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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses pendidikan ideal tak hanya mempersiapkan generasi bangsa mampu

hidup hari ini, tapi mereka juga dibekali untuk hidup di masa depan. Sebab,

tantangan di era global semakin kompleks. Seiring melesatnya ilmu pengetahuan

dan teknologi, kini masyarakat terus melakukan percepatan dalam berbagai aspek

kehidupan. Keberhasilan kita masa lalu, belum tentu memiliki validitas untuk

menangani persoalan pendidikan masa kini, apalagi yang akan datang. (Mudjia

Rahardjo, 2010: 42)

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. (UU No. 20 tahun 2003).

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU No.

25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-

2004 dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Sisdiknas). Namun pada kenyataannya mutu pendidikan di Indonesia masih
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rendah sebagaimana dilansir Pontianakpost.com tertanggal 23 Maret 2016

menyatakan:

“Dalam hal daya saing pendidikan, berdasarkan data Education For All (EFA)

Global Monitoring Report, UNESCO tahun 2012, pendidikan Indonesia berada

pada peringkat ke-64 dari 120 negara. Pada 2011, data Education Development

Index (EDI) Indonesia mencapai 0,93. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi

ke-69 dari 127 negara di dunia. EDI dikatakan tinggi bila mencapai 0,95-1.

Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.”

Perkembangan mutu pendidikan sangat tergantung dengan kinerja dari guru,

hal tersebut dikarenakan berdasarkan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang guru

Pasal 1 ayat 2, guru adalah pendidikan professional dan ilmuwan dengan tugas

utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat.

Melihat kinerja guru berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran sesuai dengan

penelitian Nurmiati (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Guru dan

Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi di

SMPN 1 Rao Selatan Kabupaten Pasaman” hal tersebut dikarenakan menurut

Yamin (2009) menyatakan :

“Peran guru di sekolah memiliki peran ganda, di pundak merekalah terletak

mutu pendidikan. Guru juga seorang manajerial yang akan mengelola proses

pembelajaran, merencanakan pembelajaran, mendesain pembelajaran,
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melaksanakan aktifitas pembelajaran bersama siswa dan melakukan pengontrolan

atau kacakapan prestasi siswa-siswa.”

Adapun nilai rata-rata NEM/UN SMP PGII 1 Bandung terlihat pada tabel 1.1 dan

grafik 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Nilai Rata-Rata NEM/UN SMP PGII 1 Bandung
Tahun Pelajaran Nilai Rata-Rata NEM/UN

2010-2011 6.72
2011-2012 6.79
2012-2013 6.54
2013-2014 6.18
2014-2015 5.86
2015-2016 5.87

Sumber : Data SMP PGII 1 Bandung, 2016

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa rata-rata nilai NEM/UN SMP

PGII 1 Bandung periode 2011-2015 adalah 6,33 dapat dikatakan cukup baik.

Tetapi pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang cukup tinggi dan dapat

menjadi fenomena tentang kinerja guru SMP PGII 1 Bandung yang

dipertanyakan.

Grafik 1.1
Nilai Rata-Rata NEM/UN SMP PGII 1 Bandung

Sumber : Data SMP PGII 1 Bandung, 2016
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Kinerja guru merupakan suatu hal yang penting dalam instansi pendidikan,

sebagaimana Djamarah (2011) menyatakan Guru adalah figur manusia sumber

yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika

semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat

dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan

formal di sekolah. Pendidik atau guru merupakan tenaga profesional yang

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serti melakukan

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada

perguruan tinggi. Hal tersebut tidak dapat disangkal karena lembaga pendidikan

formal adalah dunia kehidupan guru. Sebagai besar waktu guru ada di sekolah,

sisanya ada di rumah, dan di masyarakat. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka

diperlukan upaya untuk meningkatan kinerja guru, selain itu Simanjuntak

(2005:1) mengartikan kinerja adalah:

“tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas tertentu. Berdasarkan definisi

tersebut kinerja dosen adalah tingkat pencapaian hasil atau pelaksanaan tugas

seorang dosen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga

fungsional akademik pada suatu program studi.”

Pengertian lainnya mengenai kinerja menurut Sedarmayanti (1996:144)

mengartikan:

“Kinerja (individu) adalah bagaimana seseorang melaksanakan

pekerjaannya atau unjuk kerja. Kata unjuk kerja menggambarkan bahwa kinerja
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individu dapat di lihat dari semangat atau keseriusan individu dalam

melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya.”

Adapun menurut Gibson yang dikutip oleh Ilyas (2001), secara teoritis ada tiga

kelompok variabel yang memengaruhi perilaku kerja dan kinerja, yaitu:

“Variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Ketiga kelompok

variabel tersebut memengaruhi kelompok kinerja personel. Perilaku yang

berhubungan dengan kinerja adalah yang berkaitan dengan tugas-tugas pekerjaan

yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran suatu jabatan atau tugas.”

Demi tercapainya tujuan organisasi, karyawan memerlukan motivasi untuk

bekerja lebih rajin. Melihat pentingnya karyawan dalam organisasi, maka

karyawan diperlukan perhatian lebih serius terhadap tugas yang dikerjakan

sehingga tujuan organisasi tercapai. Dengan motivasi kerja yang tinggi, karyawan

akan bekerja lebih giat didalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya dengan

motivasi kerja yang rendah karyawan tidak mempunyai semangat bekerja, mudah

menyerah, dan kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sebagaimana

pernyataan Mathis dan Jackson (2006:114), yaitu:

“motivasi merupakan keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan

orang tersebut bertindak. Orang bertindak biasanya karena suatu alasan untuk

mencapai tujuan.”

Pada Tabel 1.2 adalah rata-rata persentase kehadiran guru sebagai berikut:
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Tabel 1.2

Daftar Kehadiran Guru pada SMP PGII 1 Bandung

Bulan Juli 2015 – Juni 2016 (Jumlah Guru = 30 orang)

Bulan/Tahun Rata-rata Persentase Kehadiran Guru

Juli 99.77

Agustus 99.86

September 99.86

Oktober 99.75

November 99.65

Desember 99.87

Januari 99.87

Februari 99.76

Maret 99.87

April 99.83

Mei 99.80

Juni 100.00

Sumber : Data SMP PGII 1 Bandung, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata daftar

kehadiran guru selama bulan juli 2015 – juni 2016 sebesar 99,82 dapat dikatakan

cukup baik. Namun terjadi penurunan NEM/UN pada tahun 2015-2016, maka

fenomena yang terjadi pada kinerja Guru SMP PGII 1 Bandung dipertanyakan.
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Grafik 1.2

Rata-Rata Persentase Kehadiran Guru SMP PGII 1 Bandung

Sumber : Data SMP PGII 1 Bandung, 2016
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meruntuhkan moral kerja atau mengurangi efektifitas dan efisiensi kerja para

karyawan. sebagaimana Siagian (2002) menyatakan:

“Lingkungan kerja di dalam suatu instansi penting untuk diperhatikan,

penyusunan suatu sistem produk dalam bekerja yang baik tidak akan di

laksanakan dengan efektif apabila tidak didukung dengan lingkungan kerja yang

memuaskan di dalam perusahaan / instansi tersebut, dengan adanya lingkungan

kerja yang memadai tentunya akan membuat karyawan betah bekerja, sehingga

akan timbul semangat kerja dan kegairahan kerja karyawan dalam melaksanakan

pekerjaannya. kinerja karyawan akan meningkat. Sedangkan lingkungan kerja

yang tidak memadai dapat mengggangu konsentrasi karyawan dalam

melaksanakan pekerjaaannya sehingga menimbulkan kesalahan dalam bekerja dan

kinerja karyawan akan menurun.”

Sedangkan pengertian lainnya menurut Cardoso Gomes (2003:25)

adalah:

“Lingkungan kerja adalah proses kerja dimana lingkungan saling berinteraksi

menurut pola tertentu, dan masing-masing memiliki karakteristik dan/atau nilai-

nilai tertentu mengenai organisasi yang tidak akan lepas dari pada lingkungan

dimana organisasi itu berada, dan manusianya yang merupakan sentrum

segalanya.”

Masih kurang baiknya lingkungan di SMP PGII 1 Bandung diperkuat dari

hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP PGII 1 Bandung beliau menyatakan

bahwa permasalahan yang dihadapi oleh SMP PGII 1 Bandung adalah

terganggunya aktivitas belajar mengajar dikarenakan adanya aktivitas renovasi
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gedung baru, tata letak serta desain ruangan guru yang belum baik hal tersebut

juga diperkuat dengan kritikan mengenai kenyamanan lingkungan. Selain itu

peneliti juga menemukan adanya pernyataan dari seorang siswa saat melakukan

praobservasi yang menyatakan ada beberapa guru yang memiliki sifat mudah

terbawa emosi sehingga menyebabkan perasaan tidak nyaman dan takut.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat terlihat permahasalahan lingkungan kerja

dari segi fisik dan non fisik.

Berdasarkan dari data dan pemaparan tersebut peneliti tertarik untuk

mengetahui apakah benar yang menyebabkan hasil kinerja guru menurun pada

SMP PGII 1 Bandung adalah motivasi kerja yang menurun serta lingkungan yang

masih kurang baik berdasarkan penilian dari siswa SMP PGII 1 Bandung. Maka

penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH

MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA

GURU SMP PGII 1 BANDUNG."

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraiaan yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka

dapatlah penulis merumuskan suatu permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana motivasi kerja guru di SMP PGII 1 Bandung?

2. Bagaimana lingkungan kerja guru SMP PGII 1 Bandung?

3. Bagaimana kinerja guru SMP PGII 1 Bandung?

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja secara parsial terhadap kinerja guru SMP

PGII 1 Bandung?
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5. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja guru

SMP PGII 1 Bandung?

6. Bagaimana pengaruh motivasi dan lingkungan kerja secara simultan terhadap

kinerja guru SMP PGII 1 Bandung?

1.3 Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui motivasi terhadap kinerja guru SMP PGII 1 Bandung.

2. Untuk mengetahui lingkungan kerja terhadap guru SMP PGII 1 Bandung.

3. Untuk mengetahui kinerja guru SMP PGII 1 Bandung.

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan kerja secara

simultan terhadap kinerja guru SMP PGII 1 Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan baik bagi penulis,

perusahaan maupun semua pihak untuk keperluan referensi dan aplikasi.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi pihak organisasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan

berkaitan dengan motivasi kerja dan lingkungan kerja untuk meningkatkan

kinerja guru.
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2. Bagi pihak akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan

pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang manajemen, khususnya dalam

bidang manajemen sumber daya manusia.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan rujukan bagi

penelitian selanjutnya serta sebagai pertimbangan bagi organisasi yang

menghadapi masalah serupa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMP PGII 1 Bandung yang

bertempat di Jl. Panatayuda No.2, Lb. Gede, Bandung, Jawa Barat.

1.5.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di rencanakan dari April sampai dengan Mei 2016.


