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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, setiap individu 

dituntut untuk mampu mengimbangi kondisi yang ada. Salah satu aspek yang 

dinilai mampu untuk mengimbangi adalah pendidikan. Menurut Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Payaman J. Simanjuntak 

(1998) menyatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan tidak hanya menambah 

pengetahuan tetapi meningkatkan keterampilan bekerja sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja.  

Hal tersebut didukung oleh pernyataan Ihsan (2005, 2) bahwa tanpa 

pendidikan, suatu kelompok manusia akan sulit untuk dapat hidup berkembang 

sejalan dengan harapan untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut konsep 

pandangan hidup mereka. Dengan demikian, setiap individu meyakini bahwa 

pendidikan merupakan sebuah keharusan untuk diemban karena pendidikan 

menciptakan tenaga kerja yang mampu mengambil tugas atau pekerjaan yang 

lebih kompleks (Keeley 2007, 30). 
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Pendidikan pertama kali diberikan oleh kedua orang tua di rumah. Namun 

demikian, dengan adanya faktor eksternal dari lingkungan masyarakat, maka 

pendidikan di rumah dinilai kurang atau belum tentu mampu untuk secara tepat 

memberikan bekal kepada individu untuk menjawab tantangan yang ada. Dengan 

demikian, orang tua menghadapi ketidakmampuan untuk memastikan kedewasaan 

anaknya cukup dan sesuai dengan lingkungan. Meresponi kebutuhan tersebut, 

sekolah merupakan sebuah organisasi yang mampu memfasilitasi individu untuk 

mendapatkan pendidikan dan kedewasaan yang tepat dalam menjawab tantangan 

masyarakat.  

Sebagai organisasi pendidikan, sekolah merupakan tempat dimana proses 

pendidikan dilakukan dengan sistem yang kompleks dan dinamis. Sekolah bukan 

hanya mengenai keberadaan tenaga pengajar dan anak didik saja, namun termasuk 

pengelolaan yang rumit dan saling berkaitan yang ada didalamnya. Sekolah adalah 

organisasi kerja sebagai wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai 

suatu tujuan (Nawawi 1989, 25). Wahjosumidjo (1999, 145) menambahkan 

bahwa sekolah terhimpun dari kelompok-kelompok manusia yang masing-masing 

baik secara perseorangan maupun kelompok, melakukan hubungan kerja sama 

untuk mencapai tujuan. Dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan tersebut, 

sekolah harus melakukan pengendalian atau monitoring terhadap kegiatannya 

sehingga tidak terjadi penyimpangan. Kegiatan tersebut dipengaruhi oleh semua 

elemen yang ada di dalam sekolah salah satunya peranan tenaga pengajar.  

Mendukung hal tersebut, Isjoni (2009, 101) menyatakan bahwa tenaga 

pengajar merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran karena 

ketidakhadiran tenaga pengajar akan menghentikan proses pembelajaran. Maka 
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dari itu, tenaga pengajar merupakan sumber daya manusia yang mempunyai 

peranan yang tepat dalam upaya memberdayakan seluruh potensi anak didik di 

sekolah. Keberadaan tenaga pengajar tersebut di sekolah akan mampu untuk 

membuat organisasi menghasilkan lulusan yang berkualitas yang sesuai dengan 

tuntutan kebutuhan masyakat. Dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas 

tersebut, bukan hanya dari kehadiran tenaga pengajar semata, namun bagaimana 

proses transfer pengetahuan dapat dilakukan dengan baik dari tenaga pengajar 

kepada anak didiknya. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri memberikan 

standar kualitas bagi tenaga pendidik yaitu harus memiliki kualifikasi akademik 

dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani,serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (BNSP). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, tenaga pengajar merupakan salah satu ujung 

tombak dari sebuah organisasi sekolah. Maka dari itu, kualitas tenaga pengajar 

harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Nawawi (1989, 7) menyatakan bahwa 

kualitas individu berkenaan dengan tingkat keterampilan dan keahlian yang 

dimiliki tenaga pengajar yang tersedia di sekolah dalam melaksanakan beban 

kerja masing-masing. Sedangkan kualitas mental menyangkut sikap berupa 

kesediaan bekerja dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dan keterbukaan 

untuk saling bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai dan saling 

menghormati. Kualitas tenaga pengajar dipengaruhi oleh perkembangan 

pengetahuan yang dimilikinya sehingga baik secara langsung maupun tidak 

langsung, tenaga pengajar akan menerima pembaharuan pengetahuan yang 

kemudian akan memunculkan inovasi baru yang berdampak pada kualitas lulusan 

dan berdampak pula pada kinerja dari sekolah itu sendiri. 
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Lebih lagi, keberadaan tenaga pengajar sebagai sumber daya manusia dalam 

sebuah sekolah merupakan aset tak berwujud yang mampu menjadikan sekolah 

memiliki keunggulan kompetitif. Pengembangan sumber daya manusia dapat 

dilakukan dari segi manajemen pengetahuan yang kemudian akan mampu 

mengembangkan human capital dari aspek internal. Adanya pengembangan aspek 

internal akan memengaruhi kinerja sehingga memberikan inovasi atau ide baru 

dari tenaga pengajar yang berdampak secara langsung kepada kinerja sekolah.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan selama kurang lebih 

lima tahun terhadap sebuah sekolah yang berlokasi di Tangerang. Sekolah X dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan salah satunya dilihat dari jumlah anak 

didik. Sekolah X memiliki hampir 1000 anak didik. Selain itu, kondisi keuangan 

sekolah X dinilai tidak memiliki masalah bahkan cenderung stabil dan meningkat. 

Hal ini terlihat dari adanya pembangunan yang dilakukan untuk menambah 

jumlah ruang kelas dan fasilitas. Tenaga pengajar yang dimiliki sekolah ini juga 

mengalami penambahan setiap tahunnya. Dengan bertambahnya jumlah anak 

didik, sekolah X terus membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga pengajar yang 

terpanggil untuk bergabung dengan sekolah X. Lebih dari itu, kurikulum di 

sekolah X merupakan kurikulum yang dikembangkan dengan penyesuaian sistem 

perkuliahan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sekolah X 

merupakan salah satu sekolah favorit karena memiliki kinerja yang baik. 

Namun demikian, pada tahun 2015/2016, ditemukan fakta terjadinya turnover 

sebanyak 11 tenaga pengajar yang dalam penelitian ini diduga akan mengganggu 

kinerja sekolah dalam jangka panjang. Hasil wawancara yang dilakukan dengan 
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salah satu tenaga pengajar yang menjabat sebagai salah satu tim manajemen di 

sekolah X menyatakan bahwa dengan adanya turnover akan mengganggu kinerja. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh Dessler (2013, 242) 

bahwa dengan adanya turnover, sebuah organisasi mengalami kerugian dari segi 

sumber daya berwujud dan tidak berwujud. Dessler (2013, 11) juga menyatakan 

bahwa improved performance means you need your employees to be engaged. 

Dengan demikian, untuk mendapatkan kinerja kerja yang baik, maka tenaga 

pengajar perlu „diikat‟ yang dalam hal ini adalah bagaimana sekoah mampu untuk 

memberikan retensi yang tepat terhadap tenaga pengajar sehingga secara mental 

dan emosional mampu menginvestasikan dan berkontribusi secara optimal untuk 

kinerja sekolah.  

Pernyataan tersebut didukung oleh Alshanbri et al. (2015) yang menyatakan 

bahwa pergantian tenaga kerja selalu bersifat mahal, merugikan, dan berdampak 

pada kinerja organisasi.  Park dan Shaw (2013) di dalam jurnalnya yang berjudul 

Turnover Rates and Organizational Performance: A Meta-Analysis menemukan 

bahwa turnover dan kinerja organisasi memiliki hubungan negatif secara 

signifikan dan menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya lost knowledge 

(Alshanbri et al. 2015).  

Beberapa hal yang dapat memengaruhi kinerja sekolah antara lain: 

1.  Sekolah kurang efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada 

sehingga tenaga pengajar tidak dapat menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab secara maksimal. 
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2. Sekolah kurang mengembangkan kapasitas tenaga pengajar sehingga 

muncul ketidakpuasan kinerja yang memengaruhi adanya inovasi di 

sekolah. 

3. Pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan tenaga pengajar 

membuat kinerja monoton dan kapasitas tenaga pengajar tidak 

berkembang. 

4. Sekolah kurang fokus pada pemeliharaan, pengembangan, dan 

pemberian penghargaan terhadap tenaga pengajar.  

5. Pergantian tenaga pengajar menyebabkan adanya penambahan tugas 

dan tanggung jawab sehingga terjadi role overload. 

6. Role overload menjadikan tenaga pengajar stress sehingga mengalami 

penurunan kinerja. 

7. Proses evaluasi dan pengawasan yang kurang dari sekolah 

menyebabkan tenaga pengajar tidak dapat mengambangkan diri 

sehingga kinerja tenaga pengajar cenderung monoton. 

8. Pengambilan keputusan dan pemberian saran yang dibatasi 

menyebabkan tenaga pengajar cenderung bersikap apatis. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, maka penelitian ini dilakukan 

untuk memberikan masukan kepada pihak sekolah dan membuka wawasan 

mengenai pentingnya manajemen pengetahuan yang melibatkan sumber daya 

manusia (tenaga pengajar) dari segi human capital dan inovasi yang diharapkan 

mampu untuk meningkatkan kinerja sekolah X.  
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil bahwa manajemen pengetahuan 

(knowledge management), human capital, dan inovasi (innovation) memberikan 

pengaruh terhadap kinerja sekolah X. Pemilihan SMA ini didasari oleh 

pengamatan terhadap tenaga pengajar yang bekerja di dalamnya dengan jam 

mengajar yang berkisar antara 24-33 jam per minggunya, mayoritas tenaga 

pengajar selain sebagai pengajar, juga berperan sebagai wali kelas, dan terlibat 

dalam kepanitiaan kegiatan sekolah.  

Penelitian ini dibatasi pada: 

1. Kinerja Organisasi dalam penelitian ini merupakan kinerja sekolah yang 

terdiri dari input kinerja, proses kinerja, dan output kinerja namun tidak 

menyertakan data atau analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja lebih 

menekankan pada proses kinerja di sekolah, meskipun dibahas juga dari 

aspek input dan output kinerja. 

2. Proses kinerja dibatasi oleh perencanaan proses pembelajaran, penilaian 

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Selain itu, 

dalam penelitian ini kinerja organisasi dibatasi dengan tidak memasukan 

aspek financial.  

3. Manajemen Pengetahuan yang memengaruhi kinerja sekolah adalah proses 

membangun (build) pengetahuan, penyimpanan (hold) pengetahuan, 

pengumpulan (pool) pengetahuan, dan penggunaan (use) pengetahuan 

sehingga pengetahuan yang ada di sekolah X dapat terpelihara dengan baik 

dan tidak hilang seiring dengan keluarnya tenaga pengajar.  
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4. Human Capital yang memengaruhi kinerja sekolah antara lain 

karakteristik dari human capital itu sendiri yaitu pengetahuan, 

keterampilan, kompetensi, dan kapasitas yang expandable (dapat 

diperluas), self-generating (menghasilkan), transportable (dapat 

dipindahkan), dan shareable (dapat dibagikan) yang dimiliki oleh tenaga 

pengajar di sekolah X 

5. Inovasi yang memengaruhi kinerja sekolah adalah inovasi proses yang 

meliputi searching, selecting, implementing, dan learning sehingga kinerja 

sekolah X dapat ditingkatkan. 

6. Analisis hasil penelitian ini berdasarkan persepsi tenaga pengajar sekolah 

X yang berjumlah lebih kurang 60 orang dari jenjang kelas 10 hingga 12, 

dan bervariasi dari pengajar mata pelajaran IPS, IPA, Bahasa, Seni, 

Olahraga, dan Agama. Lama kerja tenaga pengajar beragam dari di bawah 

satu tahun hingga lebih kurang 1 tahun. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Apakah manajemen pengetahuan memengaruhi human capital di sekolah 

X? 

2. Apakah manajemen pengetahuan memengaruhi inovasi di sekolah X? 

3. Apakah manajemen pengetahuan memengaruhi kinerja sekolah X? 

4. Apakah human capital memengaruhi inovasi di sekolah X? 

5. Apakah human capital memengaruhi kinerja sekolah X? 

6. Apakah inovasi memengaruhi kinerja sekolah X? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis: 

1. Pengaruh manajemen pengetahuan terhadap human capital di sekolah X. 

2. Pengaruh manajemen pengetahuan terhadap inovasi di sekolah X. 

3. Pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kinerja sekolah X. 

4. Pengaruh human capital terhadap inovasi di sekolah X. 

5. Pengaruh human capital terhadap kinerja sekolah X. 

6. Pengaruh inovasi terhadap kinerja sekolah X. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk: 

1. Pimpinan sekolah agar dapat menjadi masukan dalam mengelola 

pengetahuan di sebuah organisasi pendidikan khususnya dari aspek tenaga 

pengajar sehingga pengetahuan di dalam dirinya mampu menciptakan 

inovasi untuk mengembangkan kinerja dari sekolah X. 

2. Tenaga pengajar sebagai masukan dalam perannya sebagai knowledge 

worker di sekolah X sehingga mampu memiliki paradigma bahwa 

manajemen pengetahuan memegang peranan yang penting khususnya 

dalam membudayakan sharing knowledge sehingga tenaga pengajar 

mampu untuk mengembangkan human capital dan pengetahuan di dalam 

dirinya dan mengembangkan inovasi yang kemudian mampu untuk 

berperan aktif dalam meningkatkan kinerja sekolah X. 

3. Pembaca agar dapat menambah wawasan dan menumbuhkan keinginan 

untuk melakukan penelitian lanjutan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan adalah gambaran singkat dari masing-masing bab dalam 

penelitian. Penulisan dibagi ke dalam lima bab dimana pada Bab I merupakan Bab 

Pendahuluan yang memaparkan mengenai latar belakang penelitian, batasan 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Pada Bab II yaitu Landasan Teori dipaparkan, diuraikan, dan ditinjau secara 

kepustakaan mengenai landasan teori dari variabel yang diteliti yaitu manajemen 

pengetahuan, human capital, inovasi, dan kinerja organisasi berdasarkan buku-

buku dan bahan referensi lainnya yang telah dikumpulkan dan mendasari 

penelitian ini. 

Pada Bab III yaitu Metode Penelitian dipaparkan mengenai Rancangan 

penelitian dimana pada bab ini dijelaskan desain dan langkah-langkah penelitian 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasikan data. Bab III 

ini terbagi ke dalam beberapa bagian antara lain rancangan penelitian, subyek 

penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan 

data, dan analisis model. 

Pada Bab IV yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian 

penyajian semua hasil pengolahan data yang diperoleh dari subyek penelitian 

dengan metode pengumpulan hasil kuesioner dari responden. Pada bab ini 

dipaparkan hasil studi untuk menjawab rumusan masalah yang telah diutarakan 

sebelumnya. Hasil penelitian dijabarkan dengan deskripsi statistik dan deskripsi 

inferensial. 
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Seluruh penulisan ini diakhiri pada bab V yaitu Kesimpulan, Implikasi 

Manajerial, dan Saran dimana bab ini merupakan sebuah penutup dari keseluruhan 

penelitian yang dilakukan. Dalam bab ini dipaparkan mengenai jawaban atas 

rumusan masalah yang dipertanyakan yaitu pengaruh manajemen pengetahuan, 

human capital, dan inovasi terhadap kinerja sekolah. Terdapat kesimpulan, 

implikasi manajerial yang diharapkan dapat bermanfaat bagi tempat yang diteliti, 

serta saran-saran diberikan dalam rangka memberikan perbaikan, komentar, dan 

masukan dalam melakukan penelitian selanjutnya. 




