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Motto dan Persembahan 

 

Motto: 

1. Tiga hal yang menyelamatkan, yaitu: takut kepada Allah SWT, baik secara 

diam maupun terang-terangan, hidup sederhana baik di waktu miskin atau 

kaya, dan berlaku adil baik diwaktu marah atau ridha (Ali bin Abi Thalib) 

2. Keberagaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaan-Nya 

(Gus dur) 

3. Tidak ada kesia-siaan yang menguras tubuh kecuali kekhawatiran. Dan 

orang yang punya keyakinan pada Tuhan seharusnya merasa malu kalau 

masih mengkhawatirkan sesuatu ( Mahatma Gadhi) 
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2. Kakak saya tercinta Merry Mariana 

3. Sahabat-sahabat saya tercinta yang selalu mendukung dan memberikan 

semangat dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. SMK N 1 Kendal, SMK N 2 Kendal, dan SMK N 4 Kendal yang telah 

memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian. 
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INTISARI 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya 

manusia serta peran kepemimpinan transformasional sebagai variabel moderating 

dalam hubungan modal sosial structural dan modal sosial relasional terhadap 

kinerja sumber daya manusia. Modal sosial struktural merupakan hubungan dan 

interaksi sosial yang ada dalam sebuah organisasi. Dimana pola hubungan 

tersebut didasarkan pada hubungan lemah (weak tie theory) dan hubungan kuat 

(strong tie theory) yang terjalin pada setiap individu. Modal sosial relasional 

merupakan hubungan atau interaksi yang didasarkan atas rasa saling percaya 

(trust) dan kelayakan dipercaya (trust worthiness) dimana kedua hal tersebut 

merupakan atribut yang melekat pada setiap individu. Kepemimpinan 

transformasional adalah segala tindakan seseorang yang bertujuan mempengaruhi 

orang lain agar melaksanakan fungsi dan tugasnya demi rangka mencapai tujuan 

yang bermakna sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan. Kinerja 

sumber daya manusia merupakan Kegiatan keseharian yang ditunjukkan mulai 

dari mengontrol dan mengkoordinasi siswa saat belajar dan kegiatan yang sedang 

berlangsung disekolah sampai kegiatan berakhir.  

Sampel dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang ada pada 

tiga sekolah menengah negeri (SMK N) yang ada di Kabupaten Kendal, dengan 

jumlah sampel sebanyak 177 responden. Metode penarikan sampel 

mempertimbangkan masa kerja minimal telah bekerja selama satu tahun, sehingga 

telah faham tentang kondisi yang sebenarnya mengenai lingkungan kerja tersebut, 

mulai permasalahan atau kendala apa saja yang dapat menunrunkan kinerja 

sumber daya manusia. Karena telah faham tentang kondisi dan permasalahan 

dilingkungan kerja, akan mempermudah dalam pengisian kuesioner. Pengujian 

menggunakan SPSS 20, dan hasil dari pengolahan data yang berhasil 

dikumpulkan dan layak diuji didapatkan hasil, bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara  modal sosial struktural dan modal sosial relasional terhadap 

kinerja SDM. Kepemimpinan transformasional sebagai variabel moderating, 

memperkuat hubungan modal sosial struktural dan kinerja SDM serta 

pengaruhnya positif dan signifikan. kepemimpinan transformasioanal yang 

memoderasi hubungan modal sosial relasional dan kinerja SDM, kepemimpinan 

transformasional memperlemah hubungan modal sosial relasional dan kinerja 

SDM. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap modal sosial relasional 

dan kinerja SDM negatif dan signifikan. 
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