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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pasal 39 ayat 2 Bab XI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara 

jelas Undang-Undang ini menyebutkan bahwa seorang pendidik merupakan tenaga 

profesional dan memiliki peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan 

nasional Indonesia. 

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UU No. 14/2005: “Guru dan 

Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan 

tinggi dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kedudukan 

guru sebagai tenaga profesional adalah untuk (1) meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. 

(2) melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.  

Sekolah, sebagai institusi pendidikan formal, lebih dari sekedar tempat 

pertukaran dan pengembangan pengetahuan karena juga menjadi wadah bagi 

pendidikan karakter seorang manusia. Sekolah bertujuan untuk memberikan 
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pendidikan yang bermutu dan menghasilkan manusia yang berkualitas dari segi 

pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Oleh karena itu, sumber daya 

manusia yang berkualitas amat diperlukan untuk mencapai tujuan setiap institusi 

pendidikan. Bukan hanya pandai dan cerdas, guru dengan dedikasi tinggi terhadap 

tugas-tugas yang diembannya akan mempengaruhi pencapaian dan pengembangan 

tujuan pendidikan umumnya dan tujuan institusi tempat guru tersebut berkarya 

khususnya.  

Tenaga pendidik atau guru sebagai karyawan atau sumber daya manusia 

dalam suatu organisasi merupakan aset yang sangat penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tripathi (2017, 14) menuliskan: 

“The technology, access to information, knowledge, raw material and other things are 

equally available to all the companies. It is said that 80 percent of what a company does can 

be done by another company in a similar business. The ability to utilize the other 20 percent 

is what gives the company an edge over the competitors. The other 20 percent is all people. 

The efficiency of the staff can make or break the company.” 

 

Delapan puluh persen aktivitas atau kegiatan maupun program yang 

dilakukan oleh suatu organisasi dapat dilakukan oleh organisasi lain yang sejenis. 

Dua puluh persen pembedanya adalah kemampuan organisasi tersebut untuk 

bertahan dalam persaingan; 20% itu adalah sumber daya manusia  atau karyawan. 

Sudaryono (2014, 63) menyatakan bahwa kinerja adalah pengukuran atas hasil 

yang ditampilkan melalui suatu kegiatan atau aktivitas seseorang dalam upaya 

menyelesaikan suatu tugas yang diembannya. Kinerja guru yang baik secara umum 

akan mendorong tingkat keberhasilan murid dalam proses belajar dan pada 

akhirnya akan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan pengelolaan 

dan pengaturan yang baik terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, tujuan dan 

cita-cita suatu organisasi akan dapat tercapai.  
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Colquitt et al. (2015, 8) menyatakan bahwa yang sangat diinginkan oleh suatu 

organisasi adalah keberlangsungan dan kemampuan untuk terus bertahan dalam 

persaingan yang ketat; sehingga  yang perlu mendapat perhatian khusus adalah 

pencapaian kinerja yang baik. Kinerja karyawan menjadi salah satu faktor 

determinan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Kirkpatrick (2006, 23) 

menjelaskan bahwa tujuan akhir dari suatu organisasi adalah untuk memastikan 

bagaimana organisasi mengetahui dan mendapatkan kinerja yang maksimal dari 

karyawan organisasi tersebut.  

Gibson seperti dikutip oleh Bintoro dan Daryanto (2017, 2) menjelaskan 

adanya tiga aspek yang berdampak pada kinerja karyawan: (1) aspek individu yang 

mencakup kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga, pengalaman, status 

sosial, dan demografi dari individu tersebut; (2) faktor psikologis yang mencakup 

persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi, dan kepuasan kerja; dan (3) faktor 

organisasi yang mencakup struktur organisasi, disain pekerjaan, kepemimpinan, 

dan sistem penghargaan.  

 Pendidik sebagai aset utama dalam suatu institusi pendidikan merupakan 

roda penggerak institusi tersebut dan sangat berperan penting dalam menghasilkan 

siswa yang berprestasi, berpengetahuan luas, memiliki karakter sebagai insan yang 

berakhlak mulia, serta mampu beradaptasi dan produktif dalam dunia nyata setelah 

mereka menyelesaikan pendidikan formal mereka. Tugas-tugas guru boleh 

dikatakan sangat berat namun mulia dan memiliki fungsi yang sangat penting dalam 

kehidupan seorang siswa. Pada umumnya kinerja seorang guru dievaluasi melalui 

suatu proses selama satu tahun pelajaran oleh kepala sekolah, kepala departemen 

atau oleh manajer human resources institusi tersebut. 
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 Shaju dan Subashini (2016, 118) menyatakan bahwa mengevaluasi 

kinerja seorang karyawan dalam suatu organisasi tidak hanya memiliki kepedulian 

dengan seberapa puas dia dengan pekerjaan itu, tetapi juga dengan banyak faktor 

lain seperti independensi profesional, komitmen organisasi, kecerdasan emosional, 

kedisiplinan, gaya kerja kolaboratif, organizational citizenship behavior, dan lain-

lain.      

Kissi et al. (2019), menyatakan dalam penelitiannya bahwa kinerja 

karyawan adalah masalah yang penting dalam suatu organisasi yang mencari 

keuntungan maupun organisasi nirlaba. Kinerja adalah suatu alat untuk mengukur 

pencapaian suatu organisasi atau institusi. Kinerja dapat diekspresikan sebagai 

kualitas suatu pekerjaan atau efektivitas dan efisiensi dari suatu program atau 

aktivitas tertentu. Penelitian terdahulu memberikan gagasan bahwa karyawan yang 

bersikap penolong dan mau bekerja sama (organizational citizenship behaviour - 

OCB) dalam suatu organisasi memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka 

yang tidak melibatkan diri dalam aktivitas OCB.  

Afsar dan Badir (2016) menyebutkan bahwa OCB itu penting karena 

sifatnya menguntungkan dan mereka yang terlibat dalam OCB merupakan aset 

suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut. Penelitian lain 

oleh Park (2016) juga menyebutkan bahwa OCB adalah perilaku yang cenderung 

menolong rekan sekerja dan meningkatkan efektivitas dalam organisasi sehingga 

kinerja organisasi akan lebih baik apabila semua karyawan terlibat dalam OCB 

sesering mungkin.   

Tentunya kinerja organisasi tidak dapat meningkat apabila hanya tergantung 

pada sumber daya manusia (karyawan) tanpa adanya dukungan dari organisasi 
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tersebut. OCB dalam suatu organisasi tidak dapat dipisahkan dari pihak-pihak lain 

yang terlibat yang memberikan kontribusi positif terhadap perilaku karyawan 

tersebut. Dukungan dari organisasi yang dirasakan atau diterima oleh karyawan 

(perceived organizational support) merupakan bagian dari beberapa variabel yang 

memberikan dampak pada terbentuknya perilaku positif dalam organisasi (Claudia, 

2018, 23-48). Dukungan organisasi ini menyiratkan tingkat apresiasi manajemen 

yang diberikan terhadap kontribusi karyawan dan seberapa banyak mereka 

memerhatikan kesejahteraan karyawannya.  

Chen & Li (2018) menyatakan bahwa perilaku ekstra  merupakan suatu 

kebijaksanaan yang muncul secara alami. Karyawan memiliki kebebasan untuk 

memilih apakah mereka akan terlibat atau tidak dalam extra-role bahvior ini, tanpa 

merasa takut akan hukuman. Partisipasi sukarela ini dapat meningkatkan kinerja 

organisasi.  

Kecocokan antara karyawan dan organisasi juga akan memotivasi karyawan 

untuk semakin terlibat dalam OCB. Oleh karena itu,  mencari kesesuaian (proper-

fit) antara karyawan dan organisasi dapat menjadi suatu pendekatan yang efektif 

untuk memperoleh partisipasi sukarela karyawan terhadap OCB. Person-

organization fit (PO Fit) akan memberikan indikasi awal yang dapat menandakan 

nilai dan norma spesifik yang harus diadopsi untuk karyawan dan digunakan untuk 

mengembangkan kecocokan atau kesesuaian sehingga tujuan karyawan sejalan 

dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, karyawan yang cocok dengan 

organisasi akan memiliki identifikasi yang baik terhadap tujuan organisasi dan 

sangat mungkin untuk dicapai melalui OCB. 
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Sekolah juga dapat dikategorikan sebagai organisasi yang berkecimpung 

dalam industri jasa. Dalam industri ini, penekanan diberikan bukan hanya pada 

sumber daya manusia saja namun juga pada perilaku pihak-pihak yang terlibat di 

dalamnya untuk meraih tujuan dan kinerja yang baik. 

Dengan semakin meningkatnya persaingan antar institusi pendidikan, fokus 

pada staf akademik, terutama guru, sangat penting karena mengganti keterampilan 

atau pengalaman guru belum tentu dapat dilakukan setiap saat (Nazir & Islam, 

2017, 99). Dengan kata lain, keberlangsungan suatu institusi pendidikan dan 

kontribusi intelektual yang berkualitas tidak akan mungkin terjadi tanpa 

keterlibatan  karyawan akademik atau guru. Dibandingkan dengan organisasi 

lainnya, institusi pendidikan sangat tergantung pada komitmen dan keterlibatan 

karyawan akademik. 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah guru-guru yang 

mengajar jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Yayasan Kairos 

Gracia. Yayasan ini  menaungi jenjang pendidikan dari anak usia dini sampai 

dengan jenjang sekolah menengah atas dan dikenal sebagai Kairos Gracia Christian 

School (KGCS). Yayasan ini memiliki izin operasional sebagai Satuan Pendidikan 

Kerjasama (SPK) untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.  

Berdasarkan Permendikbud No. 31/2014 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing (LPA) dan Lembaga 

Pendidikan di Indonesia (LPI), Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) adalah satuan 

pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA 

yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau 

nonformal. Kairos Gracia sebagai SPK bekerja sama dengan Cambridge 
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Assessment International Education (Cambridge) sebagai partner LPA yang 

menyediakan kurikulum, penilaian melalui ujian, maupun seminar dan workshop 

untuk meningkatkan kompetensi guru. 

 Sekolah Kairos Gracia memiliki tiga kampus untuk tiga jenjang 

pendidikan yang berbeda di daerah Citra Garden 2 dan Citra Garden 7, Kalideres, 

Jakarta Barat. Sesuai dengan statusnya sebagai SPK, Kairos Gracia memiliki guru 

lokal dan guru-guru yang berasal dari Filipina, India, dan Malaysia terutama untuk 

mengajar kurikulum Cambridge agar kualitas pendidikan yang ditetapkan oleh 

Cambridge dapat tercapai. Jumlah guru WNA (expatriate) ini selalu disesuaikan 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu di bawah 70% dari jumlah 

guru keseluruhan. 

KGCS adalah lembaga pendidikan berdasarkan nilai-nilai Kristiani sesuai 

dengan visi sekolah ini “A Community that Reflects God’s Love”; nilai-nilai 

Kristiani ini diterapkan dalam pembelajaran di dalam dan di luar kelas untuk 

mencapai misi sekolah yaitu 1) molding the students to fear the Lord; 2) inculcating 

the love to our fellowmen and nation; dan 3) imbuing the skills needed for the future. 

Sedangkan nilai-nilai dasar yang ditanamkan dan dikembangkan kepada seluruh 

warga sekolah agar visi dan misi sekolah dapat dicapai adalah love, respect, 

honesty, dan responsibility.  

 Sistem pendidikan di KGCS agak berbeda karena menggunakan jenjang 

Secondary (kelas 7 – 10) dan Junior College (Kelas 11 – 12); jenjang SD tetap 

ditempuh selama enam tahun. 

 Berikut adalah beberapa data mengenai jumlah murid dan guru secara 

keseluruhan. 



 8 

 

 

 

Tabel 1.1 Jumlah Murid KGCS 

Tahun Pelajaran 
Jumlah Murid per Jenjang 

Total 
TD-K2 SD SMP SMA 

2016/2017 157 517 246 132 1052 

2017/2018 151 502 246 125 1024 

2018/2019 120 514 254 131 1019 

2019/2020 134 490 250 132 1006 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan Kairos Gracia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Diagram Jumlah Murid KGCS 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan Kairos Gracia 

 

Tabel 1.2 Jumlah Guru KGCS 

Tahun Pelajaran 
Jumlah Guru per Jenjang 

TD-K2 SD SMP/SMA 

2016/2017 16 34 36 

2017/2018 18 34 32 

2018/2019 14 34 32 

2019/2020 16 34 34 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan  Kairos Gracia 
  

 Untuk pendidik jenjang TK, 100% adalah WNI; sedangkan untuk jenjang 

SD sampai dengan Junior College memiliki guru WNA sekitar 25% pada tahun 

pelajaran 2019/2020 dengan total 68 orang guru, sudah termasuk  dua orang guru 

tidak tetap. 
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Tabel 1.3 Perincian Jumlah dan Status Guru  KGCS T.P. 2019/2020 

Status Guru TK SD SMP & SMA 

Guru Tetap WNI 12 28 22 

Guru Tetap WNA - 6 10 

Guru Tidak Tetap WNI   1 

Guru Tidak Tetap WNA   1 

Total 16 34 34 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan  Kairos Gracia 
  

 

Gambar 1.2 Diagram Jumlah dan Status Guru KGCS T.P. 2019/2020 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan  Kairos Gracia  

 

Selain menempuh ujian sekolah dan ujian nasional di kelas 6, 9, dan 12, 

pada akhir kelas 10 (Secondary 4), murid-murid harus mengikuti ujian 

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE); pada kelas 11 

(Junior College 1) mereka mengikuti ujian Advanced Subsidiary (AS Level) dan 

Advanced Level (A Level) di kelas 12  (Junior College 2).  

Jika diperhatikan jumlah rata-rata nilai UN SD, SMP dan SMA Kairos 

Gracia, terlihat kecenderungan adanya sedikit penurunan dalam periode tiga tahun 

terakhir. 
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Gambar 1.3 Diagram Jumlah Nilai Rata-rata Ujian Nasional Tahun 2017 – 2019 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan Kairos Gracia 

 

Berikut adalah diagram yang menyajikan data hasil rata-rata ujian 

Cambridge selama empat tahun terakhir (2016 – 2019).  

Gambar 1.4 Diagram Hasil Ujian IGCSE 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan KGCS 

 

 Diagram 1.4 menunjukkan adanya penurunan pada nilai ujian IGCSE 

Mathematics, Physics, Biology, Chemistry, dan Accounting. 
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Gambar 1.5 Diagram Rata-rata Hasil Ujian Tingkat Advanced Subsidiary 

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan KGCS 

 

 Diagram 1.5 menunjukkan penurunan nilai yang cukup signifikan pada hasil 

ujian AS level English, Physics, dan Business Studies. 

 

Gambar 1.6 Diagram Rata-rata Hasil Ujian Tingkat Advanced  

Sumber: Data sekunder dari arsip Yayasan KGCS 

 

 Diagram 1.6 menunjukkan penurunan yang sangat signifikan pada mata 

ujian General Paper, Mathematics, Biology, Physics, dan Business Study pada 

ujian level Advanced. 
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Mengapa terjadi penurunan terhadap nilai UN dan juga nilai ujian dari 

Cambridge? Apakah penyebabnya adalah kinerja guru sehingga mutu pembelajaran 

berkurang? 

Kinerja guru yang tinggi akan mampu memotivasi keberhasilan murid 

dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga visi misi sekolah akan tercapai. 

Menurut Sudaryono (2014, 63-64), kinerja adalah pengukuran hasil yang 

ditampilkan melalui perbuatan atau aktivitas seseorang dalam menyelesaikan tugas 

tertentu. Sedangkan Priansa (2017, 48, 50) menjelaskan bahwa kinerja bukan 

talenta melainkan hasil yang dicapai oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas 

yang diberikan kepadanya. Ia juga mengutip pandangan Mathis & Jackson (2012) 

yang menyebutkan bahwa kinerja adalah hasil dari segala sesuatu yang dikerjakan 

atau diabaikan oleh karyawan. Kinerja dipengaruhi oleh (1) kemampuan individual 

yang meliputi bakat, minat, dan kepribadian karyawan; (2) usaha yang dicurahkan 

pada saat kerja, kehadiran, dan motivasinya, dan juga dipengaruhi oleh (3)  

lingkungan organisasional yaitu bagaimana organisasi medukung karyawan dengan 

pelatihan dan pengembangan, peralatan, teknologi, dan manajemen.  

Ansory dan Indrasari (2018, 225-226) menyebutkan bahwa penilaian 

kinerja karyawan dimaksudkan untuk digunakan antara lain sebagai: 1) umpan 

balik untuk memperbaiki prestasi; 2) bahan untuk  penyesuaian kompensasi ; 3) 

rujukan dalam pengambilan keputusan mengenai  penempatan karyawan (promosi, 

mutasi, demosi); 4) rujukan untuk identifikasi kebutuhan pelatihan agar dapat 

meningkatkan potensi/talenta; 5) rujukan dalam perencanaan dan pengembangan 

jalur karir; 6) rujukan dalam mengevaluasi dan mendesain suatu pekerjaan dalam 

organisasi; 7) acuan dasar dalam pengambilan keputusan internal untuk menjamin 
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perlakuan adil terhadap karyawan; 8) rujukan bagi pengambilan sikap organisasi 

terhadap tantangan eksternal yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dalam melaksanakan program sekolah sebagai SPK, KGCS dituntut untuk 

memiliki guru yang kompeten, mempunyai kinerja dan dedikasi yang baik dalam 

mendidik dan menyampaikan materi ajar di kelas. Dengan adanya kinerja dan 

dedikasi yang tinggi dari seluruh guru, maka visi, misi, dan tujuan sekolah akan 

tercapai pula. Berpedoman pada manfaat penelitian kinerja terhadap pencapaian 

visi misi organisasi dan keinginan Yayasan Kairos Gracia untuk meningkatkan 

kinerja guru, maka penelitian mengenai kinerja ini dianggap penting untuk 

dilakukan.  

 Terdapat banyak sekali penelitian sebelumnya mengenai kinerja dan 

variabel-variabel yang mempengaruhinya, misalnya hubungan variabel dependen 

kinerja dan variabel independen OCB (Kissi et al., 2019; Sawalha, Kathawala, & 

Magableh, 2017; Basu, Pradhan, & Tewari, 2016),  hubungan OCB dan persepsi 

dukungan organisasi (Claudia, 2018; Tremblay, 2016), hubungan persepsi 

dukungan organisasi dan kinerja (Sudibjo, Bernarto, Yuliana, 2018; Cady et al., 

2017; Kim, Eisenberger, & Baik, 2017); hubungan antara variabel person-

organization fit dengan OCB maupun kepuasan kerja (Bangun, Supartha, Subudi, 

2017; Lim, Lee, & Bae, 2019), namun masih jarang penelitian yang 

menghubungkan pengaruh persepsi dukungan organisasi, person-organizational 

fit, dan OCB terhadap kinerja. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada empat 

variabel tersebut. 

Sesuai dengan komitmen Yayasan Kairos Gracia untuk memberikan 

pendidikan yang terbaik kepada para murid, KGCS selalu berusaha memberikan 
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dukungan baik dalam segi kompetensi guru dengan memberikan pelatihan secara 

rutin dan terencana, maupun dukungan terhadap kebutuhan finansial dan non-

finansial. Guru yang merasakan adanya dukungan dari manajemen sekolah akan 

berusaha sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Colquitt (2015, 82) 

mendefinisikan persepsi dukungan organisasi sebagai berikut:  

“Perceived organizational support reflects the degree to which employees believe that the 

organization values their contributions and cares about their well-being.”  

Organisasi dapat memberikan dukungan dalam berbagai hal, misalnya 

kompensasi yang memadai, rasa aman dalam bekerja, peningkatan kondisi kerja, 

maupun meminimalisir efek dampak politik, misalnya mengenai izin 

ketenagakerjaan. Osman et. al (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

karyawan pada masa kini lebih memilih untuk bekerja pada suatu organisasi yang 

menghargai karyawannya dan kontribusi mereka daripada bekerja hanya untuk 

sejumlah uang tertentu. Eisenberger (2002, 2008) sebagaimana dikutip oleh Cady 

et. al (2018), menyatakan bahwa persepsi terhadap dukungan organisasi memiliki 

hubungan yang positif pada kinerja; karyawan yang memiliki persepsi yang tinggi 

terhadap dukungan organisasi, akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban 

mereka dan akan lebih menyatu dengan tanggung jawab pekerjaan mereka.  

 Mengutip dari Afsar dan Badir (2016, 256), dukungan organisasi 

melibatkan pandangan karyawan seberapa jauh organisasi menghargai sumbangsih 

mereka dan peduli terhadap kebutuhan sosial emosional mereka. Dukungan 

organisasi ini juga memiliki konsekuensi terhadap kinerja dan hubungan timbal-

balik (reciprocation) atas dukungan, respek, dan kecocokan antara karyawan dan 

pimpinan. Karyawan yang berpandangan bahwa organisasi memberikan semangat, 

dukungan, menghargai kontribusi mereka, serta peduli dan memberi perhatian 
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terhadap kesejahteraan hidup mereka, akan memiliki perasaan hutang budi (moral 

debt). Hal ini akan mendorong keinginan untuk membalas budi tersebut dengan 

sikap kewarganegaraan, organizational citizenship behaviour (OCB). 

Untuk menjaga dan terus meningkatkan dedikasi dan kinerja guru, selain 

mengikutsertakan guru pada pelatihan dan workshop, sekolah juga memberikan 

penghargaan kepada guru-guru dengan masa kerja tertentu, maupun kepada guru-

guru yang telah mendidik para murid memperoleh nilai yang tinggi pada ujian yang 

diselenggarakan oleh Cambridge maupun Ujian Nasional. Dukungan lain yang 

diberikan oleh pihak sekolah adalah berupa kesempatan bagi anak-anak guru untuk 

belajar di KGCS tanpa perlu memikirkan mengenai sumbangan pendidikan maupun 

uang sekolah. Dengan adanya dukungan finansial maupun dukungan untuk 

peningkatan kompetensi, terlihat bahwa komitmen yang diperlihatkan oleh para 

guru dan staf juga cukup baik sehingga turn-over cukup rendah.  

Sejauh pengamatan peneliti, KGCS telah memberikan dukungan yang 

cukup baik kepada para guru, termasuk kepada keluarga mereka, namun masih 

sering terlihat rendahnya partisipasi para guru dalam OCB, misalnya keengganan 

untuk membantu guru yang berhalangan mengajar karena sakit atau karena sebab 

lainnya, dan keengganan untuk berpartisipasi dalam kepanitiaan program sekolah. 

Perilaku pro-sosial juga dinilai penting karena sekolah banyak berhubungan 

dengan murid, orang tua murid, instansi pemerintah, dan pihak lain yang memiliki 

kepentingan terhadap sekolah. Agar dapat menciptakan pengalaman yang positif 

dalam berhubungan dengan pihak lain, guru dan staf harus benar-benar mengerti 

mengenai nilai-nilai mereka sendiri  maupun nilai-nilai dan ekspektasi organisasi. 

Kecocokan antara nilai individu dan organisasi akan sangat menolong untuk 
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menciptakan suatu pengalaman yang positif yang dialami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan sekolah. 

Teori Person-organization Fit (PO Fit)  menyatakan bahwa terdapat 

beberapa karakteristik dari organisasi yang kemungkinan serupa (congruent) 

dengan karakteristik dari karyawan. Sikap dan perilaku karyawan akan dipengaruhi 

oleh tingkat keserupaan (degree of congruence) atau kecocokan antara karyawan 

dan organisasi (Afsar & Badir, 2016, 254). Kecocokan ini cenderung memberikan 

efek yang penting pada berbagai sikap dan perilaku yang berkaitan dengan 

pekerjaan seperti kepuasan, OCB, komitmen, turnover, dan performa kerja.  

Pada saat interview awal dengan calon guru baru, pihak manajemen telah 

mengomunikasikan visi misi, tujuan, nilai-nilai, maupun kebiasaan dan tradisi 

organisasi, sehingga guru-guru baru dapat beradaptasi dengan lebih baik. Dengan 

perpaduan guru WNI dan WNA, dengan segala budaya, pola pikir, tradisi maupun 

adat dan kebiasaan, tidak dapat dipungkiri adanya “gesekan” yang terjadi antar guru 

maupun antara guru dan pihak manajemen. Kecocokan antara nilai dan 

karakteristik guru dengan organisasi sekolah memang membutuhkan waktu yang 

tidak sebentar agar terjadi kecocokan dan meningkatkan partisipasi OCB guru. 

Dengan mengacu kepada penjelasan dan pemaparan di atas, maka peneliti 

merasa perlu melakukan penelitian terhadap kinerja guru KGCS pada jenjang SD, 

SMP, dan SMA. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena, 

berdasarkan pengamatan, banyak guru yang telah melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik; namun ada sebagian guru yang masih belum menunjukkan 

kinerja yang maksimal dalam hal disiplin kehadiran, persiapan jurnal pembelajaran 

maupun teknik penyampaian materi.  Sebagian guru belum menunjukkan extra-role 
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behaviour (OCB) dalam menunjang kinerja mereka, meskipun dukungan yang 

diberikan pihak sekolah sudah memadai. Guru-guru juga telah ditempatkan untuk 

mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka namun masih ada guru 

senior yang merasakan ketidakcocokan antara prinsip pribadi mereka dengan 

norma dan peraturan sekolah. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Kinerja guru merupakan masalah yang amat penting dalam suatu organisasi 

pendidikan, demikian pula pada Sekolah Kairos Gracia. Berdasarkan uraian pada 

bagian sebelumnya, kinerja ini dipengaruhi oleh Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) yang juga ditentukan oleh persepsi guru mengenai dukungan 

organisasi terhadap kesejahteraan mereka dan faktor kecocokan antara guru sebagai 

pribadi dengan organisasi sekolah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana pengaruh Person-Organization Fit (PO Fit) dan persepsi dukungan 

organisasi terhadap OCB guru untuk meningkatkan kinerja mereka di Kairos 

Gracia.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya,  

beberapa masalah kinerja yang dapat diidentifikasi pada guru-guru Sekolah Kairos 

Gracia adalah sebagai berikut: 

1) Dukungan organisasi yang merefleksikan tingkat kepercayaan guru bahwa 

sekolah peduli terhadap kesejahteraan mereka dan bahwa pelatihan dan 

sumber daya telah cukup disediakan oleh sekolah. Apakah persepsi guru 

bahwa sekolah memberikan dukungan yang cukup akan mempengaruhi 

tingkat kinerja guru? 
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2) Sejalan dengan diterimanya dukungan dari organisasi, dalam berbagai 

macam bentuk moril maupun material, sesuai dengan norma resiprokal, 

apakah guru akan merefleksikan rasa terima kasih mereka dengan 

memberikan kinerja yang lebih daripada tugas rutin mereka, atau dalam 

bentuk perilaku ekstra yang dikenal sebagai extra-role atau OCB? 

3) Person-organization fit yang merupakan tingkat dimana kepribadian dan 

nilai-nilai yang dipercayai seseorang cocok dengan norma, karakteristik, 

maupun tujuan organisasi tersebut. Apakah tingkat kecocokan ini akan 

mempengaruhi tingkat kinerja guru dalam organisasi? 

4) Dengan adanya kesesuaian atau kecocokan antara nilai, tujuan dan 

karakteristik kepribadian guru dan sekolah tempat mereka berkarya, apakah 

hal ini akan mempengaruhi keterlibatan mereka dalam aktivitas OCB?  

5) Organizational citizenship behavior yang merefleksikan perilaku ekstra 

yang ditunjukkan para guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya 

sebagai guru maupun sebagai makhluk sosial akan memberikan kontribusi 

terhadap produktivitas dan kinerja mereka. Apakah tingkat partisipasi OCB 

guru akan mempengaruhi kinerja mereka? 

6) Kesenjangan antara guru senior dan junior, serta perbedaan yang ada antara 

guru WNA dan WNI dapat menimbulkan perbedaan dalam pola pikir, 

emosi, sikap toleransi, maupun sikap terhadap perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam organisasi. Apakah perbedaan-perbedaan ini merupakan 

faktor yang mempengaruhi person-organization fit dalam organisasi, serta 

berdampak pada tindakan dan perilaku yang mencerminkan OCB dan 

mempengaruhi kinerja?  



 19 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan berbagai masalah yang teridentifikasi, penelitian ini akan 

dibatasi pada pengaruh persepsi dukungan organisasi, person-organizational fit, 

dan organization citizenship behavior terhadap kinerja guru SD. SMP, dan SMA 

Kairos Gracia.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi, serta batasan masalah yang telah 

dijelaskan, rumusan masalah penelitian mencakup beberapa pertanyaan  berikut ini: 

1) Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif kinerja guru 

Sekolah Kairos Gracia? 

2) Apakah persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB) guru di Sekolah  Kairos Gracia? 

3) Apakah person-organization fit  (PO Fit) berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru di Sekolah Kairos Gracia? 

4) Apakah person-organization fit (PO Fit) berpengaruh positif terhadap 

organizational citizenship behavior guru di Sekolah Kairos Gracia? 

5) Apakah organizational citizenship behavior  (OCB) berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru Sekolah Kairos Gracia? 

1.5  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 

1) Menganalisis bahwa persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru di Sekolah Kairos Gracia. 
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2) Menganalisis bahwa persepsi dukungan organisasi berpengaruh positif 

terhadap OCB guru di Sekolah Kairos Gracia. 

3) Menganalisis bahwa PO Fit  berpengaruh positif terhadap kinerja guru 

di Sekolah Kairos Gracia. 

4)  Menganalisis bahwa PO Fit  berpengaruh positif terhadap OCB  guru 

di Sekolah Kairos Gracia. 

5) Menganalisis bahwa organizational citizenship behavior berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru  di Sekolah Kairos Gracia. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini akan menambah studi kepustakaan dan 

pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan, serta memperkaya hasil 

penelitian mengenai Perilaku Organisasi terutama dalam dunia pendidikan. 

Diharapkan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk 

membantu peneliti lainnya dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan variabel pada penelitian ini. 

2) Manfaat praktis 

Beberapa manfaat praktis dari penelitian ini antara lain: 

a. Bagi pihak manajemen KGCS 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran secara lebih 

terperinci mengenai kinerja guru di Sekolah Kairos Gracia, sehingga 
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pihak manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

bagi peningkatan kinerja guru. 

b. Bagi guru Sekolah Kairos Gracia 

Dengan diketahui adanya pengaruh dukungan organisasi, PO Fit, dan 

OCB terhadap kinerja, guru diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

mereka sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen 

sekolah. Peningkatan kinerja guru diharapkan meningkatkan mutu 

pembelajaran yang dilakukan oleh para guru.   

c. Bagi para murid dan masyarakat 

Dengan adanya peningkatan kinerja guru,  kepercayaan murid, orang 

tua, dan masyarakat  pada umumnya terhadap mutu Sekolah Kairos 

Gracia diharapkan juga meningkat.  Peningkatan kepercayaan ini 

diharapkan membuat orang tua murid tidak akan  ragu untuk  

merekomendasikan KGCS bagi pendidikan putra-putri mereka. 

 

1.7  Sistematika Penulisan  

 Kerangka penulisan disusun menjadi lima bab. Bab  pertama adalah bagian 

pendahuluan mengenai latar belakang masalah yang berhubungan dengan kinerja 

guru SD, SMP, dan SMA Kairos Gracia. Peneliti melihat adanya penurunan 

terhadap hasil ujian nasional maupun internasional selama tiga tahun terakhir ini. 

Bab ini juga memberi penjelasan mengenai identifikasi beragam masalah yang 

ditemukan yang berkaitan dengan latar belakang sehingga peneliti perlu 

menentukan batasan masalah, yang kemudian disusun menjadi rumusan masalah. 

Jawaban atas rumusan masalah ini akan  diperoleh melalui serangkaian penelitian 
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sehingga dapat mencapai tujuan dilakukannya penelitian ini dan memberi  manfaat 

secara teoretis dan praktis bagi pihak-pihak terkait.  

Bab kedua membahas mengenai landasan teori atau kajian literatur yang 

berkaitan dengan variabel independen dan variabel dependen dalam  penelitian ini. 

Bab ini mendeskripsikan definisi kinerja, persepsi dukungan organisasi, PO Fit, 

maupun OCB. Dari definisi beberapa ahli maupun penelitian terdahulu, peneliti 

membuat definisi operasional dan indikator yang akan digunakan dalam mengukur 

pengaruh variabel-variabel terkait. Peneliti juga mengungkapkan beberapa hasil 

penelitian yang relevan yang memperlihatkan hubungan antar variabel laten yang 

akan diteliti. Setelah itu dilanjutkan dengan kerangka berpikir peneliti yang 

menghubungkan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen 

sehingga peneliti dapat menuangkan kerangka berpikir tersebut dalam bentuk 

model penelitian.  Bab ini diakhiri dengan hipotesis penelitian.  

Bab ketiga adalah  tentang metodologi penelitian. Peneliti membuat 

rancangan bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi pendekatan yang 

dipilih dan program statistik yang digunakan untuk mengukur konstruk atau 

variabel yang diteliti. Bab ini juga menjelaskan  mengenai bagaimana dan kapan 

pengumpulan data dilakukan, siapa yang menjadi subjek penelitian, dan bagaimana 

prosedur penelitian tersebut. Bab ini mendeskripsikan pula mengenai instrumen 

penelitian yang digunakan, penyusunan instrumen berikut deskriptor dari tiap 

indikator yang mendeskripsikan konstruk yang diteliti. Hasil pengolahan data juga 

disajikan dalam bab ini yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan signifikansi 

yang dilengkapi juga dengan analisis serta interpretasi data yang diperoleh. 
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Bab keempat menguraikan hasil penelitian dan analisis hasil uji statistik 

deskriptif dan statistik inferensial menggunakan software SmartPLS dan diakhiri 

dengan pembahasan dan keterbatasan penelitian.  

Bab kelima adalah penutup dari tesis yang berisi kesimpulan hasil 

penelitian, implikasinya bagi organisasi dan hal-hal yang dapat disarankan bagi 

organisasi sehingga penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian lebih 

lanjut.  


