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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia saat ini tengah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai 

dengan munculnya internet of thing (IoT), big data, artificial intelligence, cloud 

computing, block chain dan lain-lain. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan 

Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa dampak era Revolusi 

Industri 4.0 mempengarungi segala aspek kehidupan manusia dan menentukan 

perkembangan ekonomi ke depan secara global (https://www.ristekdikti.go.id/). 

Salah satu dampaknya adalah di dalam persaingan antar organisasi. Dalam 

menghadapi persaingan tersebut organisasi atau perusahaan dituntut untuk bekerja 

lebih efektif dan efisien agar tercapainya visi dan misi organisasi. Persaingan yang 

semakin yang ketat juga menuntut organisasi untuk meningkatkan daya saing dalam 

rangka menjaga kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) organisasi adalah kesatuan 

(susunan) yang terdiri atas bagian-bagian (orang) dalam perkumpulan untuk 

mencapai tujuan tertentu: kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan 

untuk mencapai tujuan bersama.  Sedangkan menurut organisasi adalah suatu 

koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan umum melalui 

pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab (Nawi 

2017, 67). Dalam pengertian sederhana organisasi juga dapat diartikan sebagai 

kelompok orang yang bekerja sama dan ingin mencapai tujuan bersama. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa kinerja dalam suatu 
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perusahan merupakan salah satu unsur terpenting dalam menentukan maju 

mundurnya suatu organisasi. 

Pentingnya kinerja dalam suatu organisasi perlu disadari oleh semua tingkat 

manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Hal ini dikarenakan betapa 

pun majunya teknologi yang digunakan, tersedianya modal yang cukup dan bahan 

yang memadai, namun jika tidak didukung oleh kinerja yang baik maka akan sulit 

bagi perusahaan mewujudkan visi dan misinya.  Sebaliknya organisasi yang 

menempatkan kinerja sebagai salah satu elemen atau unsur terpenting dalam 

organisasi merupakan langkah awal tepat untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

Sekolah merupakan salah satu contoh sebuah organisasi pendidikan formal. 

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan 

adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian 

juga pendidikan menurut UNESSCO menyatakan bahwa dalam upaya 

meningkatkan kualitas suatu bangsa dan tidak ada acara lain kecuali melalui 

peningkatan mutu pendidikan (Darmadi 2019, 13). Oleh karena itulah dapat 

dipahami bahwa visi dan misi sekolah secara keseluruhan adalah untuk mencetak 

generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan zaman di masa depan. Apakah 

mudah mencapai hal tersebut, tentunya tidak jika guru sebagai bagian dari 

organisasi sekolah menunjukan kinerja yang rendah. Rendahnya kinerja akan 

menghambat tercapainya visi dan misi sekolah. 

Pencapaian nilai Akreditasi sekolah dan Ujian Nasional (UN) merupakan 

salah satu output yang dapat dilihat langsung untuk menilai kinerja guru dan staf 

suatu sekolah. Adapun Nilai Akreditasi SMP dan SMA IPEKA Puri selalu 
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mendapatkan nilai A. Selain itu, nilai Ujian Nasional SMP IPEKA Puri selalu 

memperoleh nilai terbaik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kinerja guru-

guru SMP/SMA IPEKA Puri cukup baik. Berikut ini adalah daftar nilai Ujian 

Nasional SMP IPEKA Puri. 

 

Tabel 1.1 Daftar nilai UN SMP IPEKA Puri  
Sumber: Arsip daftar nilai UN SMP IPEKA Puri 

Semua perusahaan, termasuk sekolah tentunya mengharapkan karyawannya 

menunjukkan kinerja yang baik terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada 

mereka, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Ada banyak faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang dalam sebuah organisasi.  Baik yang berasal dari 

individu itu sendiri yang disebut sebagai faktor internal maupun dari luar individu 

itu sendiri yang disebut dengan faktor eksternal (Yusuf & Syarif 2018, 214). Faktor 

internal seperti motivasi kerja, kecerdasan emosional, kepuasan kerja, komitmen, 

kepuasan kerja, stres kerja, keterampilan dan pengetahuan. Sedangkan faktor 

eksternalnya dapat berupa perilaku organisasi, struktur organisasi, gaya 

kepemimpinan, iklim kerja, bonus insentif, pelatihan dan pengembangan diri, 

keluarga, dan lain sebagainya. 

Motivasi merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kinerja 

dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam sebuah jurnal internasional yang 

berjudul effect of motivation on employees performance and employees commitment 

menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 
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karyawan. Motivasi sebagai variabel independen memiliki pengaruh sebesar 67 % 

terhadap kinerja karyawan dan 44% terhadap komitmen karyawan yang merupakan 

variabel dependen (Qatmeemalmarhoon, Mohdnoor, Abdalla, & Musbah. 2017, 39-

43). Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Ehsan dan Qureshi (2019) yang 

menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan antara motivasi dan kinerja. Hubungan 

yang dimaksud ialah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa 

karyawan yang memiliki motivasi kerja tinggi akan memberikan sumbangsi dengan 

menunjukan kinerja yang berkualitas. 

Kinerja seorang tentunya juga dipengaruhi oleh keseimbangan antara 

kehidupan dan pekerjaan yang biasa disebut dengan Work-Llife Balance.  

Keseimbangan kehidupan pekerjaan (Work-Llife Balance) adalah suatu keadaan 

dimana seorang pekerja mampu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan 

dengan kebutuhan pribadi dan keluarganya (Schermerhorn, Hunt, & Osborn. 2002, 

17). Sebuah riset yang dilakukan oleh Thevanes dan Mangaleswaran (2018) pada 

bank swasta di wilayah Batticaloa Sri Lanka menemukan bahwa adanya pengaruh 

Work-Life Balance terhadap kinerja para karyawan. Data hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa Work-Life Balance memiliki pengaruh positif yang kuat 

dengan kinerja pekerjaan.  Hal ini senada dengan hasil riset sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mendis dan Weerakkody (2017) juga membuktikan bahwa kinerja 

dan Work-Life Balance dan kinerja memiliki hubungan yang kuat. 

Hal lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja seorang dalam sebuah 

organisasi adalah perilaku organisasi positif. Perilaku organisasi positif atau yang 

sering dikenal dengan Positive Organizational Behavior adalah   studi dan aplikasi 
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yang memiliki orientasi positif dari kekuatan sumber daya manusia positif dan 

kemampuan psikologis yang bisa diukur, dikembangkan, dan diatur secara efektif  

untuk  meningkatkan performa  pada  lingkungan  pekerjaan (Luthans 2002b, 59). 

Istilah Positive Organizational Behavior berasal dari gerakan psikologi positif 

dimana fokus perhatian pada upaya menggali dan mengembangkan karakter yang 

merupakan sisi kekuatan manusia. Sebuah jurnal yang dipublikasi oleh 

Interdisciplinary journal of contemporary research in business (IJCRB) pada tahun 

2013 menunjukkan bahwa Positive Organizational Behavior memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kinerja karyawan (Memari, Valikhani, Aghababaee, & 

Davali, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa maju mundurnya sebuah 

organisasi atau perusahaan ditentukan oleh kinerja para pegawainya. Oleh karena 

itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai beberapa variabel yang 

mempengaruhi kinerja seseorang dalam sebuah organisasi khususnya di institusi 

sekolah, seperti motivasi kerja, Work-Life Balance, dan Positive Organizational 

Behavior. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kinerja guru yang baik merupakah harapan bagi sekolah untuk mencapai 

visi dan misinya. Kinerja seorang pekerja dalam sebuah organisasi dipengaruhi oleh 

beberapa hal berikut ini: 

1) Kepuasan kerja 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susilo (2018) didapatkan 

hasil bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam 
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penelitian ini ditemukan bahwa semakin puas karyawan dengan gaji, 

promosi, rekan kerja, atasan, dan pekerjaan itu sendiri, maka akan semakin 

baik kinerja karyawannya  

2) Motivasi  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Latief, Zati, dan Mariana. (2018) 

menunjukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap hasil kerja 

karyawan.  

3) Kompetensi  

Penelitian yang dilakukan oleh Pramularso (2018) didapatkan hasil bahwa 

kompetensi yang dimiliki oleh karyawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerjanya. 

4) Komitmen organisasai 

Penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Musadieq, dan Mukzam (2017) 

didapatkan bahwa komitmen organisasai seperti komitmen afektif, 

komitmen kontinuitas dan komitmen normatif secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.    

5) Kecerdasan emosional  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Setyaningrum, Utami, dan Ruhanna 

(2017) didapatkan hasil bahwa kecerdasan emosional seorang karyawan 

dalam sebuah peusahan berpengaruh terhadap kinerjanya. 

6) Stres kerja  

Penelitian yang dilakukan oleh Tampi, Rio, dan Tampi (2018) menemukan 

hasil bahwa stress kerja memperngaruhi kinerja karyawan. 
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7) Budaya organisasi  

Penelitian yang dilakukan oleh Sagita, Susilo, dan Chayo (2018) 

menunjukkan hasil bahwa penerapan budaya organisasai yang baik 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

8) Kepemimpinan  

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrum dan Sinaga (2015) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengruh terhadap kinerja pegawai.  

9) Gaya kepemimpinan  

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dan Hamid (2017) menunjukan 

hasil penelitian bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan.  

10) Work-Life Balance.  

Penelitian yang dilakukan oleh Mendis dan Weerakkody (2017) 

menunjukkan hasil bahwa Work-Life Balance berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan.  

11) Positive Organizational Behavior.  

Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli dan Ali (2017) menunjukan hasil 

bahwa Positive Organizational Behavior  mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Merujuk pada identifikasi masalah yang tertera pada bagian sebelumnya 

bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja seorang dalam bekerja. Oleh 

karena itu peneliti memberikan batasan masalah hanya pada motivasi kerja, Work-
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Life Balance, dan Positive Organizational Behavior sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pekerjaan seorang guru dalam sebuah sekolah. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, serta batasan masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru? 

2) Apakah Work-Life Balance berpengaruh positif terhadap kinerja guru? 

3) Apakah Positive Organizational Behavior berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru  

2. Untuk menganalisis apakah Work-Life Balance berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru  

3. Untuk menganalisis apakah Positive Organizational Behavior berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bukan hanya 

semata-mata untuk kepentingan pribadi penulis tetapi juga bagi banyak pihak. 

1) Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

bagi dunia pendidikan, memperkaya hasil-hasil penelitian tentang perilaku 

organisasi di berbagai profesi, khususnya tentang kinerja guru di dalam 

sebuah organisasi sekolah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang kinerja 

dan dan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian 

lainnya dengan skala yang lebih besar.  

2) Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi, khususnya bagi guru, staf dan karyawan, serta kepala sekolah 

di SMP dan SMA IPEKA Puri dalam upaya meningkatkan kinerja para 

guru, staf dan karyawannya melalui peningkatan motivasi kerja, 

keseimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan kebutuhan pribadi, serta 

melalui perilaku positif organisasi.  Dengan adanya informasi yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini diharapan SMP dan SMA IPEKA Puri 

sebagai sebuah organisasi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan kinerja sehingga mendukung kemajuan dan 

perkembangan sekolah dikemudian hari. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistemantika penulisan Tesis ini terdiri atas lima bab. Dalam bab satu, 

penulis mengemukakan beberapa hal penting tentang latar belakang penelitian ini 
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diadakan. Dari beberapa identifikasi masalah yang telah dilakukan, penulis 

menemukan banyak variabel yang mempengaruhi kinerja seseorang dalam sebuah 

oragnisasi atau perusahan, oleh karena itu penulis membatasi masalah yang diteliti, 

yaitu berfokus pada motivasi kerja, Work-Life Balance, dan Positive 

Organizational Behavior. Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan 

manfaat baik secara teoritis yang menjadi pengetahuan baru, maupun secara praktis 

khususnya bagi SMP dan SMA IPEKA PURI di Jakarta Barat. 

Pada bab dua terdapat landasan teori yang menjelaskan tentang variabel 

kinerja guru, motivasi kerja, Work-Life Balance, dan Positive Organizational 

Behavior. Kerangka berpikir serta hipotesis penelitian juga dipaparkan pada bab 

ini, yakni diduga motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, diduga Work-

Life Balance berpengaruh positif terhadap kinerja guru, diduga Positive 

Organizational Behavior terhadap berpengaruh positive terhadap kinerja.  

Bab tiga menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam bab ini, 

diuraikan bahwa penelitian ini dilakukan di sebuah sekolah swasta di daerah Jakarta 

Barat, yakni sekolah IPEKA PURI, yang meneliti guru-guru yang bekerja di 

dalamnya. Waktu penelitian dilakukan sejak awal Januari 2019 sampai pertengahan 

November 2019. Subjek penelitian ini berjumlah 50 orang guru SMP dan SMA 

IPEKA Puri. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dengan menggunakan 

skala Likert dari interval satu sampai lima untuk mengukur setiap variabel dalam 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji outer model, statistik 

deskriptif, dan uji inner model. Kemudian, perhitungan untuk menganalisis data 

diolah menggunakan aplikasi SmartPLS.  
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Bab empat menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan pada bab satu. 

Rumusan masalah dijawab dengan menguraikan data hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh. Dalam bab ini, dijelaskan juga 

hasil analisis data yang didapatkan dari kuesioner yang telah dikumpulkan, dan 

interpretasi data mengenai masing-masing variabel penelitian, serta mengaitkannya 

dengan landasan teori yang ada. 

 

  


