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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Usaha sadar dan terencana yang disebutkan dalam Undang-Undang 

tersebut sebaiknya tertuang dalam Visi dan Misi setiap sekolah dan dimengerti 

serta dipahami oleh semua warga sekolah baik dari pemimpin tertinggi yakni 

kepala sekolah sampai pada tingkat bawah. Setiap warga sekolah memiliki fungsi 

dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan visi yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur utama dalam setiap 

aktivitas yang dilakukan, khususnya dalam proses pembelajaran. Peran SDM 

yaitu mengelola sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi (Irawan, dkk 1997, 15). Oleh karena itu, setiap organisasi dalam 

mencapai tujuannya, sumber daya manusia perlu ditingkatkan kemampuannya 

sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Guru merupakan SDM yang memiliki peranan dalam proses pembelajaran 

tersebut. Di perjalanannya, peranan guru tidak dapat dikesampingkan karena 
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belajar adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Guru adalah 

pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Menjadi pendidik profesional, guru diharapkan 

dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan 

Indonesia yang beriman, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki 

jiwa etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Dari penjelasan tersebut 

menegaskan bahwa guru mempunyai posisi utama dalam menjalankan suatu 

organisasi pendidikan dan di dalam menentukan kualitas pendidikan di sekolah. 

Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan sekolah tersebut, sehendaknya segala aspek 

yang berhubungan dengan guru harus mendapat perhatian, terutama yang 

berhubungan dengan kinerja.   

SMA 1 Perkumpulan Sekolah Kristen Djakarta (PSKD) merupakan 

sekolah swasta nasional yang berdiri sejak tahun 1951. SMA 1 PSKD berlokasi di 

Jl. Diponegoro No. 80, Jakarta Pusat yang terletak di area segitiga emas 

pendidikan dimana juga merupakan salah satu sekolah yang menjadi tujuan bagi 

calon siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. SMA 1 

PSKD memiliki jumlah guru sebesar 31 dari total 41 jumlah tenaga kependidikan 

yang memiliki kualifikasi baik pada bidang studi yang diampunya. Bagi para 

orang tua calon siswa tentunya mereka ingin mendapat jaminan bahwa anak-anak 

mereka berada ditangan yang tepat untuk dititipkan kepada tenaga pendidik di 

SMA 1 PSKD. Untuk itu, manajemen sekolah, khususnya kepala sekolah haruslah 

memiliki program ataupun startegi untuk menjaga kualitas dari setiap tenaga 

pendidiknya dari tahun ke tahun. 
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Tabel 1.1 Penilaian Kinerja Guru SMA 1 PSKD 

Tahun 
Kualitas 

Kerja 

Kuantitas 

Kerja 

Kemampuan 

Bekerja 

Sendiri 

Inisiatif dan 

Kreatifitas 
Kehadiran 

2013 81,91 80,92 80,91 80,13 83,13 

2014 79,9 78,81 78,71 78,52 80,52 

2015 77,1 77,13 76,16 76,94 78,68 

Sumber : Tata Usaha SMA 1 PSKD (2016) 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru itu sendiri antara lain 

motivasi dan komitmen organisasi. Berdasarkan data administrasi SMA 1 PSKD, 

37% tenaga pendidik yang ada berusia diatas 41 tahun dimana motivasi kerja bagi 

tenaga kerja berusia tersebut adalah mendapatkan penghasilan untuk menghidupi 

kebutuhan sehari hari dikarenakan menurut mereka kesempatan kerja ditempat 

lain sudah sangat sulit. Sisanya, sebesar 46% tenaga pendidik di SMA 1 PSKD 

berusia dibawah 40 tahun dimana motivasi kerja mereka adalah untuk menunggu 

kesempatan kerja dari sekolah lain yang membutuhkan jasa tenaga pendidik dan 

17% tenaga pendidik di SMA 1 PSKD berusia di bawah 25 tahun dimana 

motivasi mereka saat ini hanyalah menjadikan SMA 1 PSKD sebagai tempat 

belajar dan batu loncatan. Dari data tabel 1.1 yang ada pada tenaga pendidik di 

atas menunjukan kinerja yang dari tahun ke tahun semakin menurun, baik dari sisi 

kuantitas kerja, kualitas kerja, kemampuan bekerja sendiri, inisiatif dan kreativitas 

sampai pada tingkat kedisplinan guru. Dari beberapa sumber data yang peneliti 

peroleh, penurunan motivasi tersebut kemungkinan disebabkan oleh sistem 

kompensasi atau penggajian yang tidak sesuai dimana setiap kenaikan upah 

minimum regional (UMR) yang terjadi di negara Indonesia tidak pernah 

disesuaikan dengan gaji pokok tenaga pendidik di PSKD. Sistem penggajian yang 

digunakan masih tetap mengacu pada peraturan sekolah tahun 1997. Selain itu, 
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tidak adanya program pelatihan rutin untuk mengembangkan kompetensi guru 

juga menjadi faktor menurunnya kinerja guru itu sendiri. 

Di era global seperti ini, SMA 1 PSKD menerapkan teknologi sebagai alat 

pembelajaran dimana setiap siswa dan guru wajib menggunakan iPad dalam 

proses pembelajaran. I-pad di gunakan sebagai pengganti buku. Di awal 

penggunaannya, i-pad sempat membuat kondisi lingkungan sekolah di lingkupi 

oleh motivasi yang tinggi, dengan dibekalinya pelatihan baik bagi siswa dan guru 

melalui pemanggilan secara khsusus pembicara dari apple. Namun, kurang 

adanya program pengembangan atau pelatihan yang berkala bagi guru untuk 

meng-explore teknologi tersebut membuat motivasi guru menurun. dengan 

kewajiban yang harus mereka terapkan sementara mereka tidak paham program-

program yang harus mereka jalani.  

Visi, misi dan tujuan SMA 1 PSKD yang hendak dicapai adalah 

membentuk manusia yang mandiri dan kreatif, melalui penyelenggaraan 

pendidikan yang bermutu dan terjangkau. Sementara itu, untuk menyediakan 

tenaga pendidik dengan biaya pendidikan yang terjangkau dimana harga 

kebutuhan pokok semakin meningkat dari tahun ke tahun rasanya sulit bagi guru 

untuk tetap mengikatkan diri atau menunjukan komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi. Hal ini ditunjukan dengan adanya perputaran karyawan (turn over) 

yang tinggi. Guru senior tetap konsisten untuk mengajar namun untuk guru muda 

di mana mereka memiliki semangat yang tinggi dan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi mengalami perputaran yang signifikan.  

Rata-rata lama bekerja bagi satu guru baru sekitar 3 bulan atau hanya 

menjalani masa percobaan (prohibition). Salah satu hasil wawancara penulis 
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dengan guru prohibition, yaitu Mr. S (guru Fisika) mengeluhkan pendapatan yang 

kecil dimana selama menjadi guru probihition, Mr. S hanya diberikan uang 

transport yang nominalnya minim dan dibayarkan setelah masa prohibition itu 

selesai. Dengan terjadinya turnover tentu sekolah akan sulit menaikan kualitas 

pendidikannya. Hal ini tentunya berpengaruh kepada efektifitas dan efesiensi 

kinerja. 

Selain itu, data absensi guru dan karyawan menunjukkan kurang disiplin. 

Walaupun sudah menggunakan fingerprint dan peringatan tertulis dari kepala 

sekolah, namun data menunjukan sekitar 30% guru dan karyawan terlambat untuk 

hadir disekolah. Hal ini menyebabkan jam belajar siswa disekolah mengalami 

pengurangan sehingga materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

sangat tidak efektif.  

 

 

Gambar 1.1 Penilaian Keterlambatan Tahun 2013 – 2015 

Sumber : Tata Usaha SMA 1 PSKD 2016 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan sebelumnya, maka membuat peneliti 

semakin ingin mendalami dan mencoba untuk mengamati apakah benar terdapat 

pengaruh motivasi kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja guru di SMA 1 

PSKD. Jika hasil penelitian ini menunjukan hal yang demikian, maka bersedia 

34% 

33% 

33% 
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untuk memberikan saran kepada SMA 1 PSKD sebagai bahan pertimbangan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dari uraian 

beberapa keterkaitan diatas, dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Motivasi kerja yang menyatakan semangat sehingga mendorong usaha kerja 

seseorang dalam mengajar. 

2. Motivasi kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, ia akan merasa terdorong untuk 

melakukan hal yang lebih dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, 

keterampilan dan harapannya dengan pekerjaan yang ia hadapi. 

3. Motivasi yang dimiliki dan dirasakan oleh masing-masing guru untuk 

mengajar sehingga mempengaruhi kinerja guru itu sendiri. 

4. Karakteristik guru; jenis kelamin, umur, lamanya bekerja, pelatihan kerja, 

pengungkapan kebutuhan, profesionalisme dapat mempengaruhi kinerja guru. 

5. Komitmen organisasi yang direfleksikan melalui bagaimana cara atau respon 

setiap tenaga pendidik terhadap hal-hal yang terjadi dalam sebuah organisasi.  

6. Kinerja yang diukur adalah berupa hasil kerja yang dicapai oleh seseorang 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan 

organisasi. 
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7. Kinerja guru sebagai hasil kerja tiap tenaga pengajar dalam merespon usaha 

organisasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh tenaga pengajar dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

8. Rasa keadilan, rasa dihargai, dan toleransi kerja yang diciptakan oleh sebuah 

organisasi sehingga menimbulkan rasa memiliki pada diri tenaga pendidik 

terhadap organisasi. 

9. Ketidakpuasan pegawai terhadap organisasi dapat mendorong guru untuk 

mempertimbangkan meninggalkan organisasi tersebut. 

10. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu organisasi maka membuat 

pikiran, tenaga dan waktu pegawai menjadi sebuah peluang investasi pribadi 

bagi organisasi yang membuat pegawai tersebut memiliki keterikatan lebih 

tinggi sehigga semakin sulit untuk meninggalkan organaisasi tersebut. 

11. Kemampuan yang menggambarkan kemampuan kognitif, kecerdasan 

emosional kemampuan fisik yang dibawa guru dalam pekerjaannya 

menunjukan kinerja guru tersebut dalam mengajar. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, ada banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Oleh karena itu, dilakukan pembatasan. 

Penelitian akan fokus kepada dua variabel yang berhubungan dengan kinerja guru, 

yaitu motivasi kerja dan komitmen organisasi di SMA 1 Perkumpulan Sekolah 

Kristen Djakarta. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui 

riset atau pengumpulan data. Rumusan masalah lahir karena adanya masalah-

masalah yang muncul di lapangan. Dari pemaparan latar belakang dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di sekolah 

SMA 1 PSKD ? 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja guru di 

sekolah  SMA 1 PSKD ? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 

1. Pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMA 1 PSKD 

2. Pengaruh positif antara komitmen organisasi terhadap kinerja guru di sekolah 

SMA 1 PSKD 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis bagi banyak pihak, diantaranya: 

 

1.6.1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

lainnya dan menambah wawasan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi di 

bidang manajemen pendidikan dalam hal meningkatkan kemampuan tenaga 
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pendidik di sekolah-sekolah melalui motivasi kerja dalam mengajar dan 

komitmen guru dalam menjalankan tugasnya di organisasi, sehingga kinerja guru 

disekolah menjadi semakin baik dan proses pendidikan dapat berjalan lanacar dan 

kondusif. Serta menguatkan kajian antara teori dengan praktik di lapangan. Dan 

bila mana didapatkan hubungan yang signifikan antara variabel motivasi kerja, 

komitmen organisasi dan kinerja guru, maka hasil penelitian ini dapat digunakan 

untuk sekolah sebagai bahan masukan. 

 

1.6.2. Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi para 

pengambil kebijakan dibidang pendidikan pada umumnya, dan pihak sekolah 

SMA 1 PSKD secara khususnya. Terutama yang berkaitan dengan kinerja guru. 

Dengan dermikian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Sekolah, yakni sebagai indikator bagi sekolah maupun penyelenggara 

pendidikan secara umum dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan 

kemampuan kerja tenaga pendidik untuk perbaikan kualitas tenaga pendidik 

disekolah dalam rangka mencapai visi misi yang sudah ditetapkan oleh 

sekolah.   

2. Guru, yakni sebagai bahan masukan bagi guru dalam upayanya untuk 

meningkatkan kinerja dalam mengajar.  

3. Masyarakat, yakni sebagai bahan informasi dan referensi dalam penyusunan 

karya ilmiah atau penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang 

tertuang dalam tesis ini. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

Bahan-bahan yang didapat akan diolah dan disajikan secara kuantitatif dan 

disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

Sebagai pendahuluan. Bab pertama menguraikan latar belakang masalah 

dari penelitian yang diangkat, mengidentifikasikan dari latar belakang masalah 

tersebut, dan pembatasan masalah. Disamping itu di bab ini juga terdapat rumusan 

masalah yang bertujuan agar pembahasan tidak meluas dari yang ditetapkan, 

tujuan penelitian, manfaat dari penelitian; manfaat teoritis maupun manfaat 

praktis, dan sistematika penulisan 

Bab kedua berisi landasan teori/ literatur review yang dibagi menjadi lima 

bagian. Dimulai dengan deskripsi teoritis dari variabel-variabel yang menjadi 

obyek penelitian yaitu kinerja guru, motivasi kerja, komitmen organisasi. Selain 

itu, akan dijabarkan pula hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan telah 

diperdalam dengan referensi atau keterangan tambahan. Kemudian dilihat 

hubungan antar variabel-variabel dalam kerangka berpikir, model penelitian, dan 

hipotesis penelitian. 

Bab ketiga menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Dimulai 

dari rancangan penelitian, subyek, tempat dan waktu penelitian. Kemudian 

dilanjutkan dengan pemaparan prosedur penelitian, populasi dan sampling, serta 

teknik pengumpulan data. Selanjutnya, membuat kisi-kisi instrument penelitian, 

teknik pengolahan data, dan merumuskan hipotesis statistik. 

 Bab empat berisi tentang hasil analisis dan interpetasi data yang telah 

diambil dari subyek peneliti disertai dengan langkah-langkah analisis data yang 
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dilakukan dengan bantuan software Partial Least Square (PLS) – Structural 

Equation Modeling (SEM). 

Bab lima berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian, implikasi manajerial, 

dan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini 

yang ditujukan pada berbagai pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




