
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan 

seseorang, tidak hanya itu pendidikan juga berperan besar bagi kemajuan dan 

perkembangan suatu bangsa. Bangsa yang maju dan besar tentu ditunjang oleh 

kualitas pendidikan yang memadai bagi warganya. Di Indonesia sendiri, 

pemerintah melalui beberapa program berusaha mendorong kemajuan pendidikan, 

dengan semangat untuk menghasilkan Individu terampil yang berakhlak mulia 

dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan yang tercantum dalam amanat 

Pembukaan UU 1945, pendidikan adalah satu hal yang menjadi tanggung jawab 

Negara dan Masyarakat secara luas. Dalam konteks realisasinya, pemerintah, 

melalui dua Kementrian (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi untuk menangani Pendidikan Tinggi, Pengembangan Riset 

serta Teknologi di seluruh wilayah NKRI), yang secara  terus menerus 

mengembangkan beragam program untuk mengembangkan pendidikan serta 

menghasilkan produk pendidikan yang unggul di segala bidang. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD 

peringkat pendidikan dunia untuk World Education Ranking, peringkat negara 

maju dilihat dalam segi pendidikan, Indonesia menempati urutan ke 57 dari total 

65 negara Edupost.id (2016). Berdasarkan Survey United Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2017), kualitas pendidikan di 

negara-negara berkembang di Asia Pacific, Indonesia berada di peringkat 10 dari 

14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 

dari 14 negara berkembang. Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kinerja guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, 

dan perguruan tinggi yang ada di Indonesia tergolong rendah dan perlu adanya 

peningkatkan kualitas supaya pendidikan yang ada di Indonesia mampu bersaing 

dengan negara negara yang ada di Asean bahkan di dunia. mulai dari rendah dan 

minimnya fasilitas pendidikan berikut dengan Sumber Daya Manusia 

pendukungnya yang masih belum produktif dalam menghasilkan pendidikan di 

Indonesia khususnya didaerah terluar, dan terpencil. Sedangkan  Kepulauan Riau 

merupakan provinsi yang mempunyai luas wilayah dengan beberapa pulau 

bahwakan ada yang sangat terpencil salah satu nya pulau-pulau yang ada di 

kabupaten karimun sehingga akses untuk melakukan proses belajar mengajar 

masih terbatas.  

Untuk meningkatkan kinerja guru maka seorang guru harus mampu 

mengenali kesadaran emotional diri sendiri, mempunyai rasa percaya diri dan 

kemampuan dalam menangani siswa-siswa serta tugas yang diemban, sehingga 

dapat bekerja dengan baik (Asrar-ul-haq, Anwar, & Hassan, 2017). Hubungan 

yang signifikan antara kecerdasan emosi guru dengan pengalaman mengajar dan 

kinerja guru, guru yang berpengalaman dapat bermanfaat bagi guru yang 

berpengalaman rendah dengan pengalaman emosional mereka. Kinerja seorang 

guru atau dosen ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kecerdasan emosional, rasa 
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percaya diri, kontrol dari emosional guru tersebut, pencapaian, kontrol emosi diri, 

dan konflik manajemen. Dimana faktor faktor ini mempengaruhi kinerja guru atau 

dosen pada perguruan tinggi. 

Tabel 1.1 
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Menurut Kecamatan di Kabupaten Karimun, 2017 
 

Kecamatan                                                 
Subdistrict 

Sekolah       Murid            Guru                

Negeri Swasta  
Laki-
laki 

Perem 
puan  

Laki-
laki 

Perem 
puan 

-1 -2  -3   -4 -5   -6 -7 
Moro 2 -  257 248  17 15 
Durai 1 -  67 87  7 6 
Kundur 2 1  484 670  26 44 
Kundur 
Utara 1 -  138 148  13 11 

Kundur 
Barat 1 1  214 314  22 19 

Ungar 1    -  71 106  5 12 
Belat 1    -  89 75  6 11 
Karimun 1 2  664 837  29 64 
Buru 1     -  115 126  10 11 
Meral 1      -  143 227  8 25 
Tebing 2      -  543 821  20 65 
Meral Barat     -      -  - -  - - 

Karimun 14 4   2 785 3 659   163 283 
Sumber: BPS 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah sekolah menengah atas yang 

terdapat Kabupaten Karimun jumlah keseluruhan sekolah menengah atas adalah 

18 sekolah dengan rincian sekolah Negeri terdapat 14 sekolah dan sekolah swasta 

sebanyak 4 sekolah. Rata rata setiap kecamatan memiliki sekolah negeri dan 

beberapa sekolah swasta, terdapat empat Sekolah Menengah Atas swasta pada 

tiga kecamatan di Kabupaten Karimun yakni satu sekolah swasta di kecamatan 
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Kundur, satu sekolah di kecamatan Kundur Barat, dan dua sekoah lainnya berada 

dikecamatan Karimun Baru. Dari keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten 

Karimun jumlah siswa laki laki adalah sebanyak 2785 sedangkan perempuan 

adalah sebanyak  3659  siswi dengan total jumlah murid keseluruhan adalah 6444 

siswa dan siswi. Tabel diatas juga menjelaskan jumah guru yang mengajar 

disekolah pada Kabupaten Karimun yaitu dengan total keseluruhan guru adalah 

sebanyak 446 guru. Dapat diambil kesimpulan bahwa peran guru sangat besar dan 

diutamakan dalam membentuk karakter siswa yang baik dalam mempersiapkan 

siswa dan siswinya menempuh perguruan tinggi nantinya. Dari data diatas dapat 

kita ambil kesimpulan bahwasanya perlu untuk mempertimbangkan kinerja guru 

dengan melihat dari segi kecerdasan emosional pada guru yang ada di kabupaten 

Karimun   

 Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka penulis membuat penelitian 

dengan judul ‘Pengaruh Kesadaran Emosional diri, Rasa Percaya Diri, 

Kontrol Emosi, Pencapaian, Pengembangan dan Konflik Manajemen 

terhadap Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Karimun”. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian  

a. Apakah terdapat pengaruh antara kesadaran emosional diri dan kinerja guru? 

b. Apakah terdapat pengaruh antara rasa percaya diri dan kinerja guru? 

c. Apakah terdapat pengaruh antara kontrol emosional diri dan kinerja guru? 

d. Apakah terdapat pengaruh antara Pencapaian dan kinerja guru? 

e.   Apakah terdapat pengaruh antara pengembangan dan kinerja guru? 
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f.   Apakah terdapat pengaruh antara konflik manajemen dan kinerja guru? 

  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pengaruh antara kesadaran emosional diri dan kinerja 

guru.  

b. Untuk mengetahui pengaruh antara rasa percaya diri dan kinerja guru 

c.  Untuk mengetahui pengaruh antara kontrol emosional diri dan kinerja guru 

d. Untuk mengetahui pengaruh antara pencapaian dan kinerja guru 

e.  Untuk mengetahui pengaruh antara pengembangan dan kinerja guru 

f.  Untuk mengetahui pengaruh antara konflik manajemen dan kinerja guru 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan : 

a. Bagi Kepala sekolah menengah atas (SMA), diharapkan dari hasil penelitian 

ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga adanya perbaikan 

kualitas dalam meluluskan putra dan putri terbaik Kabupaten Karimun 

kedepannya. 

Bagi Kepala Dinas Pendidikan provinsi Kepulauan Riau dari hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan referensi dalam menerapkan kebijakan yang dapat 
meningkatkan kinerja guru baik yang negeri maupun sekolah swasta melalui faktor 
kecerdasan emosional dan kepercayaan diri serta memiliki referensi untuk mengusulkan 
kegiatan kepada Pemerintah untuk mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.  dalam mengevaluasi kinerja guru.  

b. Bagi Gubernur kepulauan riau  diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 

mengevaluasi proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, 
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terutama yang berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yang 

berkaitan dengan kecerdasan emosional guru terhadap kinerja guru Sekolah 

menengah Atas yang ada di Kabupaten Karimun.   

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tesis ini, secara keseluruhan penulisan dibagi menjadi 

lima bab dengan rincian sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang kerangka teoritis yang menjadi dasar teori 

yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti dan juga 

perumusan hipotesis. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini mendeskripsikan uraian tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel serta teknik pengumpulan data 

dan metode analisa data. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan analisis-analisis penelitian yang dilakukan dan 

pembahasan secara rinci. 

BAB V:   KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
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Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan 

rekomendasi untuk peneliti berikutnya serta implikasi manajerial untuk 

manajemen sumber daya manusia kinerja guru 
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