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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap manusia pasti akan bekerja di suatu perusahaan yang menyediakan 

jasa kepada para pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut, kita akan 

menemukan berbagai variasi/perbedaan atau keragaman pekerja yang akan 

bekerja di suatu perusahaan, mulai dari jenis kelamin yang berbeda, usia, latar 

belakang pendidikan dan beragam etnis dari seluruh dunia, untuk menghasilkan 

suatu hasil yang akan memuaskan seorang pekerja. 

Menurut para pakar terkenal diversity atau kata yang sering digunakan 

yaitu keragaman dapat di pahami sebagai perbedaan antara suatu kelompok dalam 

sebuah kelompok sosial yang mendefinisikan diversity sebagai suatu perbedaan 

antara anggota kelompok yang di gambarkan dalam segi asal usul negara, bahasa, 

agama, umur, kemampuan fisik, status sosial ekonomi, status perkawinan, ras, 

yang menjadi peran penting oleh seorang personalia dalam menghadapi masalah 

yang ada jika perusahaan tersebut tidak peduli pada keragaman yang ada pada 

perusahaan tempat mereka bekerja. 

Sedangkan menurut Barak (2011), yang menjelaskan dengan secara terinci 

bagaimana perusahaan mengambil tindakan dalam menggabungkan keseluruhan 

atau beragam perbedaan ataupun latar belakang secara formal maupun tidak 

formal kedalam suatu rangkaian di dalam perusahaan yang aktif didalam suatu 

politik maupun kegiatan perusahaan. 

Pada era ekonomi yang sembakin meningkat, membuat perusahaan harus 

mendapatkan ide untuk pengembangan bisnis yang akan di lakukan oleh 
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perusahaan, sehingga keragaman dalam perusahaan sangat di perlukan, dengan 

adanya variasi pekerja yang beragaman, perusahaan tersebut akan sukses dalam 

membangun perusahaan yang didirikan, sehingga peran seorang Human Resource 

Management, harus tepat dalam seleksi seorang pekerja yang akan bekerja di 

perusahaan tersebut. Walaupun keragaman pekerja akan membuat perusahaan 

semakin maju, tetapi dari sekelompok pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut 

pasti akan mengalami konflik yang dapat menghancurkan hubungan kerja yang 

baik menjadi buruk, sehingga peran diversity management akan menjelaskan 

bagaimana proses pengembangan perusahaan dengan memiliki pekerja yang 

beranekaragaman dapat membuat perusahaan dan pekerja mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

Tabel 1.1 

Perbedaan Generasi dan Gaya Kerja 

Kategori Tradisional Baby Boomers Generasi X Generasi Y 

Tahun 1922-1943 1943-1960 1960-1980 1980-2000 

Pendidikan mimpi hak kelahiran arah tujuan 

biaya yang luar 

biasa 

Perilaku  

kehormatan dan 

rasa hormat 

menggantikan 

mereka 

tidak 

mempedulikan 

atasan 

atasan mesti 

menghargaimu 

Jadwal santai fanatik tanpa tujuan tidak stabil 

Karir 

alasan untuk 

kehidupan fokus iritasi selalu berubah 

Teknologi 

harapan dalam 

hidup kuasai menikmati memperkerjakan 

Gaya tim pemain terserap pengusaha tim pemain 

Pekerjaan 

adalah Obligasi pertualangan tantangan sulit arti berakhir 

Karakter 
veteran, struktur, 

loyal, mengikuti 

aturan, individu 

otoritas 

pertanyaan, 

optimis, tim 

pemain 

lakukan sesuai 

arahan, 

kebebasan 

menanyakan asalan 

dan struktur, 

kreatifitas 

Motivasi 
"pengalaman 

berharga" 

"kamu penting dari 

keberhasilan kita" 

"lakukan sesuai 

arahmu" 

"kamu dan rekan 

bisa merubah 

tempat ini" 

Sumber : HRDLokal.com 
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Banyak yang kita ketahui bahwa, generasi X adalah generasi yang lahir 

pada kisaran tahun 1965-1980. Dalam hal ini, generasi ini memiliki karakteristik 

yang dapat mampu beradaptasi, menerima perubahan, dan kuat karena anak 

generasi ini memiliki sifat kecenderungan mandiri, setia, dan seorang pekerja 

keras. Dan lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan sudah memiliki 

perencanaan dari penghasilan yang dimilikinya untuk melakukan investasi jangka 

panjang untuk masa depan yang lebih baik. Para tenaga kerja Generasi X perlu 

memiliki suatu strategi perencanaan dalam pengembangan karir yang jauh lebih 

baik dan lebih teliti dalam melihat seluruh peluang dalam bersaing, bukan hanya 

seluruh rekan yang memiliki generasi sama dengan mereka saja. Sedangkan anak 

generasi Y adalah kelompok generasi yang tahun kelahirannya pada tahun 80-an 

hingga 90-an. Generasi yang terlahir sudah memiliki kedekatan akrab dengan 

teknologi internet dan media sosial yang kita gunakan sekarang dimasa ini, dalam 

generasi ini para generasi y tidak pernah takut akan namanya perubahan, namun 

dalam anak generasi ini mereka tidak pernah sabar dalam melalui proses menuju 

ke perubahan dengan sendirinya. Generasi Y memiliki suatu keunikan tersendiri, 

dikarenakan mereka sudah hidup di pertengahan hiruk pikuk teknologi yang terus 

berkembang. Oleh karena itu generasi ini selalu dikatakan sebagai suatu generasi 

yang memiliki angkatan kerja yang produktif, penuh dengan kejutan dan ide yang 

kreatif, dan menjadikan mereka generasi yang dapat andal oleh perusahaan atau 

orang disekitar-nya.  

Ada beberapa data menyebutkan bahwa Generasi X memiliki gelar sarjana 

sebanyak 64% dan terdapat proporsi jabatan sebagai Department Manager 

sebanyak 23%, sebagai Senior Staff sebanyak 18% dan sebagai Supervisor disuatu 
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perusahaan sebanyak 17%. Sedangkan para generasi Y memiliki 62% tercatat 

memiliki gelar sarjana, dan persentase pada Senior Staff di suatu kelompok 

pekerja memiliki tingkat mencapai 22% dan pada tingkat 13% memiliki posisi 

sebagai supervisor. Dalam survei ini dapat menjelaskan bahwa suatu masa atau 

periode pertumbuhan karir. Sehingga perusahaan harus menggabungkan kedua 

potensi generasi tersebut, menjadi suatu hasil yang luar biasa, agar dapat 

menghasilkan kinerja yang memuaskan dan menguntungkan perusahaan. Dari 

sikap yang luar biasa generasi X, dapat digabungkan dengan kreativitas pada 

generasi Y, maka dari itu hasil dari gabungan dua generasi tersebut dapat 

menjadikan profit yang menguntungkan untuk perusahaan. (Sumber : 

kompasiana.com). Tetapi, banyak informasi yang menjelaskan generasi Y adalah 

generasi yang tingkat pertukaran pekerjaan dengan tingkat tertinggi didalam dunia 

kerja. Menurut laporan artikel Daily Social id melalui survei dari 618 responden 

di seluruh Indonesia, bahwa dalam generasi ini ada beberapa generasi Y yang 

memiliki kemiripan suatu keinginan yang memiliki 10 atasan dalam hidup 

mereka, dengan memiliki alasan dalam mengembangkan karier dan memiliki pola 

berpikir yang memiliki generasi yang lebih baik dari generasi orang tua mereka 

sendiri.  

Dalam buku Millenials @Work yang dibuat oleh Espinoza (2014), 

mengungkapkan bahwa terdapat banyak perbedaan antara 

generasi millennial dengan generasi lainnya. Dari hasil observasi hal yang paling 

terlihat adalah kebiasaan mereka dalam menukarkan pekerjaan sebelumnya. 

Perpindahan tersebut bukan dikarenakan mereka tidak memiliki kompeten, tetapi 

kebanyak dari mereka lebih untuk mencari suatu kebahagiaan dalam pekerjaan 
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mereka sendiri. Para millennial memiliki kepercayaan bahwa bekerja dalam 

perasaan bahagia dapat mempengaruhi hasil kinerja dan mempercepat posis 

promosi mereka di tempat kerja. Dalam survei yang dilakukan, ada sebanyak 

59,71% responden adalah generasi millennial, dalam survei ini dapat 

menunjukkan suatu hal yang memiliki kesamaan, bahwa total responden melalui 7 

dari 10 akan memilih untuk keluar dari pekerjaan mereka saat ini, jika pekerjaan 

yang mereka kerjakan tidak dapat membuat mereka bahagia. Definisi Bahagia 

bagi generasi millennial dapat dikatakan setara dengan uang. Generasi ini juga 

memiliki tingkat kesulitan dalam berkomunikasi dengan atasan, apalagi mereka 

berasal dari perbeda generasi. Dalam laporan survei yang dilakukan dapat 

diperjelaskan bahwa kebanyakan hasil dari responden memiliki keinginan dalam 

bekerja dalam satu tim dengan orang yang memiliki generasi di atasnya. Sehingga 

kebaanyak perusahaan harus bertindak dalam memikirkan ide untuk melakukan 

upaya melakukan aktifitas perusahaan yang dapat membuat generasi x dan y dapat 

bersosialisasi baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Bukan hanya perbedaan 

generasi, ternyata perbedaan jenis kelamin juga dapat mempengaruhi sikap 

seseorang dalam bekerja.  

Di era globalisasi ini, kemampuan seorang wanita memiliki derajat yang 

sama dengan pria, sehingga kesempatan bekerja seorang wanita pun semakin 

banyak dan meningkat, tetapi posisi dan devisi yang di berikan perusahaan kepada 

mereka yang dapat menghasilkan performa kerja yang dapat menghasilkan 

kesuksesan atau menjadi kegagalan pekerja tersebut,  

Seperti yang dibahas oleh Wahyono (2012), setiap wanita memiliki cara 

pola pikir yang terpacu pada suatu konsep dan saling berhubungan, sedangkan 
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dalam pola pikir setiap pria hanya terpaku pada fakta yang diterima, sehingga 

dalam pola pemikiran ini akan menyebabkan pola pikir seorang wanita menjadi 

semakin luas dari pada seorang pria yang langsung ke poin masalah. 

Sedangkan menurut penelitian Kartini (2012), Bagaimana seorang wanita 

memiliki suatu sikap lambat dalam bertindak untuk mengambil suatu keputusan, 

dikarenakan para wanita akan melakukan observasi pada segala sisi terlebih 

dahulu, dan memahami apa saja tugas masing-masing dari seluruh pekerja, 

sedangkan para pria menganggap bahwa kebanyak pola pemikiran setiap wanita 

terlalu lambat untuk mengambil keputusan, jika di lakukan observasi dari sisi 

objektif, setiap jalan keluar sangat membutuhkan suatu ketelitian sebelum 

keputusan tersebut diputuskan, sehingga gabungan dari pola pemikiran antara 

wanita dan pria sangat dibutuhkan di suatu perusahaan, yang dapat menghasilkan 

suatu jalan keluar yang terbaik. 

Keragaman dalam etnis termasuk kedalam bahasa, agama, ras dan kultur. 

Pengembangan etnis pada tahun 90an sangat fokus pada keragaman etnis. Terjadi 

peningkatan dalam muktikultural di dalam organisasi memanfaatkan kesempatan 

ini sebagai pengembangan kepuasan dan kinerja dalam bisnis. Peningkatan ini 

berhubungan dengan peningkatan dalam sosial Keragaman etnis sangat tinggi 

dalam peningkatan globalisasi dunia. Sebuah pernyataan  dalam kehidupan Dalam 

hal ini, keragaman dalam etnis berperan sebagai heterogenitas. Keragaman dalam 

tim kerja melihat bagaimana kinerja lebih relatif kepada grup heterogenitas 

melalui penjelasan Maingi (2015). 

Melalui penelitian Kotur (2014) ini perbedaan dalam tingkat pekerja di 

perusahaan gula Chittor yang terletak di Chittor. Dalam penelitian ini juga 
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menjelaskan bagaimana kualifikasi pendidikan. Dalam penelitian ini terdapat 

pandangan bahwa karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik 

mendapatkan posisi perkerjaan yang baik di tempat mereka bekerja ini adalah 

pernyataan dalam hidup. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kyalo (2015), terdapat nilai positif dalam 

hubungan keragaman dan kinerja karyawan di industri bank di kota Kenya. Dalam 

pembelajaran ini, juga meliputi tingkat pendidikan, pelatihan, dan keahlian serta 

kompetisi yang berpengaruhi kinerja karyawan. Dalam proses seleksi, berbasis 

pendidikan dalam keragaman, Dalam penelitian ini, mendapatkan nilai positif 

dalam hubungan antara etnis dengan kinerja karyawan, dalam penelitian ini, 

perkumpulan kelompok yang lebih sedikit mendapatkan tingkat kepuasan dalam 

bekerja, memiliki nilai komitmen yang lebih rendah, penyelesaian masalah, dan 

perasaan diskriminas. Dalam penelitian ini juga menemukan kultur, dan nilai, 

bahasa, dapat mempengaruhi kinerja karyawan  Terdapat nilai signifikan yang 

jelas didalam industri perbankan dalam perbedaan jenis kelamin. Dalam penelitian 

ini, dapat menemukan kesetaraan antara pria dan wanita, dalam penerapan 

promosi naik jabatan. Selanjutnya, memiliki hasil penelitian yang buruk atau 

negatif antara usia dengan kinerja karyawan, Dalam penelitian ini, pada usia yang 

lebih muda mereka lebih ambisi dan terlalu bangga pada diri sendiri saat orang 

lain memandang mereka dalam pengalaman dan lebih posesif dalam 

menyelesaikan suatu masalah. 

Melalui sumber dari artikel Kompasiana.com, Suatu objek penelitian yang 

dilakukan pada guru yang bekerja di sekolah musik di lokasi Batam, Indonesia. 

Ada beberapa issue yang akan membahas tentang fungsi musik di dalam 
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kehidupan sekeliling kita. National Association for Music Education adalah suatu 

organisasi yang memasuki mata pelajaran seni musik di setiap sekolah di negara 

Amerika. NafME (National Association for Music Education) menjelaskan bahwa 

ada 20 manfaat dalam mempelajari musik, adalah melatih kemampuan nalar dari 

murid-murid, meningkatkan daya ingat anak-anak, meningkatkan kordinasi indra 

kita seperti mata adan tangan, membentuk suatu kepribadian secara emosional, 

dan melatih untuk disiplin serta melakukan kebiasaan anak-anak dalam 

kemampuan bekerja sama. Belajar musik memiliki khasiat bagi murid itu sendiri 

dan dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar di dalam kelas. Setidaknya 

guru dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas kepada murid-muridnya, 

sehingga mereka dapat lebih aktif untuk berpartisipasi dan tidak menolak untuk 

belajar di sekolah. Dalam kegiatan studi menunjukkan bahwa musik telah 

membantu saraf anak dalam menghubungkan dan meningkatkan keterampilan 

bakat anak dalam belajar saat mereka telah tumbuh dewasa. Musik dapat 

meningkatkan anak untuk belajar bicara lebih awal dan cepat, Musik adalah suatu 

kemampuan indra pada anak. Bahkan anak yang masih di bawah usia dua tahun 

dapat dengan cepat merespon musik yang diberikan. Anak tersebut dapat bergerak 

dengan mengikuti ketukan irama. Dalam penelitian terbaru ini dapat menunjukkan 

bahwa musik dapat menciptakan efek positif pada otak anak. (Sumber : 

psyline.id). 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di rangkum di atas, maka 

dapat di rumuskan permasalahan penelitian, sebagai berikut : 
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1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara jenis kelamin dan kinerja 

 karyawan ? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara latar belakang pendidikan dan 

 kinerja karyawan ? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara usia dan kinerja karyawan ? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara etnis dan kinerja karyawan ? 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, maka dapat di rumuskan 

tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut :  

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara jenis kelamin dan kinerja karyawan 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara latar belakang pendidikan dan kinerja                  

 karyawan 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara usia dan kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara etnis dan kinerja karyawan 

 

1.3.2 Manfaat  

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dalam pandangan keragaman di 

 suatu perusahaan, yang dapat mengembangkan potensi pekerja dalam 

 pengembangan kinerja di perusahaan tersebut seperti apa 

2. Bagi perusahaan, dapat meningkatkan kinerja/ performa seorang pekerja, 

 tanpa melihat beberapa faktor seperti jenis kelamin, latar belakang 

 pendidikan, usia, dan kultur dari pekerja agar hasilnya lebih maksimal 
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tanpa  harus memandang faktor tersebut, sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan  produktifitas pekerja. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan  

Berdasarkan penyusunan laporan skripsi ini, dalam membagikan kedalam 

5 (lima) bab, sebagai beriku : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

 Pada bab pertama yang berisi tetang latar belakang seperti apa 

keadaan topik penelitian yang dilakukan, lalu seperti apa perbedaan 

saat kegiatan penelitian yang dilakukan saat survei terjung ke 

lapangan langsung, dengan visual yang diharapkan, lalu bagaimana 

rumusan permasalahan yang kita lihat saat melakukan penelitian, 

seperti apa tujuan dan pokok masalah pada saat kegiatan penelitian 

dilakukan, beserta seperti apa sistematika pembahasan penelitian 

dalam pandangan topik keragaman terhadap tingkat kinerja 

karyawan untuk mengembangkan potensi atau peluang perusahaan 

tempat mereka bekerja di Sekolah Musik. 

BAB II :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAH HIPOTESIS 

 Pada bab bagian ke 2 (dua) ini, berisi tentang seperti apa 

pendukung dari teori sebelumnya yang dijadikan sebagai 

pendukung peneliti dalam kegiatan peneliti yang dilakukan, dengan 

melalui sumber dan teori apa saja, suatu konsep atau abstrak dari 

gabungan kejadian yang di laksanakan melalui penelitian dengan 
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lingkungan di sekitar kita, beserta suatu variabel ataupun hipotesisi 

peneliti dapat mengembangan hasil dari peneliti yang 

dilaksanakan. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

 Bab ke 3 (tiga) yang berisi dasar-dasar yang digunakan dalam 

memecahkan masalah oleh peneliti degan berbagai rancangan 

permasalahan, teknik dalam survey atau pengambilan data oleh 

calon peneliti, serta metode dalam menganalisis data yang sudah di 

dapatkan. 

BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ke 4 (empat), dalam bab ini penulis akan membuktikan hasil 

yang telah di teliti apakah sudah dapat di buktikan dan sudah dapat 

dikemukakan oleh calon peneliti dan peneliti. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ke 5 (lima) berisi, hasil yang diteliti oleh penulis telah dapat di 

simpulkan dengan survei yang telah di laksanakan oleh penulis, 

dengan saran dan pendapat yang di berikan penulis oleh 

perusahaan untuk pengembangan perusahaan tempat penulis 

meneliti, dan bagaimana keterbatan yang telah dialamin oleh 

penulis dalam pelaksaan metode penelitian. 
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