BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia sejak masa orde baru

memiliki permasalahan yang tidak pernah selesai. Salah satu permasalahan dalam
pelaksanaan sistem yang terjadi yaitu mengenai pengelolaan struktur kepegawaian
yang ada di lingkungan pemerintahan baik pusat, daerah atau kota kabupaten.
Pengelolaan kepegawaian atau sumber daya manusia aparatur pemerintah kini
diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN).
Didalam UU No. 5 Tahun 2014 diterangkan bahwa yang dimaksud ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). PNS merupakan salah satu elemen negara yang mengabdikan
dirinya untuk negara dan masyarakat dengan kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara dan Pemerintah
untuk menjalankan tugas pemerintahan serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa dalam NKRI. Dalam mengemban amanah itu semua maka dibutuhkan
pegawai yang memiliki kemampuan dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan
dari pemerintah untuk tugas – tugas tertentu. Didalam Manajemen Sumber Daya
Manusia (MSDM) organisasi dalam mencari orang (pegawai) yang dianggap
mampu untuk bekerja jika memiliki Knowledge, Skill and Ability (KSA) yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi (Dessler,2013).
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Melalui
Kementerian

UU No 5 Tahun 2014 pemerintah dalam hal ini dibawah
Pemberdayaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi

Birokrasi

(MENPAN RB) memiliki maksud yaitu untuk menjadi kan PNS sebagai pegawai
yang memiliki Integritas tinggi, Profesionalisme yang baik, bersikap Netral,
Apolitis, tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), memiliki jiwa
Nasionalis dan lain – lain. Melalui amanat yang terkandung pada UU No 5 Tahun
2014 ini dapat dilihat bahwa pemerintah sudah mulai peduli dengan kompetensi
yang ada pada pegawai pemerintahan itu sendiri yaitu sudah mengalihkan fungsi
awal yang hanya sebagai personalia atau kepegawaian beralih kepada Manajemen
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih strategis dan komplementer.
Dalam UU No 5 tahun 2014 Paragraf 4 mengenai pengembangan karir pada
Pasal 69 menjelaskan mengenai pengembangan karir dari ASN adalah
berdasarkan kepada kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang ada.
Kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi dibidang teknis, manajerial dan
sosial kultural. Untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dapat di
ukur dengan tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam bekerja. Dalam
pasal 70 menjelaskan mengenai kesempatan yang diberikan kepada pegawai ASN
untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, seminar, kursus dan
penataran. Secara aturan yang ada pemerintah sangat menjaga dan mendukung
untuk meningkatkan kinerja yang ada dari pegawai. Terlihat bahwa dalam setiap
tahapan kenaikan posisi selalu diberikan pelatihan, seminar dan lainnya. Namun
fakta yang ada di lapangan menunjukan bahwa walaupun adanya program
peningkatan kinerja namun tetap saja kinerja yang diberikan oleh pegawai masih
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terlihat belum sebanding dengan amanat yang terdapat dalam UU No. 5 tahun
2014.
Hingga saat ini masih banyak informasi dari masyarakat yang mengeluh
dengan pelayanan pegawai pemerintahan yang tidak maksimal sehingga memiliki
kesan lamban, kurang disiplin, bekerja tidak sepenuh hati dan lainnya. Masyarakat
mempertanyakan, sudah sedemikian lama Indonesia merdeka namun kualitas
pelayanan publik di instansi pemerintah belum juga sesuai dengan yang
diharapkan (Kompas, 2015). Berdasarkan informasi dari OMBUDSMAN yang
diliput oleh Kompas bahwa pada awal 2017 (per maret 2017) bahwa hampir
3.000 laporan keluhan mengenai pegawai ASN, dimana kasus yang sering
dikeluhkan antara lain mengenai pertanahan, kesehatan, pendidikan dan
pembuatan SIM (OMBUDSMAN, 2017; Kompas, 2017). Pada Peraturan
Pemerintah (PP) No 46 tahun 2011 mengenai penilaian perilaku kerja pegawai
ASN, pada pasal 12 ayat 1 mengenai penliaian perilaku kerja yaitu aspek orientasi
pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan. Dari
penjelasan PP No 46 tahun 2011 ini kepemimpinan menjadi hal yang diperhatikan
dalam melakukan penilaian kinerja pegawai ASN di Indonesia. Berdasarkan data
diatas bahwa kinerja pegawai ASN belum terlihat membaik setelah adanya
peraturan yang dikeluarkan 4 tahun yang lalu.
Berdasarkan temuan dari laporan OMBUDSMAN yang dikutip oleh
Kompas.com pada tahun 2017 salah satu bagian yang mendapatkan keluhan dari
masyarakat adalah dibidang pendidikan, sehingga peneliti memiliki keinginan
untuk memperdalam mengenai masalah kinerja yang ada pada guru khususnya
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guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Batam. Merujuk kepada Peraturan
Menteri Pemberdayaan dan Apratur Negara (Permenpan) No 16 Tahun 2007
mengenai standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru disebutkan bahwa
sebagai seorang guru memiliki standar yang baku dalam melakukan penilaian
terhadap kinerja dari guru itu sendiri.
Penilaian kinerja yang dilakukan dibagi berdasarkan atas empat kategori
yaitu pedagogik, kepribadian, sosial dan professional seorang guru. Kinerja
seorang guru yang profesional dapat dilihat pada bagaimana seseorang mampu
untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevauasi dan menilai,
menganalisis hasil penilaian dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam
menerapkan 4 kompetensi yang harus dimiliki sebagai seorang guru. Pengelolaan
pembelajaran memiliki persyaratan yaitu guru harus mampu menguasai 24
kompetensi yang dirangkum menjadi 14 kompetensi sesuai dengan publikasi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) seperti pada tabel 1.1.
Menunjang penelitian ini maka peneliti mencari sumber Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Riau untuk mengetahui jumlah guru yang berstatus sebagai
PNS di SMA Negeri yang ada di Provini Kepri. Pada tabel 1.2 maka dapat dilihat
bahwa jumlah guru yang berstatus PNS yang ada di SMA Negeri terbanyak yaitu
terdapat di Kota Batam dengan jumlah yaitu 401 orang guru. Sehingga melalui
latar belakang inilah peneliti mengambil judul Analisis Antesedan Kinerja Guru
Sekolah Menengah Negeri Terakreditasi A di Kota Batam.
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Tabel 1.1 Kompetensi Guru Mata Pelajaran

Sumber: Permenpan No 16, 2007

Tabel 1.2 Rekap Data Guru PNS Jenjang Pendidikan
Menengah, Provinsi Kepulauan Riau
Kab / Kota
Tanjung Pinang
Bintan
Batam
Karimun
Lingga
Natuna
Anambas
Total

SMA
205
170
401
240
186
205
55
1462

SMK
193
72
195
63
38
48
22
631

SLB
22
4
5
4
0
0
0
35

Sumber: Data Pokok Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2018

1.2

Pertanyaan Penelitian

a.

Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

b.

Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

c.

Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

d.

Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai?
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e.

Apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a.

Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai.

b.

Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai.

c.

Pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai.

d.

Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai.

e.

Pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai.
Adapun hasil penelitian ini akan bisa digunakan oleh kepala sekolah dalam

menyusun kebijakan atau program kerja untuk meningkatkan kinerja guru-guru di
sekolah negeri. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kota Batam untuk dalam menyusun program pengembangan
keahlian dan pelatihan untuk guru dan kepala sekolah yang ada dilingkungan
Dinas Pendidikan Kota Batam.

1.4

Sistematika Penelitian
Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis

besar mengenai isi dari masing-masing bab dalam tesis ini. Tesis ini disusun
kedalam lima bab dengan penjelasan seperti disajikan di bawah ini.:

BAB I

: PENDAHULUAN
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Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi
dasar peneliti untuk melakukan penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika
pembahasan
BAB II

: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Memuat konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka untuk
menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pembahasan pada
bagian ini, difokuskan pada literatur yang membahas teori yang
relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB III

: METODE PENELITIAN
Mendeskripsikan uraian mengenai rancangan penelitian, objek
penelitian, definisi operasional variabel (penetuan construct
sehingga menjadi variabel yang dapat diukur), teknik pengumpulan
data dan metode analisis data.

BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menguraikan proses pengujian data dan pembahasan
yang meliputi: Deskriptif objek penelitian, statistik deskriptif, uji
outlier, uji kualitas data, uji normalitas data dan uji hipotesis serta
pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V

: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

memuat

pendapat

dan

saran

singkat

peneliti

berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya.
Keterbatasan pada bagian ini mengemukakan akan kelemahan-
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kelemahan yang disadari peneliti yang berkemungkinan akan
mempengaruhi hasil penelitian tersebut.
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