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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi merupakan kumpulan sumber daya manusia yang 

mempunyai tujuan khusus dari organisasi itu sendiri. Organisasi memandang 

bahwa sumber daya manusia merupakan  aset utama yang dimiliki. Sumber 

daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses 

pengembangan usaha peran sumber daya manusia menjadi semakin penting 

(Tadjudin, 1995). Kemajuan dan perkembangan organisasi akan semakin jelas 

apabila sumber daya yang dimiliki mampu melakukan pekerjaannya dengan 

benar. 

Organisasi sekolah merupakan organisasi yang besar dipengaruhi oleh 

sumber daya manusia (guru) dengan mengutamakan kualitas layanan dalam 

mengajar, sehingga sekolah perlu memberikan perhatian dan dukungan lebih 

terhadap sumber daya manusia (guru) yang dimiliki agar mereka dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan bersama. Guru adalah 

sumber daya manusia yang memberikan layanan kepada siswa, sehingga 

dengan layanan ini bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

potensi diri, dan bertujuan untuk mengembangkan pribadi-sosialnya. Oleh 

karena itu, seorang guru sangat berpengaruh besar dalam memainkan perannya 

sebaik mungkin dengan didasari oleh komitmen diri terhadap pekerjaannya. 

Guru sebagai agen dalam meningkatkan kualitas peserta didik sehingga 

seorang guru perlu adanya komitmen diri dalam memberikan pelajaran di 
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kelas, seperti yang dikemukakan oleh Thomas Sergiovanni (1994) dalam 

bukunya Building Community in Schools bahwa inti dari cita-cita professional 

dalam pengajaran boleh jadi adalah komitmen terhadap etika perhatian. 

Perhatian memerlukan lebih dari sekedar memberi pengetahuan teknis untuk 

menunjang keterampilan siswa. 

Perhatian berarti memerlukan sesuatu yang mungkin meningkatkan 

kemampuan belajar, perkembangan dan kebutuhan sosial siswa sebagai 

individu. Inti dari perhatian di sekolah adalah hubungan dengan orang lain 

(guru, orang tua, dan siswa) yang ditandai dengan kematangan, cinta altruistis, 

dan hubungan yang bernuansa kekeluargaan. Oleh karena itu kesadaran guru 

dalam memberikan perhatian terhadap siswa menjadi langkah awal yang harus 

diterapkan di sekolah, karena tidak sedikit seorang guru dalam memberikan 

pelajaran terhadap perserta didik hanya sekedar menyampaikan atau mengajar 

saja tanpa mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pemahaman 

ekstra terhadap peserta didik sehingga harapan dari sistem pengajaran belum 

dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama. 

Kinerja seorang guru dapat dikatakan baik apabila kualitas peserta didik 

dari hasil pengajarannya efektif dalam pemahamannya mengenai materi yang 

telah disampaikan. Menurut Soedijarto (1993) menyatakan ada empat tugas 

gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan yang 

harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu : (1) merencanakan program belajar 

mengajar; (2) melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar; (3) 

menilai kemajuan proses belajar mengajar; (4) membina hubungan dengan 
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peserta didik. Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 

tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban 

kerja guru mencakup kegiatan pokok : (1) merencanakan pembelajaran; (2) 

melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing 

dan melatih peserta didik; (5)melaksanakan tugas tambahan. 

Dari dari fenomena yang ada di sekolah masih banyak peserta didik 

yang belum menguasai sepenuhnya mengenai materi-materi pelajaran yang 

sudah diterimanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian yang masih 

banyak mendapatkan nilai di bawah standar bahkan untuk melihat 

kekondusifan kelas saat ujian perlu pengawasan yang ketat. Hal itu disebabkan 

kurangnya pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah diajarkan 

sehingga rasa percaya diri siswa untuk mengerjakan ujian cukup rendah. 

Rencana pembelajaran di kelas, penguasaan materi yang akan diajarkan, 

persiapan tugas, dan proses evaluasi lainnya masih belum sepenuhnya 

diterapkan sehingga guru tidak dapat mengetahui permasalahan-permasalahan 

yang dialami oleh peserta didik terkait materi yang telah disampaikan. 

Perencanaan mengenai sistem belajar mengajar belum diterapkan secara 

konsisten oleh setiap guru sehingga peserta didik merasakan kurangnya 

perhatian dari guru pembimbing. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kemampuan 

seorang guru dalam merencanakan sebuah sistem pembelajaran yang dapat 

membawa peserta didik kedalam pembelajaran yang menyenangkan. Hal itu 

belum terpenuhi oleh setiap guru, sehingga pelaksanaan daripada belajar 

mengajar belum berjalan dengan mulus sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal 
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ini dapat dilihat dari ketidakefisienan waktu yang digunakan dan kurangnya 

penjelasan terkait materi yang akan disampaikan, sehingga hasil daripada 

sistem belajar mengajar menjadi tidak efektif. Kemampuan guru dalam 

mengevaluasi sistem belajar mengajar juga belum berjalan dengan baik karena 

disebabkan oleh kurangnya waktu proses belajar mengajar, sehingga guru tidak 

sempat untuk mengevaluasi siswa diakhir jam pelajaran. 

Komitmen terhadap organisasi atau sekolah dengan tujuan untuk 

memperolah kinerja yang diharapkan oleh organisasi yang lebih efektif. Seperti 

yang dikemukakan oleh Spector (2000), bahwa secara umum komitmen kerja 

melibatkan keterikatan individu terhadap pekerjaannya. Komitmen kerja 

merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang 

dianggap dimiliki oleh individu terhadap pekerjaan tertentu dalam organisasi. 

Greenberg dan Baron (1993), mengemukakan bahwa komitmen kerja 

merefleksikan tingkat identifikasi dan keterlibatan individu dalam 

pekerjaannya dan ketidaksediaannya untuk meninggalkan pekerjaan. 

Menurut ikbal (2007:454), prestasi kerja individu dalam organisasi 

dimaksudkan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui individu 

yang memiliki keinginan dan potensi dalam bekerja, sehingga upaya yang 

sepatutnya dilakukan oleh organisasi adalah menciptakan suasana yang 

kondusif untuk berprestasi. Selajutnya Menurut teori Kanter (1989) yang 

ditelaah Laschinger (2001), seseorang akan bereaksi secara rasional pada 

situasinya ketika dirinya menemukan jati diri. Ketika situasi ini terstruktur 

secara berdaya, efektifitas organisasi akan menjadi manfaat logisnya. Kondisi 
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ini juga secara simultan akan meningkatkan komitmen organisasi, perasaan 

otonomi, dan keberdayaan diri. Sebagai hasil akhirnya pegawai akan semakin 

produktif dalam mensukseskan tujuan organisasi. 

Kemauan guru di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar terahadap 

profesinya masih rendah, sehingga tidak sedikit seorang guru yang hanya 

cukup menyampaikan materi semata tanpa mengkaji ulang mengenai 

pemahaman peserta didik terkait materi yang telah disampaikan, bahkan 

kesetiaan guru juga belum terlihat secara nyata sehingga tidak sedikit seorang 

guru yang hanya memberikan tugas lalu meninggalkan kelas tanpa memiliki 

rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya sebagai guru yang dapat 

mempengaruhi langsung terhadap perilaku peserta didiknya. Kebiasaan guru 

yang sering berada di luar ruangan saat jam belajar mengajar berlangsung 

menjadi kebiasaan yang sering terjadi oleh di sekolah, sehingga untuk 

memberikan salam penutup pelajaranpun tidak sempat dilakukan. Hal ini akan 

mempengaruhi perilaku dan kemauan siswa dalam belajar. 

Kebanggaan guru juga masih rendah terhadap pekerjaannya sebagai 

pendidik, sehingga kesadaran dirinya untuk memihak dan mendukung peserta 

didiknya dan perkembangan sekolah belum terlihat secara nyata. Akibatnya 

komitmen guru terhadap pekerjaan akan berdampak pada sistem belajar 

mengajar yang menjadi tidak efektif, sehingga secara langsung akan 

berdampak pada kualitas peserta didik. Hal ini akan mangancam pada 

pemahaman peserta didik dalam menerima pelajaran yang telah disampaikan. 
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Dari permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak terlihatnya komitmen 

guru di sekolah yang dikarenakan keterikatan maupun tanggungjawab terhadap 

sekolah belum terlihat dalam diri guru, sehingga masalah-masalah yang terjadi 

belum dapat diatasi. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang dapat 

mempengaruhi terhadap organisasi sekolah, secara tidak langsung akan 

mengarah pada brand organisasi atau sekolah dengan melalui kemampuan 

peserta didik dalam belajar. Seperti yang dikemukakan oleh (Robbins,1993), 

komitmen pada organisasi telah menjadi kepentingan yang mendesak bagi 

kepentingan ahli-ahli psikologis industri dan manajemen sumber daya manusia 

karena hal itu membawa dampak bagi perilaku karyawan pada perusahaan dan 

prestasi kerjanya. 

Oleh karena itu fenomena-fenomena yang terjadi menjadi jembatan 

terhadap kinerja guru, sehingga perlu untuk diperbaiki demi tercapainya misi-

misi sekolah dalam menciptakan peserta didik yang mempunyai intelektual 

unggul. Fenomena-fenomena yang terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 

Karanganyar, seperti kesetiaan guru dalam memberikan materi pembelajaran di 

kelas, sehingga secara langsung akan berdampak kepada peserta didik mereka. 

Sikap tanggungjawab guru terhadap materi yang disampaikan menjadi faktor 

utama dalam perkembangan organisasi sekolah dengan melalui kemampuan 

daya serap peserta didik. 

Disamping itu keberadaan guru di kelas juga mendukung efektifitas 

belajar siswa, sehingga perlu ditekankan kepada guru agar kebiasaan guru yang 

sering meninggalkan ruangan kelas atau berada di luar tidak menjadi kebiasaan 
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yang sering dilakukan, karena dengan kebiasaan itu guru sebagai pemandu 

sistem belajar siswa tidak dapat menuntun dan memantau potensi yang dimiliki 

oleh peserta didik karena disebabkan guru tidak dapat menilai secara rutin 

tentang potensi yang dimilikinya. 

Membangun komitmen dalam suatu organisasi (sekolah) akan 

bergantung pada aspek-aspek  yang diperkirakan secara langsung berperanan. 

Beberapa aspek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek 

“komitmen” dan kinerja guru”. Bila kedua aspek tersebut saling berhubungan 

atau berpengaruh secara signifikan maka seorang guru diharapkan mampu 

untuk membangun komitmen yang mendukung terhadap perkembangan peserta 

didiknya yang berdampak pada eksistensi sekolah. 

B. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi pembahasan mengenai komitmen dan kinerja guru 

yang berada di dalam organisasi atau Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar 

Paiton dengan karakteristik guru yang mempunyai masa kerja lebih dari 3 

tahun. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh 

komitmen terhadap kinerja. Masalah yang diteliti dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana komitmen guru di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar? 

2. Bagaimana kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar? 
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3. Apakah komitmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di 

Madrasah Aliayah Negeri Karangnyar? 

D. Tujuan Umum Penelitian 

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsiskan variabel yang telah ditetapkan. Dengan demikian tujuannya 

adalah : 

1. Mendeskripsikan komitmen guru di Madrasah Aliyah Negeri 

Karanganyar. 

2. Mendeskripsikan kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar. 

3. Menganalisis pengaruh signifikan komitmen terhadap kinerja guru di 

Madarasah Aliyah Negeri Karanganyar. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan ini dapat menjadi suatu pengetahuan yang 

bermanfaat baik bagi perusahaan maupun pihak lain yang berkepentingan. 

Manfaat-manfaatnya sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan atau organisasi untuk dapat meningkatkan komitmen dan 

kinerja guru ke arah yang lebih baik. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan sumberdaya 

manusia khususnya komitmen karyawan atau guru dan menjadi tambahan 

wacana untuk penelitian lain yang lebih mendalam dalam tema yang sama. 


