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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

   Pendidikan anak prasekolah merupakan bentuk transisi perkembangan anak 

dari lingkungan keluarga kepada lingkungan sekolah. Masa transisi ini merupakan 

masa yang cukup sulit namun menyenangkan bagi anak, karena kesiapan pada setiap 

anak dalam melalui transisi ini berbeda-beda. Hal ini juga dipengaruhi oleh dukungan 

dari keluarga pengasuh si anak itu sendiri, dimana dukungan orangtua dalam 

membimbing anak secara informal sangat dibutuhkan untuk mendukung bimbingan 

yang diperoleh anak dari prasekolah sebagai sektor formal. 

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

menetapkan delapan delapan standar yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

pendidikan. Kedelapan standar yang dimaksud meliputi: standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana 

dan prasarana, standar penelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

pendidikan.  

Salah satu standar yang dinilai langsung berkaitan dengan mutu lulusan yang 

diindikasikan oleh kompetensi lulusan adalah standar pendidikan dan tenaga 

pendidikan. Ini berarti bahwa untuk mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu 

tenaga kerja pendidik (guru), dan tenaga kerja kependidikan (kepala sekolah, 

pustakawan, tenaga administrasi, pengawas, pelatihan ekstrakulikuler) harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Pendidikan). 
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Prasekolah merupakan jenjang atau tingkat sekolah sebelum memasuki 

sekolah dasar.  Usia prasekolah adalah usia yang rentan bagi anak. Pada usia ini anak 

mempunyai sifat imitasi atau meniru terhadap apapun yang telah dilihatnya. Pada usia 

prasekolah anak-anak akan mengalami perkembangan sangat cepat dari segi fisik, 

kognitif, emosi maupun sosial. Hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan 

anak kelak. Taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan formal pertama 

merupakan salah satu sarana untuk membantu memberi rangsangan dan dukungan 

dalam masa pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Begitupun yang dilakukan pada Galenia Daycare & Preschool dimana 

kurikulum dan program yang telah disusun meliputi stimulasi kecerdasan anak 

dengan pembelajaran berbasis Multiple Intelligences, stimulasi tumbuh kembang 

sesuai usia anak, pembangunan karakter islami melalui pembiasaan dan keteladanan 

yang baik, dan pemetaan baca, tulis, hitung (calistung) hingga siap ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi (Sekolah Dasar). Stimulus Multiple Intelligences 

diterapkan di dalam lingkungan Galenia Daycare & Preschool untuk lebih 

mengoptimalkan seluruh kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak. Melalui 

metode pembagian kecerdasan majemuk ini, akan lebih merangsang minat anak 

secara proporsional sekaligus memunculkan kemampuan sesungguhnya. 

(http://www.galeniaklinik.com/) 

Dalam pendidikan sekolah, guru merupakan elemen paling penting. Semua 

hal yang berkaitan dengan pendidikan, mulai dari kurikulum pendidikan, biaya 

pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta hal lain yang berkaitan dengan 

dunia pendidikan akan menjadi tidak berarti jika interaksi guru dan peserta didik 

tidak berjalan dengan baik. Bagaimanapun juga, interaksi yang baik antara guru dan 

peserta didik ini merupakan esensi dari sebuah pembelajaran.   

Dari pengamatan yang dilakukan di Galenia Daycare & Preschool pada 

tanggal 5-9 Desember 2014, sebagian guru belum menunjukkan kinerja yang baik 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Artinya sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsi guru, seperti: kegiatan dalam mengerjakan program pengajaran, melaksanakan 
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kegiatan ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan serta mengadakan pengembangan bidang pengajaran yang menjadi 

tanggung jawabnya. Yang menjadi komponen penilaian kinerja guru Galenia Daycare 

& Preschool ialah kesetiaan, prestasi, tanggung jawab, kedisiplinan, kejujuran, 

kerjasama, prakarya, dan kepemimpinan. Berdasarkan data penilaian kinerja yang 

diberikan Galenia Daycare & Preschool adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.1  Penilaian Kinerja Guru Galenia Daycare & Preschool Tahun 

ajaran 2012-2013 

Karyawan Pangkat/Jabatan Jumlah Rata-rata 

1 TU/Admin 630 78.7 

2 Guru TK B 685 85.6 

3 Guru TK B 665 83.1 

4 Guru TK B 620 77.5 

5 Guru TK B 630 78.7 

6 Guru TK A 665 83.1 

7 Guru TK A 655 81.1 

8 Guru TK A 640 80 

9 Guru TK A 635 79.3 

10 Guru PG B 680 85 

11 Guru PG B 635 79.3 

12 Guru PG B 630 78.7 

13 Guru PG B 695 86.8 

14 Guru PG B 655 81.1 

15 Guru PG B 635 79.3 

16 Guru PG K 695 86.8 

17 Guru PG K 630 78.7 

18 Guru PG K 635 79.3 

19 Guru PG K 640 80 

20 Guru PG K 640 80 

21 Guru Bayi 655 81.8 

22 Guru Bayi  645 80.6 

23 Guru Bayi 645 80.6 
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Karyawan Pangkat/Jabatan Jumlah Rata-rata 

24 Guru Bayi 640 80 

25 Guru Bayi 630 78.7 

26 Guru Bayi  635 79.3 

27 Co-Teacher 625 78.1 

28 Co-Teacher 695 86.8 

29 Co-Teacher 655 81.1 

30 Co-Teacher 640 80 

31 Co-Teacher 655 81.1 

32 Kebersihan 625 78.1 

Sumber: Data Penilaian Kinerja Galenia Daycare & Preschool Bandung 

 

Untuk melihat data lebih lengkap, dapat dilihat pada lampiran 2 (dua). Dari 

data laporan hasil penilaian kinerja pada tahun ajaran 2012-2013 diatas, menunjukkan 

kinerja guru pada Galenia Daycare & Preschool telah memenuhi standar dimana 

standar penilaiannya 70.00. Namun sebagian guru masih menunjukkan kinerja yang 

masih rendah, antara lain: guru sulit berkomunikasi dengan anak yang berkebutuhan 

khusus, instruksi kepada murid selalu dilakukan berkali-kali, kurangnya pengawasan 

guru terhadap murid, berkata kasar kepada murid, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang tidak sepenuhnya terlaksana. Fenomena tersebut teramati pada 

saat melakukan wawancara ke kepala sekolah, orang tua murid dan beberapa guru di 

Galenia Daycare & Preschool.      

Kegiatan pelatihan bagi guru pada dasarnya merupakan suatu bagian yang 

integral dari manajemen dalam bidang ketenagaan di sekolah dan merupakan upaya 

untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan guru sehingga pada gilirannya 

diharapkan para guru dapat memperoleh keunggulan kompetitif dan dapat 

memberikan pelayanan yang sebaik-

baiknya.(https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pelatihan-dalam-rangka-

pengembangan-profesi-guru/). Pelatihan di Galenia Daycare & Preschool diadakan 

setiap satu bulan sekali pada hari sabtu di awal bulan dimana pendidikan dan 

https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pelatihan-dalam-rangka-pengembangan-profesi-guru/
https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/02/07/pelatihan-dalam-rangka-pengembangan-profesi-guru/
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pelatihan ini lebih sering diadakan di sekolah dengan mendatangkan pembicara 

profesional dari luar sekolah. Pada pelatihan di Galenia Daycare & Preschool 

dilakukan untuk melatih guru agar guru lebih terampil dalam mengajar terutama 

dalam menangani anak yang berkebutuhan khusus. Menurut Edwin B. Flippo dalam 

Sedarmayanti (2009:163) pelatihan adalah proses membantu pegawai memperoleh 

efektivitas dalam pekerjaan sekarang atau yang akan datang melalui pengembangan 

kebiasaan, pikiran dan tindakan, kecakapan, pengetahuan dan sikap. Pelatihan 

merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam 

dunia kerja. Karyawan baik ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan 

karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan 

kerja, strategis, dan lain sebagainya. Hal ini mengisyaratkan bahwa guru dituntut 

untuk cakap dan terampil dalam mengajar dan mendidik yang kepada murid dengan 

lebih baik. Selain itu manfaat dari pelatihan terhadap guru ialah membantu para guru 

untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kemampuan para guru 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan menggurangi ketakutan menghadapi 

tugas-tugas baru dimasa depan. Suatu organisasi atau sekolah yang mau belajar dapat 

dikatakan sebagai suatu organisasi yang memberikan kemudahan kepada anggotanya 

untuk melakukan proses belajar dan terus-menerus mengubah dirinya sendiri. 

Pada dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan karyawan yang mampu, 

cakap dan terampil, tetapi yang penting mereka mau bekerja dengan giat dan 

mempunyai keinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal sebab kemampuan, 

kecakapan, dan keterampilan tidak berarti jika mereka tidak mau bekerja keras. Oleh 

karena itu motivasi merupakan dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk 

berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhannya. Pemberian motivasi pada guru di Galenia Daycare & Preschool 

diadakan ketika pelatihan dimana motivasi ini bertujuan agar guru dapat membuang 

energi negatif dari anak, memberikan energi positif kepada anak, membantu anak 

ketika tidur, meningkatkan belajar anak dan terlebih untuk mendorong agar guru 

lebih semangat dalam mengajar dan mendidik. Menurut Hamzah (2008:3) motivasi 
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adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai 

tujuan.  Bagi seorang guru , tujuan dari motivasi adalah dapat menggerakan atau 

memacu para siswa agar dapat timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan 

prestasi belajar sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan 

dan ditetapkan di dalam kurikulum sekolah. Suatu tindakan memotivasi atau 

memberikan motivasi akan lebih dapat berhasil jika tujuannya jelas dan disadari oleh 

pihak yang diberi motivasi serta sesuai dengan kebutuhan orang yang dimotivasi. 

(https://kamriantiramli.wordpress.com/2011/05/27/fungsi-dan-tujuan-motivasi/) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pelatihan dan Motivasi dalam Membentuk Kinerja Guru 

pada Galenia Daycare & Preschool Bandung”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah  

1.2.1  Identifikasi Masalah   

Dengan latar belakang penelitian diatas, selanjutnya dapat diidentifikasi 

masalah penelitian yaitu guru masih kurang terampil dalam mendidik anak. Cara 

mendidik guru yang kurang maksimal akan menjadi kendala terhadap kinerjanya. 

Meskipun diadakannya pelatihan terhadap guru, namun sebagian guru masih ada 

yang belum memperlihatkan perubahan. Kinerja guru yang yang belum terampil 

dalam mendidik anak terbukti dari keluhan orang tua yang menyatakan bahwa 

kurangnya pengawasan guru kepada anak ketika anak sedang bermain.  

Dari permasalah di atas, pelatihan dan motivasi merupakan upaya untuk 

mengembangkan cara mengajar guru dan melatih kemampuan yang dimiliki oleh para 

guru dapat terdorong untuk mendidik anak lebih terampil, maksimal, dan juga 

mengurangi terjadinya kelalaian pengawasan guru. 

 

 

 

https://kamriantiramli.wordpress.com/2011/05/27/fungsi-dan-tujuan-motivasi/
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1.2.2    Rumusan Masalah   

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis menganalisis tentang  pelatihan dan motivasi dalam membentuk kinerja guru 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelatihan guru di Galenia Daycare & Preschool Bandung. 

2. Bagaimana Motivasi guru di Galenia Daycare & Preschool Bandung. 

3. Bagaimana Kinerja guru di Galenia Daycare & Preschool Bandung.  

4. Seberapa besar pengaruh Pelatihan dan Motivasi dalam membentuk kinerja guru.  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Maksud dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat 

akademis untuk mengikuti ujian sarjana ekonomi pada Universitas Widyatama 

Bandung.  

Sedangkan tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah 

di atas adalah: 

1. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai Pelatihan guru pada Galenia Daycare 

& Preschool Bandung. 

2. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai Motivasi guru pada Galenia Daycare 

& Preschool Bandung. 

3. Untuk mendapatkan hasil kajian mengenai Kinerja guru pada Galenia Daycare & 

Preschool Bandung.  

4. Untuk mendapatkan hasil analisis mengenai Pengaruh Pelatihan dan Motivasi 

dalam membentuk Kinerja Guru pada Galenia Daycare & Preschool Bandung.  
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Kegunaan dari penelitian ini adalah:  

1. Implikasi Akademik 

Melalui proses dalam kegiatan dan penyusunan tugas akhir ini, diharapkan 

dapat menjadi sarana bagi penulis untuk membandingkan serta 

mengembangkan teori-teori perkuliahan, khususnya mata kuliah manajemen 

sumber daya manusia di aplikasi dunia kerja secara nyata khususnya pada 

Galenia Daycare & Preschool Bandung.  

2. Implikasi Manajerial 

Bagi perusahaan diharapkan mendapat tambahan informasi dan pengetahuan, 

sebagai bahan dalam kegiatan evaluasi dalam perusahaan, khususnya yang 

berkaitan dengan permasalahan pelatihan dan motivasi, khususnya pada 

Galenia Daycare & Preschool Bandung.  

 

 


