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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Penyelenggara pendidikan swasta merupakan rekan pemerintah dalam 

mendidik generasi muda di Indonesia. Jumlahnya yang semakin berkembang 

menunjukkan bahwa semakin banyak anak-anak usia sekolah di Indonesia yang 

menuntut ilmu di sekolah-sekolah non pemerintah ini. Dengan jumlahnya yang 

semakin banyak, sekolah swasta dituntut untuk selalu membuat inovasi dan 

memperbaiki mutu agar dapat menarik perhatian masyarakat untuk mau 

menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah tersebut. DKI Jakarta dengan 44 

kecamatan memiliki 5407 sekolah setingkat sekolah dasar hingga sekolah 

menengah atas dan 60,6% dari jumlah ini merupakan sekolah swasta yang 

termasuk di dalamnya sekolah yang berbentuk satuan pendidikan kerjasama atau 

SPK. (Data Referensi Kemendikbud, 2016).  

Dengan jumlah sekolah swasta yang mencapai 60,6% total jumlah sekolah,   

maka persaingan untuk menarik minat orang tua tidak terelakkan. Usaha-usaha 

untuk mempertahankan jumlah murid pun merupakan hal penting untuk dikaji dan 

ditelaah, Setiap tahun data tentang jumlah siswa yang masuk dan keluar direkam 

sebagai bagian dari data statistik sekolah. Di beberapa sekolah swasta di Jakarta, 

baik yang berstatus sebagai sekolah swasta nasional maupun satuan pendidikan 

kerjasama, penurunan jumlah murid merupakan salah satu keadaan yang harus 

diperhatikan dan diwaspadai.  
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Di sekolah tempat peneliti mengajar, yaitu sebuah sekolah yang 

digolongkan sebagai satuan pendidikan kerjasama dan selanjutkan disebut sebagai 

Sekolah XYZ, tidak terdapat kenaikan jumlah siswa selama kurun waktu tiga 

tahun terakhir. Bahkan terjadi penurunan jumlah siswa sebanyak 5.38% dalam 

penerimaan siswa baru di tahun ajaran 2017-2018 ketika dibandingkan dengan 

penerimaan murid di tahun ajaran 22016-2017. 

Tabel 1.1. Data jumlah siswa Sekolah XYZ tahun 2012 sampai dengan Agustus 2017 

Sumber: Marketing Dept. Sekolah XYZ Jakarta, 2017 

 

Peneliti melihat bahwa keadaan ini bertolak belakang dengan hasil 

pencapaian akademik siswa lulusan sekolah ini di mana lebih dari 50% lulusannya, 

baik di tingkat sekolah dasar, maupun di tingkat menengah atas, selama lima 

tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata standar nasional maupun 

internasional. standar internasional  yang dipakai adalah standar yang menjadi 

acuan sesuai dengan jenis ujian yang diikuti siswa yaitu Cambridge Primary 

Checkpoint Tets untuk siswa kelas 6 dan IB Diploma Program untuk siswa kelas 

12. Sekolah XYZ amat menekankan pentingnya hasil ujian internasional siswanya 

karena pencapaian hasil akhir ujian-ujian yang bersifat internasional yang baik 

dapat memudahkan siswa untuk melanjutkan pendidikannya keluar negeri.  

Karakteristik siswa seperti ini merupakan salah satu alasan mengapa 

Sekolah XYZ mempekerjakan guru yang merupakan profesional di bidang studi 

masing-masing dengan latar belakang yang beragam dan multinasional.  

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah siswa 

TK hingga 

SMA 

630 789 854 874 844 818 
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Tabel 1.2. Data perbandingan pencapaian siswa lulusan Kelas 12 Sekolah XYZ dan world average 

IB Diploma Program.  

  

  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kandidat yang 

dinyatakan lulus 

program IB Diploma 

XYZ 

Jakarta  
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Rata-

rata 

dunia 

79% 79% 79% 81% 79% 78% 

Nilai rata-rata lulusan 

program IB Diploma 

(Nilai maksimum 45) 

XYZ 

Jakarta  
37 38 37 38 35 36,4 

Rata-

rata 

dunia 

29,8 29,9 30 30,2 30 30 

Nilai tertinggi lulusan 

program IB Diploma 

(Nilai maksimum  45) 

  42 45 45 44 42 44 

Catatan: Nilai maksimum IB Diploma adalah 45. 
Sumber: Higher Education Dept. Sekolah XYZ Jakarta, 2018 

 

Jumlah guru non Indonesia dan tingkat keberagaman negara asal guru 

selalu mengalami peningkatan setiap tahun diharapkan menjadi salah satu daya 

tarik Sekolah XYZ dalam merekrut siswa baru. Namun sebaliknya, jumlah siswa 

justru mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Karena itu perlu untuk 

ditelaah lebih 

 

Tabel 1.3. Data perbandingan pencapaian siswa lulusan Kelas 6 Sekolah XYZ dan world average 

Cambridge Primary Checkpoint Test.  
 

Bidang Studi 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bahasa 

Inggris 

XYZ Jakarta 5,60 5,75 5,49 5,77 5,57 5,67 

Rata-rata Dunia 3,8 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 

Matematika 

XYZ Jakarta 5,81 5,86 5,84 5,94 5,86 5,87 

Rata-rata Dunia 4,0 4,1 3,9 3,8 3,9 3,7 

IPA 

XYZ Jakarta 5,83 5,96 5,92 6,00 5,85 5,98 

aRata-rata Dunia 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 

Catatan: Nilai diberikan dengan skala 6.0 untuk nilai tertinggi dan 0.0 untuk nilai terendah.  
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Sumber: Cambridge Primary Coordinator Sekolah XYZ Jakarta, 2018 

 

lanjut penyebab dari penurunan jumlah ini karena dari segi fasilitas dan 

keragaman tenaga pengajar Sekolah XYZ sangat baik jika dibandingkan sekolah 

sejenis di Jakarta.  

Untuk itulah maka penelitian dilakukan. Keberagaman latar belakang dan 

negara asal tenaga pendidik di Sekolah XYZ diharapkan memberikan kontribusi 

dalam meningkatkan task performance pendidik sekolah ini dan berdampak pada 

peningkatan jumlah siswa setiap tahun. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor lain yang seharusnya dapat memberi pengaruh terhadap task 

performance guru. 

Sebagai institusi pendidikan maka kinerja guru di sekolah ini, yang sudah 

cukup baik, mungkin masih perlu ditingkatkan dan untuk meningkatkan task 

performance di sekolah ini sepertinya faktor perilaku inovatif guru, iklim 

organisasi dan teacher engagement perlu untuk diteliti kembali. Menurut hasil 

wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala sekolah pada tanggal 7 April 

2018 di Sekolah XYZ Jakarta, task performance guru dirasakan di sekolah ini 

sudah baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Betul Balkar menyatakan bahwa 

perilaku inovatif, iklim organisasi dan teacher engagement memiliki pengaruh 

positif terhadap task performance (Balkar 2015, 91) sehingga Sekolah XYZ perlu 

untuk selalu mendorong terbentuknya organisasi yang inovatif agar dapat 

mengimbangi dinamika sosial masyarakat agar dapat memberikan persiapan yang 

tepat bagi siswa didiknya. 

Di Sekolah XYZ, tenaga pengajar berasal dari latar belakang budaya yang 

beragam sehingga seharusnya mampu memperkaya pengalaman siswanya dalam 
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hal berinteraksi dan menjadi bagian dalam komunitas internasional sebagai bekal 

ketika mereka akan melanjutkan ke negara lain. 

Sebagai sebuah organisasi yang berbentuk satuan pendidikan kerjasama, 

Sekolah XYZ harus mengembangkan iklim sekolah yang dapat menuntun semua 

individu yang terlibat di dalamnya untuk mengembangkan diri agar sejalan 

dengan visi dan misi sekolah sehingga Sekolah XYZ dapat membentuk ciri khas 

yang membedakannnya dengan sekolah-sekolah SPK lain. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena hasil penelitian dapat 

menjadi berguna bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu institusi pendidikan 

dalam mengambil keputusan untuk kepentingan organisasi terlebih lagi untuk 

meningkatkan task performance guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik dan pengajar. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Task performance merupakan bagian dari kinerja yang perlu dimiliki oleh guru di 

manapun ia mengajar. Task performance guru di sebuah sekolah dapat 

dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya:  

1) Komitmen Kerja yang merupakan rasa kepercayaan yang dimiliki oleh 

pekerja terhadap pekerjaan mereka atau terhadap organisasi dimana mereka 

bekerja dapat membangun berkomitmen pekerja untuk bertahan bersama 

organisasi di mana dia bekerja dan selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau organisasi di tempat dia bekerja. (Khan et al., 2015, 125) 

sehingga dapat mendorong terbangunnya task performance pekerja. 
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2) Motivasi kerja yang didefinisikan sebagai kekuatan yang energik yang berasal 

dari dalam diri maupun dari luar diri seorang pekerja dalam usaha untuk 

memulai suatu pekerjaan dan menentukan arah, intensitas dan tingkat 

kegigihan dalam menyelesaikan perkerjaan tersebut (Colquitt, 2015, 168) 

dapat membuat pekerja berkontribusi lebih banyak dalam melakukan 

pekerjaannya dan mendorong task performance. 

3) Teacher Engagement yang didefinisikan sebagai keadaan pikiran yang positif 

dan penuh pengabdian terhadap pekerjaan yang ditandai dengan adanya 

semangat, dedikasi dan konsentrasi kerja. (Schaufeli dalam Wang et al., 2017, 

92) dapat mendorong tumbuhnya task performance guru. 

4) Kemampuan kerja yang terbagi menjadi tiga tipe utama yaitu kemampuan 

kognitif, kemampuan emosional dan kemampuan fisik. (Coquitt et al., 2013, 

320) Ketiganya mampu meningkatkan efikasi diri pekerja dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sehingga seharusnya juga dapat 

mendorong task performance guru.    

5) Perilaku inovatif yang ditunjukkan melalui performa individu maupun 

organisasi yang terbagi dalam komponen kreatif dan komponen implementasi. 

Dalam komponen kreatif, perilaku inovatif dapat berupa kemampuan 

mengidentifikasi masalah dan menghasilkan ide atau gagasan yang orisinal. 

Sedangkan dalam komponen implementasi, perilaku inovatif dapat berupa 

kemampuan untuk menyampaikan dan memperkenalkan ide-ide tersebut serta 

merealisasikannya dalam organisasi (Messmann et al., 2015, 127). Adanya 

komponen perilaku inovatif ini tentunya sejalan dengan berkembangnya task 

performance guru.  
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6) Kepribadian dan nilai-nilai budaya yang didefinisikan sebagai bentuk dan 

kecenderungan dalam diri seseorang yang mendasarkan kerangka berpikir 

serta pola emosi dan tingkah lakunya serta kesamaan keyakinan yang dimiliki 

sekelompok orang tentang cara berpikir dan beringkah laku dalam satu 

budaya tertentu. (Colquitt et al., 2015, 278) dapat mendorong kerja tim yang 

meningkatkan task performance guru terutama jika pekerja menganut nilai-

nilai kehidupan yang sejalan dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. 

7) Iklim organisasi yang merupakan kerangka kognitif yang terdiri dari pola 

sikap, nilai-nilai, dan harapan yang berlaku di antara anggota organisasi dan 

dipengaruhi oleh sistem yang berlaku (Sacher dalam Balkar, 2015, 82) dapat 

mendorong adanya perasaan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk 

berkembang (Lichtman dalam Balkar, 2015, 82) sehingga dapat mendukung 

task performance guru. 

8) Gaya dan perilaku kepemimpinan pada dasarnya adalah tindakan yang 

dilakukan oleh pemimpin dalam rangka memimpin organisasinya (Bass et 

al.,2010, 5). Tipe kepemimpinan yang berbeda dapat memiliki hubungan atau 

memberi pengaruh yang berbeda terhadap kinerja. Tipe employee-perceived 

leadership berpengaruh secara positif terhadap kinerja sementara tipe 

kepemimpinan transformasional dan transaksional memiliki hubungan 

dengan kinerja (Jacobsen et al.,2015, 91). 

9) Proses dan komunikasi dalam suatu kelompok kerja yang mencakup 

komunikasi, aktifitas dan interaksi yang terjadi di dalamnya dan berkontribusi 

terhadap pencapaian hasil akhir kelompok yang bersangkutan. (Colquitt et al., 
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2015, 391) dapat berjalan sejalan dengan task performance atau sebaliknya 

dapat juga menghambat task performance. 

10)  Ciri dan keragaman kelompok kerja dapat dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok besar berdasarkan jenis kelompok, kemandirian kelompok dan 

komposisi dalam kelompok (Colquitt, 2013, 356) yang dapat mendukung task 

performance pekerja secara individu. 

11) Kepuasan kerja yang dapat dikatakan sebagai perasaan senang yang dirasakan 

pekerja ketika terdapat peningkatan kerja atau peningkatan pengalaman kerja 

(Colquitt, 2013, 98) dapat mendorong diri pekerja untuk menunjukkan task 

performance yang lebih baik.  

12) Budaya organisasi yang didefinisikan sebagai pengetahuan sosial yang 

diterima dalam sebuah organisasi tentang peraturan, norma, dan nilai-nilai 

yang membentuk sikap dan perilaku pekerja atau karyawan. (Coquitt et al., 

2015, 534) dapat mempengaruhi task performance. 

 

1.3. Batasan Masalah Penelitian 

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi, peneliti melihat banyak variabel 

yang berkaitan dengan task performance guru. Karena itu, peneliti membatasi 

masalah dalam penelitian ini dengan hanya menitikberakan pada masalah perilaku 

inovatif, iklim organisasi dan teacher engagement di Sekolah XYZ.  

 

1.4. Rumusan Masalah 

 Latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Apakah perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap task performance di 

Sekolah XYZ? 

2. Apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap task performance di 

Sekolah XYZ? 

3. Apakah teacher engagement berpengaruh positif terhadap task performance 

di Sekolah XYZ? 

4. Apakah iklim organisasi berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif di 

Sekolah XYZ? 

5. Apakah teacher engagement berpengaruh positif terhadap perilaku inovatif 

guru di Sekolah XYZ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan di poin 1.4., maka penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1.  Untuk menganalisis bahwa perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap task 

performance di Sekolah XYZ. 

2. Untuk menganalisis bahwa iklim organisasi berpengaruh positif terhadap task 

performance di Sekolah XYZ. 

3. Untuk menganalisis bahwa teacher engagement berpengaruh positif terhadap 

task performance di Sekolah XYZ. 

4. Untuk menganalisis bahwa iklim organisasi berpengaruh positif terhadap 

perilaku inovatif di Sekolah XYZ. 

5. Untuk menganalisis bahwa teacher engagement berpengaruh positif terhadap 

perilaku inovatif guru di Sekolah XYZ. 
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1.6. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak 

pihak-pihak, terutama bagi pihak yang berkecimpung di dunia pendidikan.   

 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

 Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengayaan 

terhadap hasil penelitian tentang perilaku organisasi di berbagai bidang terutama 

pada kajian task performance dalam dunia pendidikan ataupun tentang task 

performance secara umum di bidang-bidang lainnya. Selain itu, diharapkan 

penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-

penelitian lain yang terkait dengan variabel-variabel pada penelitian ini.     

 

 

1.6.2. Manfaat Praktis 

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

task performance yang terkait pada perilaku inovatif guru, iklim organisasi 

sekolah dan teacher engagement. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

informasi yang baik dan objektif yang dapat dimanfaatkan oleh guru, koordinator 

kurikulum, kepala-kepala departemen, kepala sekolah maupun bagian non-

akademis seperti departemen HR. Informasi yang diperoleh diharapkan mampu 

memberi pemahaman tentang bagaimana task performance di sekolah XYZ 

melalui perilaku inovatif dapat ditingkatkan dengan adanya teacher engagement 

dan meningkatnya iklim organisasi sekolah. Selain itu, diharapkan lingkungan 

kerja di Sekolah XYZ dapat menjadi lebih kondusif untuk membuat guru menjadi 

lebih terlibat sehingga menjadi lebih inovatif dalam melaksanakan tugas-tugas dan 



11 

 

 

tanggung jawabnya sehingga pada akkhirnya memiliki tingkat task performance 

yang tinggi.  

 

1.7. Sistematika Penelitian 

Tesis ini disusun dalam lima bab, dengan perincian pada masing-masing 

bab. Dalam bab satu, peneliti mengemukakan alasan-alasan penting tentang 

diadakannya penlitian ini. Alasan ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi di 

Sekolah XYZ. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi berbagai masalah yang 

terkait dengan masalah yang telah disampaikan ssebelumnya, hingga peneliti 

perlu untuk membuat batasan masalah. Bab ini juga mencakup rumusan masalah 

yang akan dijawab melalui serangkaian prosedur penelitian. Rumusan masalah 

juga dijadikan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Penelitian ini juga 

diharapkan bermanfaat, yang dituliskan manfaatnya dalam bab satu, dan secara 

keseluruhan bagian-bagian dari tesis ini dijabarkan dalam sistematika penulisan. 

Bab dua berisikan landasan teori dari variabel-variabel dalam penelitian ini. 

Dalam bab ini diuraikan kajian literatur yang digunakan untuk menjelaskan teori 

mengenai kinerja guru, perilaku inovatif, keterlibatan guru dan iklim organisasi 

sekolah yang mengantar peneliti pada suatu kesimpulan tentang definisi dari 

masing-masing variabel. Penelitian yang relevan tentang setiap variabel juga 

dipaparkan dalam bab ini dan dilanjutkan dengan kerangka berpikir dan hipotesis 

penelitian. 

Bab tiga menguraikan tentang metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan 

tentang desain dan langkah-langkah penelitian dalam mengumpulkan, mengolah, 
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menganalisis, serta menginterpretasikan data. Peneliti juga menjelaskan dengan 

rinci seting dan subjek penelitian. 

Bab empat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah 

dijabarkan pada bab dua. Rumusan masalah dijawab melalui uraian hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Bab ini juga 

menjelaskan hasil analisis data yang didapat dari subjek penelitian serta 

interpretasi data mengenai masing-masing variabel yang dikaitkan dengan 

landasan teori yang ada.  

Bab lima berisi kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam bab 

ini ditulis kesimpulan hasil penelitian dan bagaimana implikasinya terhadap 

manajerial sekolah. Saran diberikan sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi 

penelitian yang dilakukan selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




