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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja  adalah kemampuan pada diri seseorang yang bersifat individu dan 

tidak bisa disamakan dengan individu yang lain.Kinerja karyawan dapat disebut 

pula dengan hasil kerja individu yang diberikan pada organisasi yang dinaungi 

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan oleh organisasi (Potu, 2013). 

Kinerja merupakan prestasi kerja dari usaha yang dilakukan oleh individu untuk 

mencapai tujuan organisasi dalam waktu tertentu yang telah disepakati  (Fauzi, 

Warso & Haryono, 2016). Kinerja adalah perilaku yang ditunjukkan oleh 

karyawan dalam pekerjaannya.Kinerja dapat dilihat dari pelatihan dan servis yang 

dilakukan terhadap karyawan(Rashidpoordalam Ali dan Farooqi, 2014). 

Motivasi adalah hal pada diri individu yang membuat individu berusahadalam  

mencapai suatu tujuan apabila berakibat positif dan akan menghindari nya jika 

akibat yang di dapat negatif (Pandey, 2016).Motivasi dapatberupa motivasi 

intrinsic dan motivasi ekstrinsik.Motivasi yang bersifat  intrinsicadalah sifat 

pekerjaan itu sendiri dimana individu dapat merasakan kepuasan atas  pekerjaan 

yang dilakukan tanpa paksaan dan faktor dari luar seperti upah atau jabatan yang 

sesuai dengan keinginan karyawan. Motivasi yang bersifat ekstrinsikadalah  

adanya  pengaruh dari luar yang  membuat kinerja individu meningkat seperti gaji 

naik dan kenaikan pangkat (Siagian, 2015).  

Kebermaknaan kerja adalah keyakinan umum tentang pekerjaan individual yang 

terdiri dari tiga karakteristik, yakni orientasi  pekerjaan yaitu melihat pekerjaan 

sebagai pengembangan keungan individu, orientasi panggilan yaitu keinginan 
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untuk berkomitmen pada pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai sebuah 

kepuasan, dan orientasi karir yaitu melihat pekerjaan sebagai pengembangan 

profesi yang dilakukan (Wrzesniewski dalam Wahyuni, 2017). Menurut Ghadi 

(dalam Thory, 2016) menyatakan kebermaknaan kerja adalah suatu  nilai yang 

diyakini oleh individu untuk mencapai kepuasan pada saat bekerja dan mencapai 

cita – cita yang diinginkan oleh individu dalam bekerja. Kebermaknaan kerja 

adalah dimana seorang karyawan menganggap pekerjaan yang dilakukan sangat 

berharga dan merelakan hal lain untuk pekerjaannya (Hackman dan Oldham 

dalam Peng dkk, 2015). 

Penelitian dari Rendra, Riduwan, & Suryono (2013) menyatakan bahwa 

permasalahan mengenai kinerja karyawan yang terjadi di Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) dimana permasalahan yang terjadi adalah para karyawan belum 

melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang 

telah diberikan. Sebagai contoh para pegawai melakukan penyimpangan berupa 

tidak maksimal dalam menjalankan tugas namun menyalahgunakan wewenang 

yang dimiliki untuk kepentingan pribadi. 

Hasil penelitian dari Ibrahim (2013) menyatakan bahwa meskipun 

karyawan pada bagian rawat inap dan unit gawat darurat di RS Umum Anutaputra 

dan RS Undata Palu sudah memberikan kinerja yang maksimal namun disetiap 

hari nya dalam hitungan menit mengalami permasalahan dalam melaksanakan 

tugas, permasalahan yang dialami yakni berupa teriakan, desakan, kepanikan, 

keluhan yang berlebihan, ancaman fisik dan cacian dari keluarga pasien.  



3 

 

 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah SMP 

Islam Diponegoro Surakarta menyatakan bahwa masih ada kinerja guru yang 

kurang maksimal dikarenakan  kepala  sekolah menanamkan nilai profesionalitas 

yang tegas. Oleh sebab itu, kepala sekolah memberlakukan tidak ada jam kosong 

untuk murid.Apabila ada salah satu guru mata pelajaran tidak hadir maka harus di 

gantikan oleh guru piket yang sedang berjaga. Adanya peraturan tersebut tidak 

membuat para guru makin bersemangat dalam mengajar, namun menunjukkan 

penurunan dalam bekerja dengan alasan mata pelajaran yang di tinggalkan oleh 

guru yang bersangkutan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh guru 

piket, sehingga apabila dikelas guru terkadang hanya diam dan mebiarkan murid 

bercengkrama sesama teman. Belum ada sanksi yang di berikan pada guru yang 

bersangkutan sehingga guru masih belum dapat menyadari dan cenderung 

melakukan perilaku negatif yang sama. 

Hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah MTS N Tsanawiyah 9 

Boyolali menyatakan masih adanya kinerja guru yang kurang maksimal dari 

persoalan administrasi guru yang masih belum dilengkapi,keluhan guru yang 

berstatus wiyata terhadap upah yang diterima, keluhan guru yang bertempat 

tinggal jauh dari tempat kerja, dan berdasarkan penilaian kepala sekolah guru 

belum terlalu maksimal dalam pelayanan mengajar terhadap siswa karena sarana 

dan prasarana sekolah yang belum memadai yakni sekolah menjadi dua lahan 

yang terpisah, ruang guru dan ruang kelas terpisah sehingga guru harus berjalan ± 

100meter untuk mengajar di kelas. Oleh karena itu terkadang di dapati guru tidak 

selalu tepat watu dalam masuk ke kelas untuk mengajar. Sanksi yang diberikan 
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selama ini terhadap guru adalah berupa teguran secara pribadi yang diberikan 

kepala sekolah terhadap guru, teguran yang diberikan sudah 2 hingga 3 kali 

namun belum adanya perubahan dan guru masih cenderung melakukan hal negatif 

tersebut. 

Sumber daya manusia atau  karyawan merupakan hal yang sangat penting di suatu 

organisasi, karena jika tidak ada nya sumber daya manusia tidak mungkin suatu 

organisasi dapat berjalan atau produktif dalam mencapai tujuan organisasi. 

Karyawan pula yang dapat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuan oleh karena itu wajib bagi karyawan atau pekerja pada suatu 

organisasi hendaknya memberikan kinerja secara optimal kepada organisasi sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam keadaan apapun 

dan dalam tekanan apapun. 

Motivasi kerja adalah serangkaian sikap dan nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai hal yang 

diinginkan individu harus rela memberikan  kemampuan, ketrampilan dan waktu 

(Rachmawati, 2016). Makna kerja adalah karyawan melakukan pekerjaan 

berdasar nilai yang ada di perusahaan dan meyakini bahwa hasil dari pekerjaan 

akan memberi dampak pada diri nya dan lingkungan karyawan (Tams & Marshal, 

2011).Hasanah (2012) menyatakan siapapun yang diberi tugas untuk mendidik 

harus mempertanggung jawabkan tugasnya. Guru diharuskan melaksanakan 

tugasnya dengan sebaik – baiknya dengan membuat perencanaan pengajaran yang 

meliputi materi pelajaran, tujuan pengajaran, metode penyajian, sistem evaluasi 

hasil belajar dan peninjauan kembali.Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru 
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professional harus menunjukkan sikap menunjang tinggi kariernya dengan 

menjaga citra profesinya. 

Berdasarkan  uraian permasalahan diatas, maka muncul rumusan masalah 

yaitu : “apakah ada pengaruh pelatihan motivasi dan kebermakanaan kerja 

terhadap kinerja guru?” 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pelatihan motivasi dan kebermaknaan kerja terhadap 

kinerja guru. 

2. Mengetahui perbedaan pengaruh pelatihan motivasi dan kebermaknaan kerja 

terhadap kinerja guru antara kelas eksperimen yang di beri pelatihan motivasi dan 

kebermaknaan kerja dan kelas kontrol yang tidak di beri pelatihan motivasi dan 

kebermaknaan kerja. 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam pengembangan ilmu 

psikologi bidang industri terkhusus untuk kinerja karyawan.Selain itu juga dapat 

menjadi sebuah nilai tambah dalam khasanah pengetahuan dalam bidang 

pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru 

Pelatihan motivasi dan kebermaknaan kerja dapat meningkatkan kinerja guru 

secara optimal. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil dari penelitian pengaruh  motivasi dan  kebermaknaan kerja ini 

memberikan  semangat bagi para guru untuk memberikan kinerja yang maksimal 

dan memberikan kualitas pendidikan yang baik. 

c. Bagi Peneliti 

Peneliti mampu memberi pelatihan yang sesuai dengan  masalah yang terjadi. 

Serta peneliti mempunyai pengetahuan mengenai materi pelatihan dan media yang 

sesuai untuk pelatihan. 

  




