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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

Pendidikan memiliki fungsi yang strategis untuk mencapai tujuan 

nasional. Peningkatan mutu pendidikan harus terus dilakukan agar tujuan 

nasional dapat tercapai. Peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh 

kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Guru 

merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran 

pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral 

dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. 

Seperti dilansir Deutsche Welle, kualitas pendidikan Indonesia 

berada di urutan 108 dunia dan kelima di ASEAN. Secara umum kualitas 

pendidikan di Indonesia berada di bawah Palestina, Samoa dan Mongolia. 

Dari jumlah penduduk Indonesia, hanya sebesar 44% penduduk yang 

menuntaskan pendidikannya. Pada ujian PISA  (Programme for 

International Student assessment) tahun 2015, 42% siswa Indonesia berusia 

15 tahun gagal dalam mencapai standar minimal. Kegagalan tersebut 

tejadidi pada tiga area, yakni kemampuan membaca, matematika, dan ilmu 

pengetahuan. Kualitas penelitian di institusi pendidikan tinggi juga dinilai 

buruk oleh dunia Internasional. Dimana dari 500 universitas, UI menempati 

peringkat 277, sedangkan ITB pada peringkat 331 (www.siedoo.com) 



2 
 

 
Fitria Marlina, 2019 
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU 
(Survey pada Guru Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

Kualitas pendidikan tentu tak bisa terlepas dari peran dan kinerja 

tenaga pendidik atau guru. Guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan dalam pendidikan, karena guru akan terlibat langsung dengan 

peserta didik dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Untuk mencapai 

tujuan pendidikan dapat ditentukan oleh kinerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya, sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai 

keberhasilan dalam pendidikan. Pada dasarnya tugas utama seorang guru 

adalah mendidik, membimbing para peserta didik dalam kegiatan belajar 

mengajar untuk dapat mencapai hasil yang optimal.  

Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam  

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan 

hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan.  

Menurut Lowy Institute, salah satu faktor yang melatarbelakangi 

masalah kualitas pendidikan di Indonesia adalah dari kualitas dan kinerja 

tenaga pendidik/pengajar (www.idntimes.com). Dari hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kualitas dan kinerja yang baik serta optimal dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

Seperti yang dilansir oleh Kompas (www.kompas.com) Indonesia 

masih kekurangan guru produktif SMK yakni sejumlah 91.861 dengan 

rincian 41.861 di SMK Negeri dan 50.000 di SMK Swasta. Kurangnya 

jumlah guru tentu mengakibatkan kurang optimalnya kinerja yang 

dihasilkan oleh guru dikarenakan jumlah siswa yang diajar oleh seorang 

guru terlalu banyak.  

Hal ini dikuatkan dengan hasil nilai UKG (Uji Kompetensi Guru) 

yang masih dibawah nilai standar atau Nilai minimum yang ditetapkan 

pemerintah yakni sebesar 70. 

http://www.idntimes.com/
http://www.kompas.com/
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sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

Gambar 1.1 Data Nilai UKG Per Jenjang 

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa nilai UKG yang diperoleh 

tingkat SMK masih dibawah Nilai Minimum dengan nilai rata-rata Nasional 

sebesar 58,30, Provinsi 59,29 dan untuk Kota Bandung sedikit lebih baik 

dengan rata-rata 64,13. Untuk Guru pada Mata Pelajaran Akuntansi di SMK 

Kota Bandung memperoleh nilai rata-rata sebesar 55,94 dengan rincian:  

Tabel 1.1 Nilai UKG Kota Bandung Guru Mapel Akuntansi 

Pedagogik Profesional Total 

56,96 55,50 55,94 
(sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat). 

Dari data diatas, tentu dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata UKG 

yang diperoleh oleh guru akuntansi masih sangat jauh dari standar nilai 

minimum yang ditetepkan oleh pemerintah. 

Permasalahan rendahnya kinerja guru ini dapat mengakibatkan 

rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan ketidaktercapaian tujuan 

pendidikan nasional yakni untuk menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di 

Indonesia. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian. 

Menurut Hasibuan (2007: 94) Kinerja guru adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seorang guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 
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kesungguhan serta waktu. Kinerja guru tentu dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Menurut Mahmudi (2005:21) Faktor personal / individual 

yang mempengaruhi kinerja, meliputi: pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, komitmen yang dimiliki individu. 

 

Gambar 1.2 Personal factor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Robbins & Judge (2013: 281) Kinerja seseorang sangat 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan (ability), motivasi (motivation), dan 

kesempatan (opportunity), yaitu performance artinya kinerja merupakan 

fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kinerja guru dapat 

ditunjukkan dari kemampuan guru dalam menguasai kompetensi yang 

dipersyaratkan, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005).  

Kinerja guru dapat didefinisikan sebagai sejauh mana seorang guru 

bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dalam 

upaya mencapai tujuan institusional. Dengan kata lain, kinerja yang baik 

adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai dengan standar dan 

mendukung tercapainya tujuan institusional. Disini penulis hanya berfokus 

pada dua faktor personal yaitu komitmen organisasi dan motivasi kerja 

KINERJA

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

KEMAMPUAN

KEPERCAYAAN 
DIRI

MOTIVASI

KOMITMEN



5 
 

 
Fitria Marlina, 2019 
PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU 
(Survey pada Guru Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

dengan menggunakan asumsi ceteris paribus atau asumsi bahwa faktor atau 

variabel lain dianggap tetap. 

Komitmen diartikan sebagai loyalitas atau kesetian terhadap 

organisasi. Komitmen guru terhadap lembaga sekolah sebagai organisasi 

pada dasarnya merupakan satu kondisi yang dirasakan oleh guru yang dapat 

menimbulkan perilaku positif yang kuat terhadap organisasi kerja yang 

dimiliki dan berkaitan dengan identifikasi dan loyalitas pada organisasi dan 

tujuan-tujuannya.  

Menurut Mathis dan Jackson  dalam (Sopiah, 2008:155) 

menyatakan bahwa   

“Organizational Commitment is the degree to which employees 

believe in and accept organizational goals and desire to remain with 

the organization” (komitmen organisasi adalah derajat yang mana 

karyawan percaya dan menerima tujuan organisasi dan akan tetap 

tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasi).  

 

Dari pengertian di atas, jelas bahwa komitmen seorang guru sangat 

penting bagi organisasi. Guru yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

organisasi akan melakukan pekerjaan secara maksimal dan lebih 

bertanggung jawab sehingga dengan komitmen tersebut, guru dapat 

meningkatkan kinerjanya dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Selain komitmen, motivasi juga sangat mempengaruhi kinerja 

seorang guru. Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat 

atau dorongan kerja. Motivasi kerja dalam psikologi diartikan sebagai 

pendorong semangat kerja (Anoraga, 2001:35). Tanpa adanya motivasi, 

seorang guru tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Pada umumnya 

seorang guru dapat mencapai kinerja yang maksimal apabila dalam dirinya 

ada keinginan dan dorongan untuk bekerja. Keinginan dan dorongan itulah 

yang disebut dengan motivasi yang mendorong guru untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan padanya. Guru yang bermotivasi akan mempunyai 

tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan antusias dan sebaik 

mungkin mengerahkan segenap kemampuan dan keterampilannya guna 

untuk mencapai prestasi yang optimal. 
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Dalam teori Herzberg dinyatakan bahwa “Motivasi kerja bukanlah 

dimensi tunggal, tetapi tersusun dalam dua faktor, yaitu: faktor motivator 

(satisfier) dan faktor hygiene“. Faktor motivator adalah faktor yang 

menyebabkan terjadinya kepuasan kerja, seperti prestasi kerja, pengakuan, 

kemajuan, perasaan bahwa yang mereka kerjakan penting dantanggung 

jawab. Faktor hygiene adalah faktor yang bersifat ekstrinsik, seperti 

kebijakan administrasi, supervisi, hubungan dengan teman kerja, gaji, rasa 

aman dalam pekerjaan, kehidupan pribadi, kondisi kerja dan status. 

Motivasi kerja guru merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja 

guru karena sebagai pendorong utama setiap guru melaksanakan tugas 

profesinya sesuai ketentuan yang berlaku. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa adanya pengaruh komitmen 

organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru. Menurut Sapuan (2016) 

dalam jurnal yang berjudul “Effect of work motivation and organizational 

commitment on teachers’ performance with moderated by organization 

climate in state elementery school District Winong of Pati Regency”, hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa motivasi kerja dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Hal tersebut 

sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zein & Hadijah 

(2018) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Komitmen Organisasi dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMK Pasundan 1 Cimahi” hasil 

penelitiannya menyatakan bahwa komitmen organisasi dan motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Pasundan 1 Cimahi baik secara 

parsial maupun simultan. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, hasil yang berbeda 

diungkapkan oleh Pratiwi (2014) dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan, Motivasi, Kompetensi dan Komitmen terhadap Kinerja 

Dosen” hasil penelitiannya menyatakan secara parsial motivasi dan 

komitmen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja dosen. Hal tersebut 

sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo & Sutomo 

dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Motivasi dan Kompetensi 
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Profesional Terhadap Kinerja Guru Dimoderasi Budaya Organisasi (Studi 

Kasus pada Guru SMA Negeri Se-Kota Tegal)” hasil menyatakan bahwa 

motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sunarto & Liana dalam jurnal yag berjudul “Pengaruh 

Komitmen Organisasional dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru 

Dimediasi Kepuasan Kerja (Studi Kasus pada Guru SMA Kesatrian dalam 

Yayasan Pendidikan Kesatrian)” dengan hasil penelitian bahwa komitmen 

organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui apakah komitmen organisasi  dan motivasi kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja guru akuntansi SMK Swasta di Kota 

Bandung. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Guru (Survey pada Guru Akuntansi SMK Swasta di Kota 

Bandung)”. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum: 

a. Kinerja Guru Akuntansi SMK Swasta  di Kota Bandung 

b. Komitmen Organisasi Guru Akuntansi SMK Swasta di Kota 

Bandung  

c. Motivasi Kerja Guru Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung 

2. Bagaimana pengaruh: 

a. Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Guru Akuntansi SMK 

Swasta di Kota Bandung  

b. Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru Akuntansi SMK Swasta 

di Kota Bandung  
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D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah ada pengaruh 

positif komitmen organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK 

Swasta di Kota Bandung 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui gambaran umum Kinerja Guru Akuntansi SMK Swasta 

di Kota Bandung  

2. Mengetahui gambaran umum Komitmen Organisasi Guru 

Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung  

3. Mengetahui gambaran umum Motivasi Kerja Guru Akuntansi SMK 

Swasta di Kota Bandung  

4. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Guru 

Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung  

5. Mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru 

Akuntansi SMK Swasta di Kota Bandung 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  

1. Secara Teoritis  

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama mengenai masalah masalah yang berkaitan 

dengan kinerja guru dan dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan mengenai dunia pendidikan. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Lembaga Pendidikan atau Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi bahan informasi 

dan evaluasi bagi Lembaga Pendidikan atau Sekolah untuk 

meningkatkan kinerja dari karyawannya (guru) 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

bagi guru agar selalu berupaya komitmen dalam melaksanakan tugas 
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dan kewajibannya serta semakin termotivasi untuk semakin 

meningkatkan kinerjanya dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi bagi pihak lain yang akan meneliti lebih 

lanjut sekitar penelitian sejenis dan sebagai bahan pertimbangan 

penelitian sejenis. 


