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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sekolah merupakan salah satu bagian penting dalam masyarakat. Dalam 

penyelenggaraannya sekolah dituntut untuk memenuhi sampai pada suatu tingkat 

standar mutu tertentu. Sekolah harus mampu menjamin bagaimana internal proses 

di dalam organisasi sekolah dapat berjalan dengan baik sehingga dapat 

menghasilkan output yang berkualitas, yakni sumberdaya lulusan yang mempunyai 

kompetensi-kompetensi yang yang diperlukan dalam kehidupan yang dihadapinya. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci terpenting dalam 

organisasi, begitu juga dengan sekolah sebagai organisasi pendidikan. Guru harus 

terus memperbaharui pengetahuannya, mencari ide-ide baru untuk melakukan 

pekerjaannya, menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas dan 

efektifitas dalam menjalankan pekerjaannya. 

Menurut Staw, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan dalam organisasi, salah satu faktor tersebut adalah behavior (Dunnette & 

Hough 2002, 737). Inovasi di sekolah merupakan satu hal yang sangat penting, 

inovasi di sekolah bukan hanya berkaitan dengan bagaimana tujuan pembelajaran 

saja namun berkaitan dengan seluruh proses yang ada di dalamnya.  Keberhasilan 

inovasi sekolah salah satunya ditentukan oleh perilaku kerja inovatif guru 

(Gkorezis, 2015, 1030). 

Perilaku inovatif guru sangat penting untuk berbagai macam alasan 

termasuk kebutuhan untuk menanggapi masyarakat yang berubah cepat. Perilaku 
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inovatif guru juga sebagai role model  bagi siswanya dan masyarakat secara umum, 

serta berkaitan dengan tuntutan untuk beradaptasi terhadap pengetahuan dan 

teknologi baru. 

Perilaku inovatif sebagai perilaku dimana seseorang selain dapat 

menghasilkan ide-ide baru yang kreatif namun juga dapat mengevaluasi dan 

melihat serta mempertimbangkan apakah ide-ide tersebut sesuai dengan kebutuhan 

strategis di dalam organisasi (Sanders et al. 2018, 1). Dari pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa tindakan inovatif adalah tindakan yang sangat diperlukan 

dalam suatu organisasi. 

Namun pada kenyataannya guru-guru (beberapa) yang sudah senior 

seringkali mengganggap bahwa pekerjaan mengajar yang telah dilakukannya 

selama bertahun-tahun adalah aktifitas keseharian biasa yang tidak perlu 

dikembangkan (Wawancara kepala wakil kepala sekolah SMK 10 Nopember 

Jakarta, 2018). Hal ini menunjukkan adanya masalah dengan perilaku kerja 

innovatif guru. 

Empowerment dianggap sebagai suatu konstruk yang penting berkaitan 

dengan perilaku inovatif, karena akan berpotensi memberikan pengaruh secara 

positif terhadap outcome organisasi (innovative behavior, self efficacy, dan career 

success) yang akan memberikan keuntungan bagi individu-individu dalam 

organisasi dan organisasi itu sendiri (Dan et al. 2018, 1). Berkaitan dengan 

empowerment Gkorezis menyatakan bahwa leader empowerment berperan dalam 

meningkatkan perilaku kerja inovatif. Dalam hasil penelitian oleh (Gkorezis 2015, 

1036) menyatakan bahwa leader empowerment seorang kepala sekolah 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku kerja inovatif guru-guru 
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di sekolah. Pada penelitian yang dilakukan Gkoreziz  tersebut menunjukkan bahwa 

principal empowering berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

innovative behavior. Hasil penelitian ini juga menyatakan hubungan tidak langsung 

principal empowering berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

innovative behavior melaui teachers’ exploration. Kepemimpinan dalam organisasi 

dianggap penting dalam kaitan dalam organisasi terhadap proses inovasi, agar 

organisasi unggul dalam berinovasi pimpinan harus menunjukkan dengan passion 

terhadap penemuan ide-ide baru yang bermanfaat (Bean & Radford 2006, 57). 

Selanjutnya faktor lain yang disebut dapat berkontribusi terhadap perilaku 

inovatif adalah structural empowerment. Menurut Wagner et al. dikutip dalam 

(Dahinten 2016, 2), bahwa kinerja akan meningkat ketika adanya structural 

empowerment di tempatnya bekerja, dimana karyawan memiliki akses terhadap 

organisasi seperti informasi, sumber daya organisasi, dukungan dan bimbingan, 

serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. 

Dapat dikaitkan lebih jauh tentang structural empowerment, semakin 

seseorang dapat mengakses sumberdaya yang dimiliki organisasi, maka semakin 

seseorang tersebut memiliki personal power (kekuatan) di dalam konteks perannya 

di dalam organisasi tersebut (Singh & Sarkar 2018, 4). Menurut Singh dan Sarkar, 

saat kita membahas empowerment sebagai sebuah konstruk maka juga harus 

mempertimbangkan tentang psychological empowerment.  

Melalui psychological empowerment potensi yang dimiliki karyawan dapat 

tergali menjadi tindakanan kerja yang mengarah pada perubahan positif dalam 

organisasi (Sinha et al. 2016, 522). Psychological empowerment juga memberikan 

gambaran tentang pengalaman seseorang berkaitan dengan power atau kekuatan 
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yang dimanifestasikan dalam konstruk-konstruk seperti meaning, competence, 

impact dan self-determination (Singh & Sarkar 2018, 4).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarkar dan Singh (2018) menunjukkan 

bahwa structural empowerment berpengaruh positif terhadap psychological 

empowerment, terdapat juga pengaruh positif structural empowerment  terhadap 

innovative behavior, begitu juga ketika dilihat pengaruh structural empowerment 

terhadap innovative behavior melalui psychological empowerment hasilnya pun 

masih menunjukkan pengaruh positif namun dengan tingkat signifikansi lebih 

rendah jika dibandingkan dengan pengaruh secara langsung tanpa melalui 

psychological empowerment. 

Dari adanya masalah tentang perilaku innovatif yang ada di sekolah dan 

dengan mengacu pada berbagai penelitian terkait dengan innovative behavior 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh variabel leader 

empowerment, structural empowerment, dan psychological empowerment di SMK 

10 Nopember Jakarta. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan innovative behavior sebagai 

berikut: 

(1) Teknologi  yang berkembang cepat  yang terjadi didalam masyarakat 

sedangkan kegiatan pembelajaran belum berbasis teknologi. 

(2) Pembelajaran di sekolah kalah menarik jika dibandingkan dengan teknologi 

yang berkembang di masyarakat. 
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(3) Terdapat beberapa guru yang konservatif terhadap cara-cara mengajar lama, 

yang tidak memicu minat belajar siswa. 

(4) Penggunaan fasilitas sekolah yang tersedia tidak optimal. 

(5) Terdapat guru-guru yang defensif terhadap pembaharuan proses pengajaran. 

(6) Potensi yang dimiliki guru cenderung tidak dimanfaatkan dengan baik. 

(7) Tidak dirancangnya rencana pengembangan bagi guru untuk meningkatkan 

kinerja. 

(8) Tidak adanya program yang jelas berkaitan dengan pengembangan motivasi 

kerja. 

1.3  Batasan Masalah 

Dari uraian identifikasi masalah, peneliti akan membatasi masalah yang 

diteliti, yaitu berada di lingkungan SMK 10 Nopember Jakarta dengan fokus 

meninjau pada masalah  innovative behavior pada guru terkait dengan leader 

empowerment, structural empowerment, dan psychological empowerment. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah leader empowerment berpengaruh positif terhadap innovative 

behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta? 

2. Apakah structural empowerment berpengaruh positif terhadap innovative 

behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta? 

3. Apakah psychological empowerment berpengaruh positif terhadap 

innovative behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta? 
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4. Apakah structural empowerment berpengaruh positif terhadap 

psychological empowerment pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta? 

5. Apakah structural empowerment berpengaruh positif terhadap leader 

empowerment pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta? 

6. Apakah structural empowerment berpengaruh positif terhadap innovative 

behavior melalui psychological empowerment pada guru di SMK 10 

Nopember Jakarta? 

7. Apakah structural empowerment berpengaruh positif terhadap innovative 

behavior melalui leader empowerment pada guru di SMK 10 Nopember 

Jakarta? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis bahwa leader empowerment berpengaruh positif 

terhadap innovative behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta. 

2. Untuk menganalisis bahwa  structural empowerment berpengaruh positif 

terhadap innovative behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta. 

3. Untuk menganalisis bahwa  psychological empowerment berpengaruh positif 

terhadap innovative behavior pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta. 

4. Untuk menganalisis bahwa  structural empowerment berpengaruh positif 

terhadap psychological empowerment pada guru di SMK 10 Nopember 

Jakarta. 

5. Untuk menganalisis bahwa structural empowerment berpengaruh positif 

terhadap leader empowerment pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta. 
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6. Untuk menganalisi bahwa structural empowerment berpengaruh positif 

terhadap innovative behavior melalui psychological empowerment pada guru 

di SMK 10 Nopember Jakarta. 

7. Untuk menganalisis bahwa empowerment berpengaruh positif terhadap 

innovative behavior melalui leader empowerment pada guru di SMK 10 

Nopember Jakarta. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bukan hanya semata-mata 

untuk kepentingan peneliti, namun juga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. 

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 

mengembangan innovative behavior guru di sekolah dimana topik ini akan sangat 

baik jika dapat diimplementasikan di dalam sekolah. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam membuat penelitian-

penelitian lainnya terkait dengan variabel pada penelitian sejenis 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 kepala sekolah dan guru mengenai innovative behavior, yang terkait dengan 

structural empowerment, leader empowerment, dan psychological empowerment 

pada guru di SMK 10 Nopember Jakarta. 
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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, yang berdasar pada teori dan 

hasil-beberapa penelitian terkait topik yang akan penulis teliti. Kemudian 

dilanjutkan dengan identifikasi berbagai masalah yang terkait hal-hal penting yang 

dan masalah berkaitan dengan topik penelitian. 

Mengingat luasnya masalah penelitian yang teridentifikasi, sehingga penulis 

perlu membuat batasan masalah. Batasan masalah ini mengarahkan secara lebih 

fokus hasil identifikasi masalah yang ditemukan. Kemudian berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah ini, 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, 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 leader empowerment, structural empowerment, 

psychological empowerment, dan innovative behavior pada guru. 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 
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mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menginterpretasikan data. Selain 

itu, dijelaskan secara jelas setting dan subjek penelitian. 

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. 

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 acuan penelitian 

yang dilakukan selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




