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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah salah satu faktor terpenting dalam pembangunan 

bangsa. Salah satu hal yang perlu dilakukan oleh generasi saat ini dalam 

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah mengisi dengan pendidikan 

yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas tentunya membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas. SDM atau manpower menjadi unsur 

pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Hasibuan (2016, 

244) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah sebuah kolaborasi dari 

kemampuan terpadu seorang individu yang berasal daya pikir dan kecakapan. 

Daya pikir seseorang ditentukan dari kecerdasan yang dibawa sejak lahir 

sedangkan kecakapan berdasarkan kemampuan yang terus diasah oleh 

seorang individu untuk menjadi individu yang memiliki kompetensi tinggi 

dan berkualitas.  

Supardi (2014, 7) mengatakan bahwa guru sangat menentukan 

keberhasilan pendidikan suatu negara dan guru harus senantiasa 

mengembangkan diri secara mandiri. Guru adalah faktor yang terpenting 

dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan dalam menghasilkan 

para penerus bangsa yang akan memimpin Indonesia puluhan tahun yang 

akan datang. Oleh karena itu, kualitas guru menjadi salah satu faktor penting 

dalam keberhasilan suatu pendidikan baik dari tingkat Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi.  
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Betapa pentingnya kualitas guru tercermin dalam kinerja guru yang 

menjadi satu tolak ukur penilaian keberhasilan dalam pendidikan. Bacal 

(2012) dalam Wibowo (2017, 187) menyatakan bahwa penilaian kinerja atau 

performance appraisal adalah sebuah proses di mana setiap individu dalam 

organisasi akan diukur dan dievaluasi secara periode waktu tertentu. Setiap 

sekolah tentunya memiliki penilaian yang dimodifikasi dari standar penilaian 

yang umum yang telah disusun oleh pemerintah. Namun, banyak sekolah 

akan menambahkan beberapa butir-butir yang menjadi ciri khas terhadap 

kinerja guru untuk mencapai visi dan misi sebuah institusi pendidikan. 

Tentunya penilaian dilakukan secara berkala untuk memantau dan menjaga 

kualitas guru agar sesuai dengan kompetensi dan standar sebuah organisasi 

pendidikan. Penilaian kinerja dilakukan mencakup beberapa indikator. 

Indikator penilaian kinerja guru mengacu pada Permendiknas Nomor 41 

Tahun 2007 tentang Standar Proses yang terdiri atas: (1) perencanaan proses 

pembelajaran, (2) pelaksanaan proses pembelajaran, (3) penilaian hasil 

pembelajaran, dan (4) membimbing dan melatih peserta didik, dan (5) 

melaksanakan tugas tambahan.  

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 

2007, memberikan pengertian kinerja guru adalah prestasi mengajar yang 

dihasilkan dari aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan 

fungsinya secara realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai 

tenaga profesional bidang pendidikan.  

Penilaian kinerja guru tentunya melibatkan bagian yang berwenang dari 

sekolah dalam menentukan hasil kinerja seorang guru. Tentunya, Kepala 
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Sekolah sebagai pemimpin memiliki kewenangan untuk melihat kinerja guru 

dan tentunya di dukung oleh bagian HRD (Human Resource Department) 

dalam menentukan kinerja guru secara objektif sesuai dengan rubrik yang 

tersedia. Proses penilaian kinerja guru juga melibatkan penilaian diri sendiri 

dan penilaian dari rekan kerja (peer-assessment) sehingga penilaian kinerja 

guru akan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Wibowo (2017, 192) 

yang dikutip dari Allen (2007) menambahkan bawa proses penilaian kinerja 

terletak pada beberapa dasar utama, yaitu: timing, clarity, dan consistency.  

Global Prestasi School menerapkan TPR (Teacher Performance Report) 

sebagai salah satu cara untuk melakukan penilaian kinerja guru. Adapun TPR 

yang dilakukan oleh GPS mencakup berbagai penilaian, antara lain: penilaian 

administrasi berdasarkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) guru, penilaian 

berdasarkan kehadiran dan ketepatan waktu dalam mengumpulkan 

administrasi dan juga presensi di sekolah, penilaian berdasarkan SPI (Student 

Perception Inventory) untuk melihat kualitas guru berdasarkan sudut pandang 

peserta didik yang di ajar, penilaian berdasarkan prestasi guru selama tahun 

akademik yang berlangsung, penilaian mengenai hubungan sosial (social 

work behavior) dan koordinasi antar rekan sejawat dan tentunya penilaian diri 

sendiri, dan penilaian atasan melalui kegiatan supervisi proses pengajaran di 

dalam kelas. Hal ini dipertegas oleh Supardi (2014, 9) yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah pembinaan 

oleh kepala sekolah melalui supervisi. Melalui penilaian kinerja yang cukup 

komprehensif diharapkan menjadi satu tolak ukur bagi guru untuk terus 

meningkatkan kinerjanya jikalau belum mencapai standar passing grade yang 
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ditentukan. Sebagai ilustrasi, seorang peserta didik dikatakan mampu 

menyelesaikan sebuah kompetensi dasar ketika sebuah nilai dalam mata 

pelajaran tersebut telah mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Hal 

ini juga hampir sama dengan penilaian kinerja guru, yang berarti bahwa 

seorang guru dikatakan sudah mencapai kinerjanya dengan baik jikalau sudah 

mencapai passing grade dari ketentuan yang ditentukan oleh sekolah atau 

pihak yang berwenang.  

TPR ini tentunya disosialiasikan kepada guru sebelum tahun pelajaran 

resmi di mulai. Hal ini dilakukan agar guru memiliki target untuk mencapai 

standar minimal yang di harapkan dan kinerja guru menjadi sesuatu yang 

diperhitungkan dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Tentunya, 

bagi guru yang mendapatkan hasil di atas passing grade yang ditentukan akan 

mendapatkan apresiasi dalam bentuk kompensasi yang telah diatur 

persentasenya oleh bagian HRD (Human Resource Department) dan akan 

menjadi satu motivasi bagi para guru untuk meningkatkan kinerjanya 

berdasarkan apresiasi tersebut. Selain itu, Global Prestasi School juga 

memberikan apresiasi dalam bentuk awarding ceremony dengan 

penghargaan bagi juara I, II, dan III dari hasil Teacher Performance Report 

di akhir tahun ajaran yang sedang berlangsung. Apresiasi yang diberikan 

memacu guru untuk memberikan yang terbaik dari kinerjanya dan penilaian 

kinerja menjadi sebuah bagian dari proses manajemen kinerja apabila 

memberikan kontribusi dari keberhasilan organisasi (Wibowo 2015, 189). 

Penghargaan demi penghargaan juga diberikan bagi para guru yang berhasil 

mendampingi siswa dalam mengikuti berbagai kompetisi baik secara 
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akademik maupun non-akademik. Apresiasi yang diberikan akan menjadi 

satu dampak yang positif dalam meningkatkan kinerja guru untuk terus 

berprestasi dan memberikan yang terbaik sesuai dengan visi dan misi Global 

Prestasi School. 

Berdasarkan data Teacher Performance Report yang ada di Global 

Prestasi School dapat kita simpulkan beberapa fakta yang menunjukkan sikap 

positif kinerja guru dalam organisasi tersebut. Guru berupaya untuk 

memberikan kontribusi yang positif setelah mereka dinyatakan menjadi 

peraih TPR tertinggi dengan memberikan kualitas yang lebih baik dan 

menjadi role model bagi rekan sejawat dan juga guru tersebut mampu menjadi 

seorang yang layak untuk memberikan pelatihan atau sharing knowledge bagi 

guru baru atau guru yang mengalami kesulitan dalam administrasi kelas. Bagi 

guru yang belum memiliki kinerja yang baik, kepala sekolah akan 

memberikan feedback dari hasil kinerja yang tertuang di dalam angka dan 

bisa menjadikan sebuah alat evaluasi yang bersifat memotivasi untuk 

memperbaiki kinerjanya sehingga di tahun ajaran yang akan datang (Wibowo 

2015, 136), guru tersebut diharapkan setidaknya mencapai standar yang 

dinginkan dari institusi tersebut. Guru yang belum menunjukkan kinerja baik 

setelah melalui berbagai proses: supervisi, konseling, coaching, dan 

pendampingan secara personal akan mendapatkan probation atau peringatan 

dan jikalau tidak menunjukkan kinerja yang baik maka hubungan kerja antara 

pihak sekolah dengan guru akan di berhentikan hubungan kerja samanya.  

 Berdasarkan latar belakang dan uraian atas pentingnya sebuah 

kinerja guru dalam menghasilkan pendidikan yang berkualitas di Global 
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Prestasi School, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kinerja 

guru Global Prestasi School melalui melihat hubungan kinerja guru dengan 

beberapa variabel, seperti kepemimpinan transformasional, work engagement 

dan komitmen organisasi dan tentunya pengaruh antar variabel yang diteliti 

sehingga bisa meningkatkan mutu sekolah SD Global Prestasi.  

 

1.2. Identifikasi Masalah  

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan 

dalam sebuah organisasi menjadi tolak ukur untuk menilai kualitas dalam 

sebuah organisasi. Tujuan organisasi adalah untuk meningkatkan kinerja. 

Dalam institusi pendidikan, kinerja Guru merupakan sebuah faktor yang 

teramat penting dalam mengukur keadaan sebuah institusi pendidikan. 

Menurut Madjid (2016, 11), kinerja guru dalam sebuah organisasi 

dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Beberapa faktor ini 

menjadi kendala dalam memenuhi kinerja yang berkualitas, antara lain: 

1. Kurangnya kemampuan (ability) seorang guru yang dipengaruhi oleh 

pengetahuan (knowledge) dan ketrampilannya (skill) secara individu 

dalam meningkatkan kompetensi-kompetensi guru untuk memiliki 

kinerja yang berkualitas.  

2. Motivasi guru yang rendah dalam melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya menjadi bagian penting dalam menciptakan pendidikan yang 

berkualitas. Motivasi guru dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor 

internal.  
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3. Gaya dan sikap kepemimpinan yang memengaruhi pertumbuhan kinerja 

yang positif bagi para bawahan dalam rangka memberikan maksud untuk 

mencapai tujuan yang di cita-citakan bersama dalam sebuah organisasi.  

4. Budaya dan iklim sekolah yang belum dipahami baik oleh guru dalam 

merefleksikan pengetahuan mereka terhadap aturan, norma, dan nilai-

nilai yang membentuk sikap dan perilaku guru dalam berkomitmen 

terhadap organisasi.  

5. Struktur dalam organisasi yang masih tumpang tindih yang menentukan 

bagaimana pekerjaan dan tugas dibagi dan dikoordinasikan antara 

individu dan kelompok. 

6. Komitmen rendah dari karyawan terhadap organisasi yang di tunjukkan 

oleh setiap individu dengan sikap tidak peduli dan kurangnya keinginan 

untuk melakukan upaya yang terbaik bagi kemajuan organisasi. 

7. Sarana prasarana yang belum menunjang untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang kondusif yang tertuang di visi dan misi sekolah dan 

tujuan organisasi untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan 

berkarakter.   

8. Kompensasi yang diberikan kepada guru sebagai bagian dari appraisal 

atas kinerja guru yang bermutu masih belum sesuai mengakibatkan 

komitmen organisasi dan keterlibatan kerja guru juga menjadi rendah.  

9. Apresiasi pimpinan terhadap guru yang berupaya melakukan usaha 

ekstra untuk berbuat lebih sebagai bagian engagement guru terhadap 

tugas pokok fungsi (tupoksi) perlu memiliki standar yang sudah 

tersosialisasi dengan baik di awal tahun akademik.  
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10. Rendahnya kegiatan pembinaan secara berkala yang diberikan oleh 

organisasi sebagai bagian dari penjaminan kualitas sumber daya manusia 

untuk menghasilkan guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik 

dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.  

11. Kemampuan pemimpin dalam mengkomunikasikan setiap program 

secara lisan dan tertulis harus efektif dan mudah dipahami oleh seluruh 

stakeholder sekolah agar tujuan dari organisasi bisa tercapai.   

 

1.3. Batasan Masalah 

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi, peneliti menemukan banyak 

variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pada guru di Global Prestasi 

School, maka peneliti akan membatasi masalah yang diteliti, yaitu berada di 

lingkungan Global Prestasi School yang fokus meninjau pada masalah 

kepempinan transfromasional, work engagement, dan komitmen 

organisasi para guru. 

 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1) Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap 

Work Engagement di Global Prestasi School? 

2) Apakah Work Engagement berpengaruh positif terhadap kinerja guru di 

Global Prestasi School? 
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3) Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap 

Komitmen Organisasi di Global Prestasi School? 

4) Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja guru 

di Global Prestasi School? 

5) Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap   

Kinerja Guru di Global Prestasi School? 

 

1.5. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 

positif terhadap work engagement di Global Prestasi School. 

2) Untuk menganalisis Work Engagement berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru di Global Prestasi School. 

3) Untuk menganalisis kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap Komitmen Organisasi di Global Prestasi School. 

4) Untuk menganalisis Komitmen Organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru di Global Prestasi School. 

5) Untuk menganalisis kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru di Global Prestasi School. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata 

mata untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak  

pihak. 
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1.6.1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

pengembangan dalam dunia pendidikan, serta memperkaya hasil 

penelitian dalam Perilaku Organisasi di berbagai bidang, terutama 

pada kajian topik  mengenai Kinerja Guru (Teacher Performance) 

guru di sebuah sekolah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-

penelitian lainnya terkait dengan variabel pada penelitian ini dan 

menjadi sumber bacaan yang memberikan pengetahuan lebih luas 

serta bermanfaat bagi pembaca. 

 

1.6.2. Manfaat Praktis  

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada guru, bidang akademik, serta kepala sekolah, dan 

Yayasan mengenai kinerja guru (teacher perfomance), yang terkait   

dengan perilaku guru, yang berhubungan dengan kepemimpinan 

transformasional, work engagement, dan komitmen organisasi.  Di 

samping itu, informasi yang diperoleh dapat menunjang upaya 

peningkatan kinerja guru di Global Prestasi School melalui 

pemahaman akan kepemimpinan transformasional, work 

engagement, dan komitmen organisasi yang sehat.  Selain itu, 

diharapkan lingkungan kerja yang efektif dan kondusif di Global 

Prestasi School dapat tercipta, sehingga bermanfaat dalam mengatasi 
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masalah-masalah intern, yakni yang berkaitan dengan Kinerja Guru 

(Teacher Performance). 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Kerangka penulisan Tesis ini tersusun atas lima bab dengan perincian 

pada masing-masing bab. Dalam bab satu, penulis mengemukakan beberapa 

hal penting yang berkaitan dengan latar belakang diadakan penelitian. 

Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi beragam masalah yang terkait 

dengan latar belakang, sehingga penulis perlu membuat batasan masalah. 

Mengacu pada batasan masalah yang ada, maka disusun rumusan masalah 

yang akan dijawab melalui serangkaian penelitian dan menjadikannya 

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

diharapkan dapat berguna, sehingga dituliskan pula manfaat dari penelitian 

ini, dan secara keseluruhan Tesis ini dijabarkan dalam sistematika penulisan. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang 

variabel-variabel dalam penelitian.  Dalam bab ini, diuraikan kajian pustaka  

yang digunakan untuk menjelaskan teori mengenai kepemimpinan 

transformasional, work engagement, komitmen organisasi dan kinerja guru 

melalui beberapa praktisi sebelumnya. Kerangka berpikir serta hipotesis 

penelitian juga dipaparkan pada bab ini.   

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan desain dan langkah-langkah penelitian yang berguna untuk 

mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. 

Selain itu, dijelaskan secara jelas seting dan subjek penelitian. 
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Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab 

satu. Rumusan masalah yang ada dijawab dengan menguraikan hasil 

penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab 

ini, dijelaskan hasil analisis data yang didapatkan dari subjek penelitian dan 

interpretasi data mengenai masing-masing variabel penelitian, serta   

mengaitkannya dengan landasan teori yang ada. Dalam bab ini, secara jelas 

menguraikan hasil penelitian dari angka-angka yang menggambarkan kondisi 

variabel-variabel eksogen yang mempengaruhi variabel endogen. Angka-

angka dalam penelitian kuantitatif ini menjelaskan hubungan antar variabel 

dan yang bisa memberikan sebuah rujukan pengembangan dalam penelitian 

selanjutnya dan juga evaluasi bagi sebuah organisasi.  

Bab lima terdiri dari kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran. Dalam 

bab ini, dituliskan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi bagi manajerial 

sekolah, serta saran sebagai penutup yang dapat bermanfaat bagi penelitian 

yang dilakukan selanjutnya serta evaluasi bagi organisasi khususnya hal-hal 

yang berhubungan dengan kinerja guru, kepemimpinan transformasional, work 

engagement, dan juga komitmen organisasi.  

 

 

 

 

 

 

 




