekolah terhadap kinerja guru 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah dalam bentuk rumusan masalah asosiatif kausal, yaitu 

hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, dalam penelitian ini terdapat dua 

variabel independent (variabel yang mempengaruhi) yaitu kemampuan 

manajerial (X1) dan kecerdaan emosional (X2) serta variabel dependent (variabel 

yang dipengaruhi) yaitu kinerja guru (Y). Rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah ada pengaruh kemampuan manajerial Kepala Sekolah 

terhadap kinerja guru SMK Swadhipa 2 Natar Lampung Selatan? 

2. Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional Kepala Sekolah terhadap 

kinerja guru SMK Swadhipa 2 Natar Lampung Selatan? 

3. Apakah ada pengaruh kemampuan manajerial dan kecerdasan 

emosional Kepala Sekolah secara bersama terhadap kinerja guru SMK 

Swadhipa 2 Natar Lampung Selatan? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kinerja guru 

b. Kemampuan manejerial kepala sekolah 

c. Kecerdasan emosional kepala sekolah 
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d. Pengaruh kemampuan manejerial dan kecerdasan emosional terhadap 

kinerja guru 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini berguna: 

a. Bagi kepala sekolah sebagai bahan masukan untuk kemampuan 

meningkatkan kemampuan manejerialnya dan kecerdasan emosional 

b. Bagi peneliti merupakan peningkatan pengetahuan dalam rangka 

membuktikan teori kemampuan manejerial dan kecerdasan emosional 

kaitannya dengan kinerja guru.  




