
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang penting 

dalam suatu organisasi, dan sering disebut sebagai ujung tombak untuk mencapai 

tujuan organisasi, (Zikri 2019). Oleh karena itu, organisasi memerlukan sumber 

daya manusia yang berkinerja tinggi sehingga dapat mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik bergantung pada bagaimana 

pemimpin dalam organisasi tersebut mempersentasikan apa yang diinginkan oleh 

organisasi.  Pemimpin yang baik haruslah dapat mengelola sumber daya yang bera 

da di dalam naunganya untuk mencapai hasil yang telah di tetapkan sebelumnya. 

Adapun sumber daya yang memiliki kerumitan tertinggi dalam pengaturannya 

adalah sumber daya manusia (SDM). 

Pengelolaan  SDM dalam suatu organisasi seorang pemimpin dituntut 

dapat melakukan banyak manuver agar SDM mencapai tingkatan yang 

diharapkan, menjadi penting untuk sebuah organisasi untuk dapat mengelola 

SDM-nya secara baik, karena banyak hal yang dapat menjadi keuntungan dengan 

pemeliharaan SDM itu sendiri. Hal paling penting dalam mengelola SDM adalah 

bagaimana mengelola Kinerja dari SDM itu sendiri. 

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) 

individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh 

kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta 

keinginan untuk berprestasi lebih baik. Kinerja terbagi dua jenis yaitu : kinerja 



tugas merupakan peran perkerjaan yang digambarkan dalam bentuk kualitas dan 

kuantitas dari perkerjaan tersebut. Kinerja kontekstual memberikan sumbangan 

pada keefektifan organisasi dengan mendukung keadaan organisasi dengan 

mendukung keadaan organisasional, sosial dan fisologis (Kurniawan 2019). 

Kinerja pegawai terdiri dari beberapa ciri-ciri dapat dilihat dari dimensi 

perkerjaan, pengetahuan, inisiatif, hambatan psikologis, sikap, displin dan waktu, 

(Sutrisno, 2018). Kinerja pegawai merupakan hasil sinergi dari berbagai faktor, 

antara lain faktor lingkungan internal, faktor lingkungan eksternal dan lingkungan 

internal pegawai atau organisasi, (Wirawan, 2009). 

Faktor lingkungan Internal Organisasi dalam melaksankan tugasnya, 

pegawai memerlukan dukungan organisasi tempat ia berkerja, dukungan tersebut 

mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai. Lingkungan internal Organisasi 

melimputi visi, misi, tujuan, bahan mentah, teknologi sistem manajemen, 

kompensasi, kepemimpinan, modal budaya perusahaan, teman berkerja, iklim 

organisasi dan kebijakan organisasi.  

Salah satu faktor lingkungan internal organisasi yang memiliki peran 

penting adalah pemimpin, karena seorang pemimpin memiliki keterampilan yang 

sangat luas dalam semua asfek organisasi. Kepemimpinan merupakan proses 

untuk mempengaruhi orang lain, untuk memahami dan setuju dengan apa yang 

perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses 

untuk memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama, 

(Yukl 2005). 



Kepemimpinan terdiri beberapa macam yang banyak dibahas oleh para 

ahli diantaranya adalah gaya kepemimpinan transformasional, gaya 

kememimpinan transaksional, gaya kepemimpinan situasional, gaya 

kepemimpinan pelayanan dan dan gaya kepemimpinan autentik, (Rorimpandey 

2013). 

Menurut  Kharis (2015) Gaya kepemimpinan transformasional merupakan 

tipe pemimpin yang  menginspirasi para pengikutnya untuk mengenyampingkan 

kepentingan pribadi mereka dan memiliki  kemampuan mempengaruhi yang luar 

biasa. Selain itu menurut Mootalu (2019) juga menyatakan gaya  kepemimpinan 

transformasional merupakan pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada 

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengikutnya dengan cara 

memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuannya. Jadi dapat dilihat 

gaya kepemimpinan transformasional dapat menginspirasi bawahanya mengenai 

pentingnya nilai kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah di 

tetapkan. 

Yukl (2010) menjelaskan gaya kepemimpinan transformasional lebih 

meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut  dibandingkan kepemimpinan 

transaksional.  Heater & Bass (1988) juga menyatakan gaya  kepemimpinan 

tansformasional lebih menarik bagi pegawai yang berpendidikan tinggi, karena 

pegawai  yang berpendidikan tinggi mendambakan tantangan kerja yang dapat 

menambahkan profesionalis dan pengembangan diri. Karena kepemimpinan 

Transformsional lebih baik di terapkan pada pegawai yang berpendidikan tinggi 

maka penulis melakukan penelitian  ini pada Guru SMK Negeri 2 Kerinci. 



SMK Negeri 2 Kerinci terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi salah 

satu sekolah USB, yang berdiri pada tanggal 1 januari 2009 dan SK izin 

operasional tanggal 17 September 2009 nomor:510/kep.333/2009. Tenaga 

pengajar terdiri dari tenaga yang cukup profesional mulai dari S1, hingga 

beberapa orang yang sedang dalam tahap penyelesaian tahap pasca sarjana S2 dan 

juga terdapat guru yang diperbantukan dari dinas terkait. 

Kinerja guru dapat di lihat salah satu dari  prestasi yang di raih di SMK 

Negeri  2 Kerinci dari  tahun 2014-2019 pada SMK Negeri 2 Kerinci. 

Tabel 1.1. 

Data Prestasi Guru di SMKN Negeri  2 Kerinci tahun 2014-2019 

No Tahun Nama Penghargaan Instansi Tingkat 

 

 

1. 

 

2014-

2018 

Herman Pani Satyakarya 

20 tahun 

Pemda 

kerinci 

Kab/kota 

Herman Pani Adikarya Kepresidenan Nasional 

Sudirman Kepala 

sekolah 

berpestasi  

Bupati 

Muaro Jambi 

Kab/kota 

Sudirman Satya 

lencana 

Karya 

Presiden RI Nasional 

2. 2019 Firdawalis Pengabdian 

30tahun 

dinas  

Presiden RI Nasional 

Sumber :SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2020 

Tabel 1.1 Mengambarkan prestasi guru tahun 2014-2018 memperoleh 4 

prestasi terjadi penurunan prestasi pada tahun  2019 hanya memperoleh 1 prestasi. 

Hal ini menunjukan kinerja guru SMK Negeri 2 Kerinci menurun. 



Berikut ini adalah laporan data prestasi siswa/siswi di SMK Negeri 2 

Kerinci pada 6 tahun terakhir ini yaitu dari tahun 2014-2019 

Tabel 1.2. 

Data Prestasi siswa di SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2014-2019 

Nama Kegiatan Jenis Tingkat Tahun Pencapaian 

Perkemahan wirakarya Grup  Kab/kota 2014 Juara 3 

Pengurus osis Grup  Kab/kota 2014 Juara 3 

Peserta bimbingan teknis 

pengurus SMK 

Grup  Provinsi 2014 Juara 1 

O2SN bulu tangkis putra Individu  Kab/kota 2014 Juara 1 

O2SN volly ball  Grup  Kab/kota 2014 Juara 2 

OSTN Matematika Non 

Teknologi 

Individu Kab/kota 2015 Juara 1 

OSTN Matematika Non 

Teknologi 

Individu Provinsi 2015 Juara 3 

OSTN Fisika  Individu Kab/Kota 2015 Juara 1 

OSTN fisika terapan  Individu  Kab/Kota 2015 Juara 1 

O2SN volly Ball Grup Provinsi 2016 Juara 3 

Paskibraka  Grup  Kab/Kota  2016 Juara 3  

Pesantren ramadhan  Individu  Provinsi  2016 Juara 3 

Raimuna Pramuka Grup  Kab/Kota 2016 Juara 3 

Lomba menulis artikel  Individu Provinsi  2017 Juara 3 

Suber : SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2020 



Ket: Tahun 2014 memperoleh 5 prestasi,  2015 memperoleh  4 prestasi, 2016 

memperoleh 4 prestasi, 2017 memperoleh  1 prestasi, 2018 memperoleh  0, 2019 

memperoleh 0. 

Tabel 1.2 Mengambarkan prestasi siswa tahun tahu 2014 memperoleh 5 

(lima) Prestasi dan tahun 2015-2016 tmemperoleh 4 (empat) prestasi terjadi 

penurunan prestasi di tahun 2017 mendapat 1 (satu) prestasi bahkan di tahun 

2018-2019 tidak memperoleh prestasi sama sekali. Menurunya prestasi siswa pada 

SMK Negeri 2 Kerinci ini di sebabkan oleh banyak faktor diduga diantaranya 

faktor Kepemimpinan Transformasional yang belum maksimal.  

Fakta Kinerja Guru diatas  didukung dengan fakta tambahan mengenai 

kinerja guru dengan melakukan survey awal yang di lakukan pada tangal  tanggal 

9 November  2020 sebanyak 10 orang guru hasil survei tersebut dapat di lihat 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.3 

Penelitian awal Kinerja Guru  SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2020 
 

NO PERNYATAAN 
YA TIDAK 

Jwb Jwb % Jwb Jwb % 

 

1 

Guru selalu mengerjakan pekerjaan 

dengan teliti sehingga 

tidak terdapat kesalahan 

 

6 

 

60% 
 

4 

 
40% 

2 
Pekerjaan yang Guru lakukan 
selalu mencapai target 

4 40% 6 60% 

3 
Guru selalu mengerjakan tugas 

tepat pada waktunya 
6 60% 4 40% 

4 Guru menyiapkan materi 

pembelajarannya masing-masing 

5 50% 5 50% 

5 
Guru selalu menghargai rekan 
kerja satu sama lain 

6 60% 4 40% 

   RATA-RATA 54% 46% 

(Sumber: Observasi awal SMK Negeri 2 Kerinci tahun2020) 

 



Berdasarkan tabel 1.3 penelitian awal menunjukan rendahnya kinerja Guru 

di SMK Negeri 2 Kerinci. Karena hasil jawaban yang di isi oleh kepala sekolah 

dengan angka 54%  ini  menunjukan bahwa masih adanya indikasi yang belum 

optimal pada kinerja Guru di SMK Negeri  2 Kerinci.  

Menurunya kinerja di SMK Negeri 2 Kerinci tentunya di sebabkan oleh 

beberapa faktor diduga di antaranya faktor Kepemimpinan Transformasional.  

Pernyataan  ini di dukung oleh  Sugianto (2011) baik buruknya kinerja seorang  

pegawai salah satunya adalah cara pemimpin dalam memimpin  pegawainya.  

 Berikut ini tabel 1.4 gambaran penelitian awal Kepemimpinan 

Transformasional pada SMK Negeri 2 Kerinci. 

Tabel 1.4 

Kepemimpinan Transformasional SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2020 

Sumber :observasi awal pada SMK Negeri 2 Kerinci tahun 2020 

   Berdasarkan Tabel 1.4 hasil  penelitian  awal menunjukan Gaya 

Kepemimpinan Transformasional di SMK Negeri 2 Kerinci belum maksimal 

NO PERNYATAAN YA TIDAK 

Jwb Jwb% Jwb Jwb% 

1 
Kepala seokolah memiliki 
comitmen yang dapat 

dipercaya oleh guru 

6 60% 4 40% 

2 
Kepala sekolah mampu 
menciptakan semangat 
Guru  dalam berkerja 

7 70% 3 30% 

 

3 
Kepala sekolah 

membrikan penghargaan 

jika Guru berkerja dengan 

baik 

 

6 60% 

 

4 40% 

4 
Kepala sekolah 
memberikan ide ide 

kreatif yang baru kepada 
Gurunya dalam mengajar 

4 40% 6 60% 

 RATA-RATA 57,5% 42,5% 



dengan angka 57,5% ini menunjukan bahwa masih adanya indikasi yang belum 

optimal pada Gaya Kepemimpinan Transformasional di SMK Negeri 2 Kerinci. 

 Variabel gaya kepimimpinan transformasional dan kinerja sebelumnya 

telah banyak di bahas di dalam berbagai penelitian baik kualitatif maupun 

kuantitatif.  Pada tahun  2013 Fanni Adhistya Italiani  melakuan penelitian dengan 

variabel gaya kepemimpinan transformasional, gaya kepempinan transaksional 

dan kinerja terhadap departemen SDM PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. 

menemukan hasil pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

pegawai memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Sedangkan pada tahun 

2019 Zulkifli Mootalu melakukan penelitian dengan variabel yang sama pada 

objek yang berbeda di temukan hasil yang sedikit berbeda, bahwa variabel gaya 

kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel 

kinerja.  

Berdasarkan subtansi penjelasan sebelumnya dan fakta awal yang ada 

menunjukan bahwa Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 

kinerja guru. kepemimpinan transformasional yang belum optimal akan 

berpengaruh terhadap kinerja Guru  dan berdampak pada keberlangsungan hidup 

sekolah. Oleh karena itu peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Guru di SMK Negeri 2 Kerinci” 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan data prestasi guru tabel 1.1 tahun 2020  hanya memperoleh 

1 (satu) prestasi pada tahun 2019 . Berdasarkan data prestasi siswa tabel 1.2 

tahun 2020 tidak memperoleh prestasi sama sekali pada tahun 2018-2019 dan 

berdasarkan obserpasi awal tentang kinerja tabel 1.3 tahun 2020 yang menjawab 

“ya” 54% dan menjawab “tidak” 56%. Hal ini mengambarkan tentang penurunan 

kinerja pada SMK Negeri 2 kerinci. Berdasarkan obserpasi awal tentang 

kepemimpinan transformasional tabel 1.4 yang menjawab ”ya” 57,5% dan 

menjawab tidak 42,5%. Hal ini mengambarkan tentang belum oktimalnya 

kepemipinan transformsional pada SMK Negeri 2 Kerinci. 

Berdasarkan subtansi diatas peneliti tertarik untuk meneliti seberapa 

besar pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap  kinerja guru pada 

SMK Negeri 2 Kerinci.  

Untuk memperjelas permasalahan sebagai dasar penelitian ini, maka 

dirumuskan permasalahan sebaigai berikut : 

1. Bagaimana gambaran Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Gambaran 

Kinerja Guru SMK Negeri 2 Kerinci? 

2. Bagaimana pengaruh Kepemimpinan Tranformasional terhadap kinerja Guru 

SMK Negeri 2 Kerinci?  

 

 

 

 



1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini untuk : 

1. Mengetahui gambaran Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Gambaran 

Kinerja Guru SMK Negeri 2 Kerinci? 

2. Mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Tranformasional terhadap Kinerja 

Guu pada SMK Negeri 2 Kerinci 

1.3 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai manajemen Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

2. Manfaat Bagi Organisasi  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi SMK Negeri 2 Kerinci sebagai 

masukan dalam Kepemimpinan Tranformasional guna meningkatkan kinerja 

guru serta dalam mengambil suatu kebijakan. 

3. Manfaat Bagi peneliti 

Diharapkan penelitian ini dapat bermamfaat bagi peneliti dalam rangka 

pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana. 

 


