
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tenaga kerja merupakan sumber daya yang memiliki peran aktif dalam 

berjalannya suatu perusahaan. Pekembangan dan pencapaian target perusahaan 

dipengaruhi oleh individu yang terdapat didalamnya. Oleh karena itu, setiap 

individu tersebut perlu diperhatikan kualitas kinerjanya oleh perusahaan. 

Kesuksesan dan kegagalan dari suatu organisasi merupakan hasil kerja dari 

individu yang berkerja didalamnya. Guna meningkatkan kinerja tersebut 

perusahaan perlu melakukan suatu upaya. Program pelatihan merupakan salah 

satu upaya yang diduga dapat dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi 

kebutuhan ini. 

Pada Lembaga Pendidikan pengajar merupakan sumber daya manusia yang 

memiliki peran penting dalam berjalannya Lembaga tersebut. UU No 14 tahun 

2005 tentang guru dan dosen mendefinisikan guru adalah pendidik profesional 

dan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Pengajar pada era perkembangan teknologi informasi saat ini dituntut untuk 

lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan guna mendukung 

tugasnya dalam mendidik peserta didik. Tingkat Pendidikan pengajar di Indonesia 

pada tahun 2017/2018 cenderung tinggi pada setiap tingkat sekolah baik pada 

sekolah negeri maupun swasta. Namum masih terdapat lebih dari 10% pengajar 

memiliki Pendidikan kurang dari S1. Oleh karena itu guna tercapainya tujuan 

Lembaga Pendidikan, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pengajar. 

 

Tabel 1 Jumlah Guru di Indonesia Tahun 2017/2018 menurut Ijazah Tertinggi 

Tingkat dan 

Jenis Sekolah 
<S1 % ≥S1 % Jumlah 

SLB  2758 11,33 21576 88,67 24334 

Negeri 1023 10,58 8645 89,42 9668 

Swasta 1735 11,83 12931 88,17 14666 

SD 208158 14,01 1277444 85,99 1485602 

Negeri 179862 13,82 1121235 86,18 1301097 

Swasta 28296 15,34 156209 84,66 184505 

SMP 42986 6,84 585066 93,16 628052 

Negeri 27466 5,89 439233 94,11 466699 

Swasta 15520 9,62 145833 90,38 161353 

SMA 8034 2,61 299717 97,39 307751 

Negeri 3835 1,72 218635 98,28 222470 

Swasta 4199 4,92 81082 95,08 85281 

SMK 15919 5,45 276293 94,55 292212 

Negeri 4150 2,93 137663 97,07 141813 

Swasta 11769 7,83 138630 92,17 150399 
Sumber: Kemendikbud 2017 
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Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan dalam meningkatan 

kompetensi pengajar dalam bentuk penyelengaraan program sertifikasi untuk guru. 

Program ini dilakukan guna meningkatkan kompetensi guru yang pada akhirnya 

diharapkan dapat berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. 

Pengajar yang dapat mengikuti program sertifikasi diselenggarakan oleh 

pemerintah wajib melakukan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). 

Pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai pembekalan bagi pengajar yang akan 

melakukan program sertifikasi tersebut. Namun tidak semua pengajar dapat 

mengikuti program ini. Pengajar yang memenuhi persyaratan yang dapat 

mengikuti program sertifikasi tersebut, seperti yang tercantum pada PERMEN No 

62 tahun 2013.  

Data Kemendikbud tahun 2017 menyatakan, terdapat 101.382 pengajar 

dengan status PNS. Namun, angka tersebut masih lebih kecil dibandingkan 

dengan pengajar yang berstatus bukan PNS yaitu sebesar 345.596. Oleh karena itu 

lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia dirasa perlu membentuk program-

program pelatihan lainnya guna terciptanya peningkatan mutu pendidikan yang 

lebih baik di Indonesia.  

Lembaga pendidikan XYZ merupakan lembaga pendidikan yang memiliki 

perhatian khusus pada program-program pelatihan untuk tenaga pengajarnya. 

Program pelatihan yang terdapat di Lembaga Pendidikan ini diawali dengan initial 

training bagi pengajar baru. Program pelatihan selanjutnya yaitu program 

personal development yang diadakan setiap bulannya. Program-program pelatihan 

tersebut ditujukan agar kinerja pengajar dari lembaga pendidikan ini dapat terus 

meningkat. Program pelatihan meliputi pengkajian hasil penelitian terbaru 

dibidang pendidikan, pelatihan teamwork, pelatihan metode pengajaran dan 

sebagainya. Namun, dalam lembaga pendidikan ini belum diteliti bagaimana 

efektivitas metode yang digunakan pada program pelatihan tersebut. Selain itu, 

belum diketahui pengaruh program pelatihan dan kohesivitas terhadap kinerja 

pengajar.    

Pelatihan merupakan, suatu proses pembelajaran dengan pendekatan 

eksperimental. Kreitner dan Kinicki (2008) menjelaskan tujuan pelatihan adalah 

untuk mengurangi terjadinya konflik secara disfungsional melalui peningkatan 

kualitas komunikasi dan juga meningkatkan kerjasama diantara anggota kelompok.  

Ellis dan Kell (2014) melalui penelitiannya tentang efektifitas pelatihan 

menemukan, seluruh staf yang mengikuti pelatihan tersebut mengalami 

perkembangan yang signifikan dalam penyelesaian pekerjaan dan tingkat 

kohesivitas dalam kelompok kerja.  

Pelatihan merupakan suatu investasi yang tidak murah bagi suatu organisasi. 

Organisasi harus mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga guna berjalaannya 

program tersebut. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi 

pengaruh dari program pelatihan yang telah dilakukan. Krikpatrick (2006) 

menyebutkan, evaluasi program pelatihan dilakukan untuk membantu menentukan 

konten pelatihan yang diperlukan oleh tenaga kerja dan menilai keberhasilan suatu 

program pelatihan. Konten pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dari pekerja 

akan diharapkan akan memberikan dapak positif terhadap kinerja pegawai guna 

mencapai tujuan perusahaan. 

Program pelatihan yang baik menurut Kreitner dan Kinicki (2008) mampu 

memperbaiki kualitas komunikasi dan hubungan antar individu. Hubungan antar 
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individu dengan individu lain dalam suatu kelompo yang saling bekerjasama 

dapat disebut Kohesivitas (Aoyagi et al. 2008). Kohesivitas dalam suatu 

kelompok kerja saat ini menjadi isu yang terdapat pada manajemen sumber daya 

manusia. Suatu kelompok dapat dianggap kohesif ketika diantara anggota 

kelompok memiliki ketertarikan satu sama lain dan termotivasi untuk berada 

dalam suatu kelompok (Wibowo 2016). Pelatihan diduga dapat membangun 

keterikatan suatu kelompok. Hal ini dikarenakan dalam pelatihan akan terjadi 

proses pembelajaran, pemberian motivasi, kerjasama, dan sebagainya. Faktor-

faktor tersebut yang terkandung dalam program pelatihan diduga mampu 

meningkatkan kohesivitas dalam suatu kelompok.  

Kohesivitas yang terbangun dalam suatu organisasi atau kelompok 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia didalamnya. 

Beal et al. (2003) melalui penelitiannya menyatakan, kelompok yang tingkat 

kohesivitas nya tinggi, berpengaruh positif tehadap alur kerja yang efektif. 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Zulkifli dan Yusuf (2015), tingkat 

kohesivitas berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sehingga, semakin 

tinggi tingkat kohesivitas pegawai maka semakin tinggi kinerja pegawai. 

Pengaruh program pelatihan dalam penelitian ini akan dianalisis lebih jauh 

terhadap kohesivitas dan kinerja dari pengajar pada lembaga pendidikan XYZ.  

 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya maka 

permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kohesivitas pengajar lembaga pendidikan XYZ? 

2. Bagaimana pengaruh program pelatihan terhadap kohesivitas pengajar? 

3. Bagaimana pengaruh program pelatihan dan kohesivitas terhadap kinerja 

pengajar? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah guna menganalisis permasalahan yang 

telah dipaparkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Menganalisis tingkat kohesivitas pengajar lembaga Pendidikan XYZ. 

2. Menganalisis pengaruh program pelatihan terhadap kohesivitas pengajar. 

3. Menganalisis pengaruh program pelatihan dan kohesivitas terhadap kinerja 

pengajar. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wawasan dalam 

penelitian di bidang manajemen sumberdaya manusia mengenai pengaruh 

program pelatihan dan kohesivitas terhadap kinerja pengajar, secara khusus pada 

lembaga pendidikan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk pengelolaan dibidang pelatihan ataupun 

peningkatan kinerja pengajar. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lembaga pendidikan XYZ, yang berlokasi di 

Jakarta. Penelitian ini diperuntukkan untuk seluruh pengajar yang berstatus 

kontrak maupun karyawan tetap yang telah mengikuti program pelatihan di 

lembaga pendidikan pendidikan XYZ. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui 

pengaruh program pelatihan dan kohesivitas terhadap kinerja pengajar. 

Lingkup pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada manajemen Sumber 

Daya Manusia yang akan terfokus pada pengaruh program pelatihan, tingkat 

kohesivitas, dan kinerja pengajar. Lingkup pembahasan ini dilakukan agar 

penelitan ini dapat fokus dalam menjawab pemasalahan yang terdapat pada 

lembaga pendidikan XYZ dan diharapkan dapat sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah dirumuskan.  

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Program Pelatihan 

Pelatihan menurut kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai, proses 

melatih, kegiatan atau pekerjaan. Pelatihan merupakan kegiatan yang 

berhubungan dengan usaha-usaha yang terencana yang diselenggarakan untuk 

mencapai penguasaan kemampuan, pengetahuan dan perilaku dari seorang tenaga 

kerja maupun seorang anggota organisasi Yukl (1998). Perusahaan dan organisasi 

biasanya memiliki kebutuhan skills maupun budaya tertentu yang harus dimiliki 

oleh tenaga kerjanya, melalui pelatihan hal-hal tersebut akan dilatih. Dengan 

demikian, pelatihan lebih menekankan pada peningkatan kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan yang spesifik pada situasi dan kondisi tertentu pada suatu 

perusahaan. 

Para peneliti dan ahli di bidang sumberdaya manusia telah mendefinisikan 

pelatihan sebagai berikut, Dessler (2006) menyatakan, metode pelatihan dilakukan 

untuk memberikan keterampilan baru yang berhubungan dengan pekerjaan baik 

bagi karyawan baru maupun bagi karyawan yang masih aktif dalam suatu 

perusahaan. Sejalan dengan pendapat tersebut Simamora (2004) menambahkan, 

pelatihan memiliki konsep pembelajaran yang mengharapkan penerima pelatihan 

tersebut dapat memperoleh keahlian, konseptual, perturan maupun sikap untuk 

meningkatkan kinerja individu penerima pelatihan. Pada manajemen sumber daya 

manusia pelatihan merupakan bagian dari perencanaan karyawan, pelatihan 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan 

dimasa yang akan datang (Rivai 2006). 

Tujuan dari penelitian menurut UU tentang ketenaga kerjaan No.13 Pasal 9 

yaitu pelatihan dilakukan atas dasar untuk membekali karyawan kompetensi kerja 

yang diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, 

kompetensi kerja, produktivitas serta kesejahteraan. Siagian (2006), merumuskan 

tujuan dari program pelatihan kedalam tujuh manfaat program pelatihan yaitu: 

1. Meningkatkan produktivitas kerja organisasi secara keseluruhan anatara lain 

dengan cara, kecermatan melaksanakan tugas, efisiensi, meningkatnya 




