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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

            Ada salah satu SD XYZ swasta terakreditasi A yang berdiri sejak tahun 

2007 di daerah kalimalang bekasi barat. Sekolah tersebut memiliki visi sebagai 

berikut, perkumpulan siswa-siswi yang beriman, memiliki wawasan secara global, 

memiliki prestasi tinggi, berguna untuk keluarga, Bangsa dan Negara. Dan misi, 

mengembangkan warga sekolah yang beragam budaya melalui pembelajaran yang 

berkualitas dan selaras pembentukan karakter yang baik dan memberdayakan 

pendidikan berwawasan global. Sekolah ini memiliki keunggulan seperti Teknologi 

Informasi (ICT-based learning), Keragaman (Harmony in diversity), Berbahasa 

Inggris (English Environment), Penghargaan akademik dan non akademik secara 

Nasional dan Internasional.  

 Kurikulum SD XYZ dirancang dengan jumlah siswa maksimal 30 siswa per 

kelas dan moving class system akan menghasilkan generasi berprestasi tinggi secara 

holistik. SD XYZ memiliki mata pelajaran sebagai berikut Agama (lima Agama 

sesuai keyakinan), Matematika, IPA/Science, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, 

Bahasa Sunda, Bahasa Mandarin, Musik, Keterampilan, Olahraga, Memasak, 

Gamelan, Renang, IPS, PKn dan Reading Comprehension. Guru-guru yang bekerja 

di SD XYZ ini juga rata-rata S1 dan S2. Ada sekitar 51 guru SD XYZ dari kelas I 

– VI.  Satu guru bisa mengajar tiga mata pelajaran, misalnya mengajar Matematika, 

Bahasa Inggris dan IPA/Science.  
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Berdasarkan observasi, peneliti menemukan masalah yaitu tidak semua guru 

menguasai mata pelajaran yang mereka ajarkan dikarenakan hampir semua guru 

lulusan hanya satu bidang program studi. Misalnya bagi guru lulusan Bahasa 

Inggris harus mengajar mata pelajaran Matematika dan IPA/Science sedangkan 

guru tersebut tidak ada latar belakang lulusan Matematika dan IPA/Science. 

Kurangnya keinginan dalam memberikan informasi, pengalaman dan pengetahuan 

baru antar rekan guru yang menghambatnya informasi dan pengetahuan di 

lingkungan sekolah. Belum tersedianya wadah berbagi pengetahuan untuk para 

guru karena sarana dan prasarana yang belum memadai. 

Sekolah memiliki program MGMP singkatan dari Musyawarah Guru Mata 

Pelajaran. Program ini disediakan untuk para guru agar dapat melakukan knowledge 

sharing mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Misalnya mata pelajaran 

Matematika, semua guru Matematika dari kelas I-VI harus menghadiri program ini 

sedangkan jadwal mengajar masing-masing guru tersebut bentrok dengan program 

ini.  

Hal ini dapat dikatakan program MGMP ini masih belum bisa dikatakan 

efektif karena jika knowledge sharing tetap dilakukan dengan guru yang bisa hadir 

maka guru yang lain akan lost knowledge karena tujuan dari program ini agar setiap 

guru mata pelajaran dapat memberikan knowledge sharing ke sesama guru mata 

pelajaran agar mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman baru yang dapat 

diterapkan pada saat mengajar.  

Masing-masing guru memiliki ciri khas dan kelebihan sendiri dalam 

memberikan materi pembelajaran maka dari itu, perlu adanya knowledge sharing 
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untuk meningkatkan pengertian yang didapat antara sesama guru sehingga sesama 

guru akan saling mendukung dan dapat meningkatkan kinerja kerja yang terbaik 

bagi sekolah. 

Knowledge sharing dapat memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan baru 

yang akan membantu para guru, meningkatkan kualitas pengajaran sehingga bisa 

berkompetisi dengan sekolah lain, jika ada regenerasi maka guru yang lama akan 

memberikan ilmu pengetahuannya kepada guru baru agar tidak terjadi lost 

knowledge. 

 Setiap guru-guru kelas I-VI masih bisa dikatakan kurang memiliki self-

efficacy dalam mata pelajaran yang mereka tidak kuasai. Self-efficacy memiliki 

peranan penting bagi semua guru karena self-efficacy memberikan keyakinan akan 

kemampuan mereka serta usaha dimilikinya didalam menjalankan tugas dan 

menghadapi berbagai tantangan yang dilalui, menyelesaikan tugasnya sebagai guru. 

Rendahnya keyakinan para guru terhadap kemampuan pribadi mereka dalam 

menyelesaikan tugas kerja di sekolah. Kurangnya keyakinan para guru untuk 

mencapai target kerja.Para guru masih belum maksimal dalam mengatasi situasi 

sulit yang terjadi di lingkungan kerja. Kurangnya memiliki sikap positif dalam 

menerima pekerjaan yang diterima oleh para guru dari atasan mereka. 

Seorang guru memiliki keyakinan akan seluruh kemampuan yang 

dimilikinya seperti menyesuaikan diri, kemampuan kognitif, mengambil dan 

memutuskan yang seharusnya dilakukan untuk melakukan tugas dalam kegiatan 

pembelajaran serta membantu siswa-siswi dalam proses pembelajaran termasuk 
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siswa-siswi yang memiliki motivasi rendah dalam mengikuti proses belajar 

mengajar di kelas.  

Keyakinan diri pada seorang guru dapat memberikan topangan dan dasar 

untuk melakukan pekerjaan dengan tekun, ulet, memberikan motivasi dan 

kemampuan menghadapi hambatan dalam program pendidikan demi kelancaran 

aktifitas di sekolah. Para guru juga memiliki rencana, mengatur sumber daya 

pembelajaran, menuntun siswa, mengevaluasi proses dan hasil pengajaran di dalam 

kelas.  

Efektivitas dalam proses pembelajaran terjadi dari keahlian pengajar dalam 

menyatukan pengetahuan, penguasaan materi, akal sehat, penilaian yang objektif 

kepada siswa-siswa. Seorang guru harus memiliki beberapa hal dalam proses 

pembelajaran di kelas agar efektif yaitu guru harus memahami dan menguasai 

materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa-siswa yang dilihat dari 

metode pembelajaran yang digunakan, membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) dan dapat menguasai manajemen di dalam kelas. 

Bukan hanya guru saja, akan tetapi kepala sekolah pada dasarnya adalah 

seorang yang berperan sebagai manajer yang memiliki tugas sebagai pemimpin, 

perencana, organisator dan bertanggungjawab dalam lingkungan sekolah. Posisi 

manajer pada suatu organisasi sangat dibutuhkan karena organisasi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan menjadi tempat untuk membina dan mengembangkan 

pengetahuan dansumber daya manusia.  

Kepala Sekolah harus memiliki kemampuan untuk dapat memimpin dan 

mengarahkan para guru agar tercapainya tujuan dari sekolah. Tindakan 
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kepemimpinan seorang kepala sekolah dengan menunjukan cara memimpin dan 

mengajak guru sebagai pengikut (jabatannya dibawah kepala sekolah) untuk 

mencapai tujuan dari sekolah.  

 Di berbagai sekolah, masing-masing kepala sekolah memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda-beda dan unik. Kepemimpinan transformasional 

dapat menjadi salah satu pilihan bagi setiap kepala sekolah untuk memimpin dan 

memajukan sekolah yang berkualitas dalam mengatasi bermacam-macam masalah 

yang dihadapi sekolah. Di SD XYZ ini dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang 

belum menjadi sosok panutan bagi para karyawan sebagai pemimpin untuk menjadi 

inspirasi bagi para karyawan. Komunikasi yang lemah dan belum efektif antar 

stakeholder sekolah (Kepala Sekolah dan Guru) dalam memberikan atau menerima 

informasi sehingga terjadi gap dalam informasi yang diterima atau disampaikan. 

Setiap individu-individu baik guru-guru, staf, pimpinan harus memiliki rasa 

kepercayaan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari visi misi sekolah. 

Kepercayaan yang dimiliki oleh pihak tertentu terhadap pihak yang lain dalam 

melakukan komunikasi berdasarkan dari keyakinan pada seorang yang 

dipercayainya akan memenuhi segala kewajiban sesuai yang diharapkan. Tingkat 

percaya diri yang rendah dalam melakukan sharing knowledge antar guru karena 

kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang diampuh oleh seorang guru. 

Setiap pegawai harus memiliki kepercayaan yang tinggi karena organisasi 

membutuhkan pegawai yang suka bekerja keras dan memiliki komitmen. Apabila 

hal itu tidak terjadi maka organisasi akan sulit berkembang dan sulit untuk 

menjalankan visi dan misi di organisasi. Masing-masing organisasi meiliki  
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keinginan untuk maju, maka melibatkan anggota untuk meningkatkan kualitas dari 

kinerja dalam bekerja, diantaranya setiap organisasi harus memiliki kepercayaan 

kepada masing-masing anggota organisasi. Di SD XYZ ini, komitmen guru yang 

masih rendah dalam meningkatkan kualitas yang terbaik pada organisasi 

pendidikan. 

 Masih rendahnya kepercayaan kepada atasan untuk membantu kerjasama 

antar sesama karyawan di lingkungan sekolah. Minimnya kepercayaan terhadap 

keputusan atasan untuk kemajuan organisasi. Kurangnya kesediaan melakukan 

pekerjaan dengan ikhlas yang diperintahkan atasan. Rendahnya sikap loyalitas para 

guru terhadap organisasi. Jika tidak adanya kepercayaan sebagai dasar dari setiap 

hubungan dan komunikasi antar manusia, seorang pemimpin tidak mampu 

menyelesaikan tugas yang diberikan padanya dengan baik. Seorang pemimpin 

harus berkompeten terhadap pekerjaannya agar mendapatkan kepercayaan dari 

bawahannya, bisa menjadi panutan oleh bawahannya, transparan dan perhatian 

terhadap bawahannya.  

Berdasarkan uraian atas pentingnya Knowledge sharing bagi guru, serta 

knowledge sharing yang dimiliki oleh sebagian besar guru di SD XYZ, muncul 

ketertarikan untuk meneliti lebih jauh mengenai knowledge sharing, serta 

hubungannya dengan beberapa variabel, seperti persepsi guru tentang 

kepemimpinan transformasional, self-efficacy dan trust. Peneliti juga hendak 

melihat pengaruh antar variabel yang diselidiki dalam penelitian ini.     
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1.2 Identifikasi Masalah 

Knowledge sharing merupakan perilaku yang perlu dimiliki oleh guru dan 

staf di sebuah sekolah. Knowledge sharing dalam sebuah organisasi dipengaruhi 

oleh beberapa hal, diantaranya: 

1. Kurangnya kesediaan dalam berbagi informasi dengan rekan sekerja 

di lingkungan sekolah. 

2. Kurangnya keinginan dalam memberikan pengalaman antar rekan 

guru yang menghambatnya informasi dan pengetahuan di 

lingkungan sekolah. 

3. Minimnya kemauan untuk berbagi pengetahuan baru dengan rekan 

kerja. 

4. Belum tersedianya wadah berbagi pengetahuan untuk para guru 

karena sarana dan prasarana yang belum memadai. 

5. Kepemimpinan seorang kepala sekolah yang belum menjadi sosok 

panutan bagi para karyawan sebagai pemimpin untuk menjadi 

inspirasi bagi para karyawan. 

6. Komunikasi yang lemah dan belum efektif antar stakeholder sekolah 

(Kepala Sekolah dan Guru) dalam memberikan atau menerima 

informasi sehingga terjadi gap dalam informasi yang diterima atau 

disampaikan. 

7. Rendahnya motivasi serta kurangnya kepedulian yang dimiliki para 

guru dalam memberikan pengetahuan antar rekan guru. 
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8. Tingkat percaya diri yang rendah dalam melakukan sharing 

knowledge antar guru karena kurangnya pengetahuan atau 

keterampilan yang diampuh oleh seorang guru. 

9. Komitmen guru yang masih rendah dalam meningkatkan kualitas 

yang terbaik pada organisasi pendidikan. 

10. Rendahnya keyakinan para guru terhadap kemampuan pribadi 

mereka dalam menyelesaikan tugas kerja di sekolah. 

11. Kurangnya keyakinan para guru untuk mencapai target kerja. 

12. Para guru masih belum maksimal dalam mengatasi situasi sulit yang 

terjadi di lingkungan kerja. 

13. Kurangnya memiliki sikap positif dalam menerima pekerjaan yang 

diterima oleh para guru dari atasan mereka. 

14. Masih rendahnya kepercayaan kepada atasan untuk membantu 

kerjasama antar sesama karyawan di lingkungan sekolah. 

15. Minimnya kepercayaan terhadap keputusan atasan untuk kemajuan 

organisasi. 

16. Kurangnya kesediaan melakukan pekerjaan dengan ikhlas yang 

diperintahkan atasan. 

17. Rendahnya sikap loyalitas para guru terhadap organisasi. 
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1.3 Batasan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah maka penelitian ini 

hanya dibatasi pada pengaruh kepemimpinan transformasional, self-efficacy, trust 

terhadap knowledge sharing guru di SD XYZ.  

 

1.4 Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan 

masalah tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap Self-efficacy di SD XYZ? 

2. Apakah Self-efficacy memiliki pengaruh positif terhadap Knowledge 

Sharing di SD XYZ? 

3. Apakah Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap Trust di SD XYZ? 

4. Apakah Trust memiliki pengaruh positif terhadap Knowledge Sharing di 

SD XYZ? 

5. Apakah Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif 

terhadap Knowledge Sharing di SD XYZS? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

            Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut: 

1)   Untuk menganalisis Kepemimpinan Transformasional  berpengaruh  

positif  terhadap  Self-efficacy di SD XYZ Bekasi. 
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2) Untuk menganalisis Self-efficacy berpengaruh positif terhadap   

Knowledge Sharing di SD XYZ Bekasi. 

3) Untuk menganalisis Kepemimpinan Transformasional berpengaruh 

positif terhadap Trust di di SD XYZ Bekasi. 

4) Untuk menganalisis Trust berpengaruh positif terhadap   Knowledge 

Sharing di SD XYZ Bekasi. 

5) Untuk menganalisis Kepemimpinan Transformasional  berpengaruh 

positif terhadap Knowledge Sharing di SD XYZ Bekasi. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

            Diharapkan ada dua manfaat dari hasil penelitian ini yaitu:  

1.6.1 Manfaat Secara 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 

kepemimpinan transformasional, self-efficacy, trust dan knowledge sharing 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. 
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1.6.2 Manfaat Secara Praktis 

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada guru, bidang akademik, serta kepala sekolah mengenai kepemimpinan 

transformasional, self-efficacy, trust dan knowledge sharing yang   terkait   dengan   

perilaku   guru.  Di  samping  itu,  informasi  yang diperoleh  dapat  menunjang  

upaya peningkatan self-efficacy, trust dan knowledge sharing para guru di SD 

XYZ Bekasi melalui pemahaman akan self-efficacy, trust dan knowledge sharing, 

sehingga kinerja guru dapat ditingkatkan.  Selain itu, diharapkan lingkungan 

kerja yang efektif dan kondusif di SD XYZ Bekasi dapat tercipta, sehingga 

bermanfaat dalam mengatasi masalah-masalah intern. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

            Penulis atau peneliti akan membuat gambaran secara keseluruhan mengenai 

isi tesis untuk mempermudah pembahasan. Pada bab pertama, 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. 
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Pada bab dua diuraikan  kajian  pustaka  yang digunakan untuk menjelaskan 

teori mengenai kepemimpinan transformasional, self-efficacy, trust dan knowledge 

sharing melalui beberapa praktisi sebelumnya. Kerangka berpikir serta hipotesis 

penelitian juga dipaparkan pada bab ini. 

Bab ketiga menjelaskan 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 setting dan subjek penelitian. 

Pada bab keempat akan 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. 

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.




