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BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Kinerja Guru

Kinerja adalah suatu kegiatan di mana seorang individu dapat berhasil

menyelesaikan tugas / sasaran yang ditugaskan kepadanya, tunduk pada kendala

normal pemanfaatan wajar dari sumber daya yang tersedia (Jamal, 1984). Kinerja

merupakan suatu hasil atas apa yang diberikan individu kepada organisasi sesuai

dengan sumber daya yang tersedia. Kinerja pegawai merupakan salah satu hal

yang menjadi pendukung tercapainya suatu tujuan organisasi.

Hal yang dapat di nilai dari kinerja karyawan adalah dengan melihat tingkat

produktivitas pegawai. Penelitian terdahulu telah memperkenalkan berbagai

metode untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja karyawan dan organisasi.

Kinerja memiliki hubungan dengan organisasi dan individu bagi organisasi yang

melihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu untuk

mencapai tujuan organisasi. Walaupun organisasi memiliki sarana prasarana yang

sangat mendukung, namun tiada artinya tanpa SDM yang baik dan berkualitas

(Muda, Rafiki, & Harahap, 2014).

Kinerja karyawan yang baik dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi

yang diberikannya terhadap organisasi. Kontribusi yang diberikan mampu

membantu organisasi untuk menuju tujuan yang diinginkan. Berdasarkan

penjelasan itu semua maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh

perusahaan yaitu bagaimana dan apa strategi yang sesuai untuk meningkatkan

kinerja karyawan yang ada.
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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).

2.2 Studi-studi sebelumnya terkait kinerja karyawan

Kajian literatur pada bagian ini disusun berdasarkan 45 jurnal ilmiah

internasional (full-text) yang ditelusuri dapat diunduh melalui Google Scholar dari

tahun 2007 sampai dengan 2018. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian

literatur ini adalah employee performance, job satisfaction, motivation, job stres,

leadership dan training.

Berdasarkan hasil penulusuran studi-studi empiris bahwa dalam kurun

waktu satu dekade terakhir, secara akumulatif sedikitnya terdapat 45 publikasi

internasional tentang kinerja karyawan. Tahun 2007 ditemukan 1 penelitian

(Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007), tahun 2009 ditemukan 1 penelitian

(Abbas & Yaqoob, 2009), tahun 2010 ditemukan 2 penelitian (Avey, Nimnicht, &

Pigeon, 2010; Bashir, 2010), tahun 2011 ditemukan 4 penelitian (Biswas &

Varma, 2011; Chandrasekar, 2011; Pradeep, 2011; Turkyilmaz, Akman, Ozkan, &

Robby Kurniawan. Analisis Antesedan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Terakreditasi A di Kota Batam 
UIB Repository©2018



11

Pastuszak, 2011), tahun 2012 ditemukan 3 penelitian (Sultana, Irum, 2012;

Ibrahim & Brobbey, 2012; Thamrin, 2012), tahun 2013 terdapat 6 penelitian

(Arshadi & Damiri, 2013; Elnaga & Imran, 2013; Gohari, Ahmadloo, Boroujeni,

& Hosseinipour, 2013; Gani, Hashim, & Ismail, 2013; Rahman, 2013; Yozgat,

Yurtkoru, & Bilginoğlu, 2013), tahun 2014 terdapat 4 penelitian (Anitha, 2014;

Falola, Osibanjo, & Ojo, 2014; Muda et al., 2014; Shahzadi, Javed, Pirzada,

Nasreen, & Khanam, 2014), tahun 2015 terdapat 9 penelitian (Aboazoum,

Nimran, & Musadieq, 2015; Ahmad, Farrukh, & Nazir, 2015; Baloch, Shafi,

Baloch, Memon, & Fatima, 2015; Brahim, Riđić, & Jukić, 2015; Inuwa, 2015;

Joseph & Selvaraj, 2015; Rasool., Arfeen, 2015; Zafar, Ali, Hameed, Ilyas, &

Younas, 2015; Zeb & Saeed, 2015), tahun 2016 terdapat 8 penelitian (Hador,

2016; Mensah & Tawiah, 2016; Damoah & Niful, 2016; Hassan, 2016; Khan,

Nawaz, & Khan, 2016; Khuong & Yen, 2016; Rahmawati, Haerani, Taba, &

Hamid, 2016; Siengthai & Ngarm, 2016), tahun 2017 terdapat 4 penelitian (Abbas

& Awan, 2017; Demircioglu & Audretsch, 2017; Kuppuswamy, Saminathan,

Udhayakumar, Vigneash & Gopalakrishnan, 2017; Iqbal, Rehan, Fatima, &

Nawab, 2017) dan pada tahun 2018 terdapat 3 penelitian (Ayaz, 2018; Eldor,

2018; Hodgkinson, Hughes, Radnor, & Glennon, 2018). Ditinjau dari tahun dan

jumlah publikasi per tahun dapat disimpulkan bahwa kajian tentang kinerja

karyawan ini masih menjadi topik yang tren. Hal ini yang mendasari alasan

penelitian ini memfokuskan kinerja karyawan.

Studi literatur menunjukkan bahwa asal data yang digunakan dalam

mengkaji kinerja karyawan terdistribusi secara luas, baik dari negara berkembang
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maupun dari negara maju. Terdapat 6 penelitian yang menggunakan data yang

berasal dari negara maju (Avey et al., 2010; Hador, 2016; Demircioglu &

Audretsch, 2017; Eldor, 2018; Hodgkinson et al., 2018; Joseph & Selvaraj, 2015).

Sedangkan studi kinerja karyawan lebih banyak ditemukan menggunakan data

dari negara berkembang, yaitu 36 penelitian (Abbas & Yaqoob, 2009; Abbas &

Awan, 2017; Aboazoum et al., 2015; Sultana, Irum, 2012; Ahmad et al., 2015;

Anitha, 2014; Arshadi & Damiri, 2013; Ayaz, 2018; Baloch et al., 2015; Bashir,

2010; Biswas & Varma, 2011; Brahim et al., 2015; Chandrasekar, 2011; Damoah

& Niful, 2016; Pradeep, 2011; Falola et al., 2014; Gohari et al., 2013; Hassan,

2016; Ibrahim & Brobbey, 2012; Khan et al., 2016; Khuong & Yen, 2016;

Kuppuswamy et al., 2017; Mensah, 2014; Muda et al., 2014; Gani et al., 2013;

Rahman, 2013; Rahmawati et al., 2016; Rasool, Arfeen., 2015; Shahzadi et al.,

2014; Siengthai & Ngarm, 2016; Thamrin, 2012; Turkyilmaz et al., 2011;

Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007; Yozgat et al., 2013; Zafar Iqbal et al.,

2017; Zafar et al., 2015; Zeb & Saeed, 2015). Dengan demikian, kajian terkait

kinerja karyawan masih menjadi banyak perhatian bagi para peneliti di negara

berkembang. Hal ini yang juga memotivasi penelitian ini untuk meneliti kinerja

karyawan di negara berkembang.

Apabila dianalisis lebih mendalam, publikasi internasional yang telah

ditelusuri menunjukkan distribusi data penelitian yang berasal dari negara maju

mencakup negara Australia (Avey et al., 2010; Demircioglu & Audretsch, 2017),

Singapura (Joseph & Selvaraj, 2015), Inggris (Hodgkinson et al., 2018), dan

Israel (Hador, 2016; Eldor, 2018).
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Cakupan negara yang menjadi sumber data penelitian kinerja dari negara

berkembang antara lain Turki (Turkyilmaz et al., 2011; Yozgat et al., 2013),

Pakistan (Abbas & Yaqoob, 2009; Abbas & Awan, 2017; Sultana, Irum, 2012;

Ahmad et al., 2015; Ayaz, 2018; Baloch et al., 2015; Bashir, 2010; Hassan, 2016;

Khan et al., 2016; Rahman, Sulaiman, Nasir, & Omar, 2014; Rasool,Arfeen.,

2015; Shahzadi et al., 2014; Iqbal et al., 2017; Zafar et al., 2015; Zeb & Saeed,

2015), India (Anitha, 2014; Biswas & Varma, 2011; Chandrasekar, 2011;

Pradeep, 2011; Kuppuswamy et al., 2017), Malaysia (Gohari et al., 2013; Gani et

al., 2013), Ghana (Ackah, 2014; Damoah & Ntsiful, 2016), Thailand (Siengthai &

Pila-Ngarm, 2016; Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007), Nigeria (Falola et

al., 2014), Libya (Aboazoum et al., 2015), Iran (Arshadi & Damiri, 2013),

Bangladesh ( Rahman, 2013), Vietnam (Khuong & Yen, 2016), Algeria (Brahim

et al., 2015) dan Indonesia (Muda et al., 2014; Rahmawati et al., 2016; Thamrin,

2012). Hasil ini menunjukkan bahwa belum banyak kajian tentang kinerja

karyawan dalam konteks Indonesia yang telah dipublikasikan secara internasional.

Hal inilah yang mendorong penelitian ini untuk melakukan penelitian tentang

kinerja karyawan dalam konteks Indonesia.

Kajian terhadap literatur terkait kinerja karyawan juga dianalisis

berdasarkan kepemilikan organisasi yang dilibatkan dalam penelitian. Hasil

penelusuran menunjukkan bahwa kajian tentang kinerja karyawan telah dilakukan

baik di sektor swasta mapun di sektor publik atau pemerintahan. Setidaknya

terdapat 27 penelitian yang melibatkan karyawan di sektor swasta, yaitu Abbas &

Yaqoob, 2009; Aboazoum et al., 2015; Sultana, Irum, 2012; Ahmad et al., 2015;
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Anitha, 2014; Arshadi & Damiri, 2013; Avey et al., 2010; Bashir, 2010; Hador,

2016; Biswas & Varma, 2011; Brahim et al., 2015; Damoah & Ntsiful, 2016;

Pradeep, 2011; Falola et al., 2014; Gohari et al., 2013; Hassan, 2016; Ibrahim &

Brobbey, 2012; Joseph & Selvaraj, 2015; Khuong & Yen, 2016; Muda et al.,

2014; Gani et al., 2013; Rahman, 2013; Rasool, Arfeen, 2015; Siengthai & Pila-

Ngarm, 2016; Thamrin, 2012; Zafar et al., 2015; Zeb & Saeed, 2015). Sebaliknya

hanya 15 penelitian dalam satu dekade terakhir yang memfokuskan pada kinerja

karyawan dari pada di sektor publik, yaitu Abbas & Awan, 2017; Ahmad et al.,

2015; Ayaz, 2018; Baloch et al., 2015; Chandrasekar, 2011; Demircioglu &

Audretsch, 2017; Eldor, 2018; Hodgkinson et al., 2018; Kuppuswamy et al.,

2017; Rahmawati et al., 2016; Shahzadi et al., 2014; Turkyilmaz et al., 2011;

Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007; Yozgat et al., 2013; Iqbal et al., 2017.

Penelitian terkait kinerja karyawan di sektor swasta masih didominasi oleh

peneliti-peneliti dari negara berkembang. Terdapat 25 penelitian yang mengkaji

kinerja karyawan di perusahaan swasta, yaitu Abbas & Yaqoob, 2009; Aboazoum

et al., 2015; Sultana, Irum, 2012; Ahmad et al., 2015; Anitha, 2014; Arshadi &

Damiri, 2013; Bashir, 2010; Biswas & Varma, 2011; Brahim et al., 2015;

Chandrasekar, 2011; Damoah & Ntsiful, 2016; Pradeep, 2011; Falola et al., 2014;

Gohari et al., 2013; Hassan, 2016; Ibrahim & Brobbey, 2012; Khuong & Yen,

2016; Muda et al., 2014; Gani et al., 2013; Rahman, 2013; Rasool, Arfeen., 2015;

Siengthai & Pila-Ngarm, 2016; Thamrin, 2012; Zafar et al., 2015; Zeb & Saeed,

2015. Hasil kajian literatur ini menjadi dorongan bagi penelitian ini mengkaji
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kinerja karyawan pada perusahaan pemerintah di Indonesia (sebagai salah satu

negara berkembang).

Penelitian mengenai kinerja pegawai pada sektor publik di negara

berkembang ternyata banyak dilakukan pada industri pebankan (Ahmad et al.,

2015), instansi pemerintahan (Chandrasekar, 2011; Rahmawati et al., 2016),

agrikultur (Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007), pendidikan (Kuppuswamy et

al., 2017), dan kereta (Iqbal et al., 2017). Oleh karena belum banyak dilakukan

penelitian mengenai kinerja karyawan pada industri pendidikan (terutama

diselenggarakan oleh pemerintah), maka penelitian ini  memfokuskan pada kinerja

guru sekolah negeri di negara berkembang (Indonesia).

Hasil analisis jurnal-jurnal ilmiah  yang bisa diunduh secara full-text terkait

kinerja karyawan di sektor publik menujukkan banyak variabel yang telah teruji

mempengaruhi kinerja karyawan. Variabel-variabel tersebut antara lain pelatihan,

kepemimpinan, stres kerja, motivasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja,

penghargaan, pengembangan karir, kompetensi karyawan, budaya organisasi dan

lain sebagainya. Diantara antesedan tersebut, terdapat lima variabel yang paling

sering digunakan dalam mengestimasi kinerja karyawan, yaitu (Aboazoum et al.,

2015; Sultana, Irum, 2012; Elnaga & Imran, 2013; Falola et al., 2014;

Hodgkinson et al., 2018; J., 2014; Shahzadi et al., 2014; Turkyilmaz et al., 2011;

Vathanophas, Vichita; Thai-ngam, 2007). Hasil dari studi yang telah dilakukan

oleh peneliti-peneliti ini menunjukkan bahwa pelatihan mampu meningkatkan

kinerja karyawan pemerintah. Pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan yang

sesuai dengan kebutuhan dari karyawan untuk meningkatkan kemampuan yang
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dimiliki. Pada penelitian ini, juga melibatkan pelatihan yang diberikan kepada

guru-guru dalam sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru.

Kepemimpinan juga merupakan variabel yang banyak diuji oleh penelitian

yang memfokuskan pada kinerja karyawan pada perusahaan pemerintah (Abbas

& Yaqoob, 2009; Brahim, Riđić, & Jukić, 2015; Pradeep, 2011; Falola et al.,

2014; J., 2014; Khan, Nawaz, & Khan, 2016; Rahmawati et al., 2016; Rasool,

Arfeen., 2015; Thamrin, 2012). Pemimpin yang mampu menjadi contoh atau

panutan dengan gaya kepemimpinan masing-masing akan mampu membuat

karyawan yang bekerja dengan nyaman dan memberikan semangat akan

meningkatkan kinerja karyawan. Aspek lain dari kepemimpinan yang mampu

meningkatkan kinerja adalah kemampuan melibatkan karyawan dalam mengambil

keputusan (Walumbwa, Avolio, Gardner, Wernsing, & Peterson, 2008). Ketika

pimpinan mampu dan mau melibatkan karyawannya maka akan membuat mereka

merasa dibutuhkan dan rasa memiliki dengan instansi atau perusahaan dimana

karyawan bekerja. Dengan begitu karyawan akan merasa dihargai dan akan

bekerja sebaik mungkin agar organisasi menjadi lebih baik lagi.

Selain kepemimpinan hal yang mendukung kinerja karyawan faktor

pendukung lainnya yang banyak diteliti adalah tingkat stres kerja dari karyawan

selama bekerja. Penelitian terdahulu mengenai hubungan antara stres kerja

terhadap kinerja karyawan telah diteliti oleh (Aboazoum et al., 2015; Arshadi &

Damiri, 2013; Bashir, 2010; Muda et al., 2014; Rahman et al., 2014; Yozgat et

al., 2013; Zafar et al., 2015; Zeb & Saeed, 2015). Stres yang ditimbulkan pada

tempat kerja dapat membuat kinerja karyawan menurun. Ini dikarenakan adanya
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ketidak nyamanan secara psikologis seperti merasa tertekan, bosan dan lain

sebagainya. Dikarenakan penelitian ini di fokuskan pada Aparatur Sipil Negara

(ASN) maka variabel mengenai stres kerja bisa menjadi faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan.

Penelitian terdahulu lainnya juga memiliki hasil yang menarik untuk

membahas motivasi dari karyawan sebagai variabel yang mampu mempengaruhi

kinerja karyawan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Baloch et al.,

2015; Demircioglu & Audretsch, 2017; Hassan, 2016; Ibrahim & Brobbey, 2012;

Kuppuswamy et al., 2017; Muda et al., 2014; Poohongthong, Surat, & Sutipan,

2014). Motivasi merupakan komponen yang selalu menjadi hal menarik untuk

diteliti. Variabel ini merupakan hal yang mempengaruhi variabel apapun baik itu

tingkat kepuasan, tingkat kinerja dan lain sebagainya. Motivasi pada diri

karyawan sebaiknya tetap selalu di jaga atau di perbaiki (maintenance) agar tetap

baik dan stabil. Jika dikaitkan dengan kinerja karyawan, motivasi mampu

meningkatkan kinerja yang ada pada diri setiap karyawan. Melihat penting nya

motivasi dan banyak nya penelitian yang mengaitkan dengan kinerja karyawan

maka pada penelitian ini motivasi menjadi salah satu variabel independent untuk

melihat pengaruh nya terhadap kinerja karyawan dalam hal ini aparatur sipil

negara yang ada di sekolah-sekolah menegah negeri di Kota Batam.

Setelah adanya motivasi dari karyawan untuk bekerja maka selanjutnya

adalah dilihat dari segi kepuasan yang dirasakan oleh karyawan. Kepuasan yang

dimaksud adalah kepuasan kerja dari karyawan yang bekerja dengan pekerjaan

nya saat ini. Terkadang perusahaan atau instansi kurang memperhatikan kepuasan
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yang dirasakan oleh karyawan. Apakah karyawan tersebut puas dengan pekerjaan

nya saat ini atau tidak, dan apakah yang menyebabkan karyawan itu puas atau

tidak. Penelitian yang menjadikan kepuasan kerja sebagai variabel bebas terhadap

kinerja karyawan telah diteliti oleh (Aboazoum et al., 2015; Biswas & Varma,

2011; Inuwa, 2015; Siengthai & Pila-Ngarm, 2016). Kepuasan kerja (job

satisfaction) pada karyawan mempengaruhi berbagai aspek dalam bekerja seperti

motivasi dan kinerja. Sehingga dengan adanya keterkaitan satu sama lain maka

kepuasan kerja masuk dalam variabel bebas untuk mengetahui pengaruh nya

terhadap kinerja karyawan.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai

Dalam hubungan kepuasan kerja dan kinerja pegawai, mengkonsepkan tiga

dimensi kepuasan kerja mewakili aspek intrinsik, ekstrinsik, dan sosialnya.

Sebenarnya, dimensi kepuasan kerja mencakup respons kognitif dan afektif yang

dibuat oleh individu sehubungan dengan lingkungan kerja mereka (Schnake,

1983).

Kepuasan dalam bekerja merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan

kinerja dari karyawan. Karyawan yang puas dengan pekerjaan akan merasa

nyaman dan bekerja sebagaimana mestinya. Ketika karyawan memiliki kepuasan

dengan pekerjaan nya maka secara langsung akan dapat meningkatkan performa

karyawan itu sendiri. Oleh sebab itu perusahaan ada baiknya untuk

memperhatikan apakah karyawan tersebut puas dengan pekerjaan nya atau tidak,

Robby Kurniawan. Analisis Antesedan Kinerja Guru Sekolah Menengah Atas Negeri Terakreditasi A di Kota Batam 
UIB Repository©2018



19

bisa jadi pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki

sehingga membuat kinerja menurun. Kepuasan kerja memiliki konstruksi

multidimensi yang memanifestasikan evaluasi emosional individu mengenai

harapan yang diharapakan dan apa yang telah didapatkan (Biswas & Varma,

2011; Siengthai & Pila-Ngarm, 2016).

Beberapa studi telah menunjukkan bahwa kepuasan kerja mampu

memberikan dampak pada kinerja pegawai (Aboazoum et al., 2015; Ayaz, 2018;

Biswas & Varma, 2011; Inuwa, 2015; Siengthai & Pila-Ngarm, 2016; Thamrin,

2012). Semakin tinggi kepuasan karyawan maka kinerja karyawan juga akan lebih

baik.

2.3.2 Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai

Motivasi adalah sesuatu hal yang kompleks dimana dimulai dan

dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di organisasi. Studi tentang motivasi

karyawan telah dipraktekkan secara luas di perusahaan saat ini di semua

sektor, terlepas dari ukurannya (Muda et al., 2014).

Motivasi merupakan sebuah proses yang muncul dari perilaku

seseorang untuk mengarahkan, menjelaskan atau mengkontrol. Motivasi

yang terdapat pada karyawan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan.

Ketika motivasi diri nya tiggi maka akan berdampak kepada kinerja

karyawan dalam bekerja di perusahaan (Baloch et al., 2015; Muda et al.,

2014).

Hasil studi terkini juga menunjukkan motivasi memeliki peranan yang

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan (Baloch et al., 2015; Ibrahim
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& Brobbey, 2012; Muda et al., 2014; Shahzadi et al., 2014; Zeb & Saeed,

2015).

2.3.3 Pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai

Stres kerja berasal dari situasi lingkungan kerja yang menimbulkan

ancaman bagi seorang individu. Potensi stres kerja dapat timbul dari tiga

aspek seperti faktor lingkungan, organisasi dan individu (Muda et al., 2014)

Tingkat stres terhadap pekerjaan merupakan salah satu hal

penghambat kinerja dari karyawan. Stres adalah suatu kondisi

physicological yang bereaksi terhadap suatu kondisi. Suatu ketika

mismanagement merupakan salah satu alasan timbul nya emosi dan kognitif

untuk menjadi sebuah alasan berkembangnya stres. Tingkat stres di

lingkungan kerja meningkat disebabkan oleh meningkatnya persaingan yang

ada, sehingga stres kerja harus bisa dikendalikan mengendalikan lingkungan

kerja (Khuong & Yen, 2016; Muda et al., 2014)

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk menunjukkan

hubungan stres kerja terhadap kinerja karyawan antara lain Aboazoum et

al., (2015); Arshadi dan Damiri (2013); Bashir (2010); Khuong & Yen

(2016); Muda et al., (2014); Rahman et al., (2014); Yozgat et al., (2013);

Zafar et al., (2015); Zeb & Saeed (2015).

2.3.4 Pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai

Pelatihan dan pengembangan karir adalah dimensi penting lainnya

yang harus dipertimbangkan dalam proses melibatkan karyawan karena
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membantu karyawan berkonsentrasi pada dimensi kerja yang terfokus

(Anitha, 2014).

Program pelatihan yang efektif pada perusahaan dapat meningkatkan

kinerja pada karyawan. Pelatihan dapat menjembatani dan memecahkan

masalah yang ada. Pelatihan yang diberikan bisa dengan metode yang

berbeda dengan yang lainnya. Pelatihan bukan hanya untuk

mengembangkan pekerja saja namun juga membantu organisasi untuk

menjadikan sumber daya manusia yang baik sesuai competitive advantage.

Pelatihan pada perusahaan dapat meningkatkan kemampuan dan

kompetensi. Di dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),

pelatihan merupakan hal yang sangat penting dengan aktifitas perusahaan

yang berguna untuk memperbaiki kinerja individu, kelompok, di suatu

organisasi. Tujuan dari adanya pelatihan adalah untuk memberikan dampak

terhadap dirinya sendiri dan untuk memberikan yang terbaik pada saat

setelah pelatihan, sehingga tidak jarang banyak instansi yang melakukan

investasi pada program pelatihan untuk pegawai nya (Anitha, 2014; Elnaga

& Imran, 2013).

Penelitian sebelumnya yang telah menguji peranan pelatihan terhadap

kinerja karyawan adalah Afshan Sultana, Sobia Irum (2012); Ahmad et al.,

(2015); Diab (2015); Elnaga dan Imran (2013); Falola et al., (2014); Kum

(2014) yang menjelaskan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap kinerja pegawai.
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2.3.5 Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

Kepemimpinan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seseorang

pimpinan. Pimpinan yang memiliki jiwa leadership yaitu orang yang

mampu memeriksa kesenjangan antara kinerja karywan, kepuasan kerja

karywan serta komitmen yang ada pada karyawan. Kepemimpinan yang

efektif adalah tatanan multi-dimensi yang lebih tinggi, yang terdiri dari

kesadaran diri, pemrosesan informasi yang seimbang, transparansi

relasional, dan standar moral yang diinternalisasi (Walumbwa et al., 2008).

Pemimpin harus bisa menyediakan perintah, memimpin dengan

contoh memelihara alat yang tepat dalam melakukan pengukuran dan

menciptakan kredibilitas yang tinggi. Seorang pemimpin yang mampu

menjadi contoh akan mampu membuat pegawai memiliki kinerja yang baik.

Pemimpin mampu membuat suatu perubahan yang dilakukan secara

langsung dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada (Pradeep, 2011;

Walumbwa et al., 2008)

Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai kepemimpinan dan

kinerja pegawai diantaranya Abbas dan Yaqoob (2009); Ahmad et al.

(2015); Brahim et al. (2015); Pradeep (2011); Khan et al., (2016); Thamrin

(2012); Walumbwa et al. (2008). Semua hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh antara kepemimpinan dan kinerja

karyawan.
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Berdasarkan hasil kajian terhadap literatur tentang antesedan dari kinerja

karyawan pada perusahaan pemerintah di negara berkembang ditemukan bahwa

kepuasan kerja (Ayaz, 2018), motivasi (Baloch et al., 2015; Kuppuswamy et al.,

2017), stres kerja (Yozgat et al., 2013), kepemimpinan (Rahmawati et al., 2016)

dan pelatihan (Shahzadi et al., 2014; Turkyilmaz et al., 2011; Vathanophas,

Vichita; Thai-ngam, 2007) merupakan variabel-varibel yang telah banyak diuji.

Oleh karena itu, pada penelitian ini variabel-variebel tersebut diuji kembali dalam

kaitannya dalam mempengaruhi kinerja guru-guru pada sekolah negeri di

Indonesia (lihat Gambar 2.1).

Gambar 2.1
Model Penelitian

Sumber: Ayaz, (2018), Baloch et al., (2015), Rahmawati et al., (2016), Shahzadi

et al., (2014), Yozgat et al., (2013)

Berdasarkan model penelitian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

Kepuasan kerja

Motivasi

Kinerja pegawai

Stres kerja

Kepemimpinan

Pelatihan
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H1 : Kepuasan kerja berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai.

H2 : Motivasi berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai.

H3 : Stres  kerja berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai.

H4 : Kepemimpinan berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai.

H5 : Pelatihan berpengaruh signifikan pada kinerja pegawai.
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