
I. PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan, diperlukan sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja yang baik. Kinerja pegawai sangat dipengaruhi oleh 

adanya motivasi yang diberikan. Beberapa faktor yang dapat memberikan motivasi 

diantaranya pemberian gaji yang sesuai dengan tugas yang diemban oleh pegawai, 

kondisi lingkungan kerja, hubungan antara atasan dengan bawahan atau antara rekan 

sejawat, sarana dan prasarana yang disediakan, hukuman/sanksi, dan sebagainnya. 

Selain dukungan atau motivasi dari lembaga, kinerja pegawai juga tidak akan baik 

jika tidak ada dorongan dari dalam diri pegawai itu sendiri untuk dapat mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan dengan baik, sehingga nantinya akan mendapatkan 

penghargaan.  

Lembaga Pendidikan At Taufiq adalah sebuah lembaga pendidikan bernuasa 

Islami yang baru berdiri selama 5 tahun. Lembaga ini mempunyai misi untuk 

mencetak generasi muda dengan basis Islami. Saat ini lembaga pendidikan At Taufiq 

baru dibuka untuk jenjang TKIT (Taman Kanak-kanak Islam Terpadu) dan SDIT 

(Sekolah Dasar Islam Terpadu) sampai tingkat 4. Program pembelajaran di lembaga 

pendidikan ini lebih ditekankan pada pendidikan berorientasi dan berlandaskan 

implementasi agama Islam. Sistem pembelajaran yang diterapkan di TKIT dan SDIT 

At Taufiq adalah sistem pembelajaran Sehari Penuh (Full Day Activities) dan 

menetapkan hari Sabtu sebagai hari libur. Metode pembelajaran dilakukan dengan 
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menggunakan pendekatan berpusat pada siswa, dilakukan di dalam dan di luar kelas, 

seperti kunjungan ke berbagai lokasi pembelajaran. 

Lembaga Pendidikan At Taufiq harus memiliki sumber daya manusia yang 

mempunyai kinerja yang baik untuk dapat mencapai misi organisasi dan juga 

bersaing dalam dunia pendidikan. Kinerja pegawai di lembaga pendidikan ini diukur 

melalui beberapa hal, yaitu tingkat kehadiran, micro teaching, dan penyelesaian 

tugas. Micro teaching mencakup kualitas pekerjaan dan kreatifitas, sedangkan 

penyelesaian tugas berhubungan dengan tanggung jawab. Masing-masing faktor 

memiliki interval dan bobot yang berbeda-beda. Lembaga Pendidikan At Taufiq 

melakukan supervisi terhadap kinerja pegawai setiap satu semester. Dalam supervisi 

ini, dapat diketahui bagaimana tingkat kehadiran pegawai selama satu semester, 

kualitas pekerjaan yang mereka lakukan, dan bagaimana tanggung jawab mereka 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Bila dalam supervisi ini ditemukan adanya 

kesalahan atau pun masalah, maka pihak lembaga akan melakukan suatu perbaikan. 

Lembaga ini memiliki suatu kendala untuk mendapatkan sumber daya 

manusia dengan tingkat kinerja yang baik. Pegawai di Lembaga Pendidikan At 

Taufiq umumnya akan melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan bersemangat 

apabila mereka dimotivasi oleh lembaga. Tetapi apabila mereka diminta melakukan 

suatu pekerjaan, tetapi dimotivasi, mereka akan melakukannya dengan malas-

malasan, atau bahkan terkadang menolak untuk melakukannya.  

Belum adanya sesuatu yang dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih 

semangat lagi, menjadi suatu permasalahan di lembaga pendidikan At Taufiq, seperti 

lembaga ini belum melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan 



 3

belajar mengajar, sehingga terkadang kegiatan belajar mengajar terhambat. 

Kurangnya usaha untuk memotivasi yang diberikan oleh lembaga menyebabkan 

kinerja pegawai di Lembaga Pendidikan At Taufiq belum baik, seperti banyak tenaga 

pengajar yang tingkat kehadirannya kecil ataupun sering terlambat hadir di kelas, 

sehingga tak jarang ketika jam pelajaran sudah dimulai, guru yang seharusnya 

mengajar belum hadir.  

Saat ini, lembaga telah menetapkan peraturan kepada semua pegawai 

mengenai waktu mulai bekerja dan waktu berhenti bekerja (pulang), dan bagi yang 

melanggarnya akan mendapatkan sanksi. Aturan kerja dilembaga ini mengharuskan 

pegawai sudah ada di lembaga pada jam 07.25 WIB untuk sesi 1 dan 08.45 WIB 

untuk sesi 2, jika pegawai datang telat, maka pegawai akan mendapatkan sanksi 

berupa pemotongan insentif transportasi, begitu pula apabila mereka pulang sebelum 

waktunya, mereka juga akan mendapatkan sanksi yang sama. Dengan adanya sanksi 

tersebut, pegawai berusaha melakukan apapun untuk datang dan pulang tepat pada 

waktunya, bahkan ada beberapa pegawai yang melakukan kecurangan, seperti 

penitipan absen kepada pegawai lain sehingga mereka terhindar dari sanksi tersebut. 

Selain itu, berdasarkan data rekapitulasi absensi pegawai di Lembaga 

Pendidikan At Taufiq bulan Februari sampai April 2007, yang terdapat dalam 

lampiran 9, sebagian besar pegawai menaati ketentuan kerja dilembaga ini, mereka 

datang dan pulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hanya saja masih terdapat 

pegawai yang tidak menaati ketentuan kerja tersebut, dan akibatnya mereka 

mendapatkan penotongan insentif transportasi.  
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Pegawai juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaaan yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan baik karena tidak diberikan penjelasan mengenai apa yang harus 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya dengan benar. Seorang atasan seharusnya 

memberikan bimbingan kepada pegawai yang baru mengenai bagaimana melakukan 

pekerjaan yang diberikan kepadanya, bukan dengan memerintahkan pegawai baru 

tersebut untuk memperhatikan atasannya bekerja dengan alasan atasannya itu tidak 

terbiasa mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Pegawai juga akan merasa tertekan, 

apabila usaha dan kerja keras yang telah dilakukan pegawai untuk keberlangsungan 

kegiatan pembelajaran, tidak mendapat penghargaan dan bahkan menimbulkan 

pertentangan diantara rekan kerja.  

Begitu juga dengan hubungan antar rekan kerja yang belum sepenuhnya 

memotivasi pegawai dalam bekerja, hal ini dikarenakan belum adanya komunikasi 

yang baik antara atasan dan bawahan, juga antar sesama rekan kerja. Bawahan 

merasa canggung bahkan takut untuk berkomunikasi dengan atasannya, sehingga 

mereka lebih baik diam, atau menggunakan orang lain untuk menyampikan 

keinginannya kepada atasan. Rasa canggung atau takut ini menimbulkan kesenjangan 

antara atasan dan bawahan. Sikap atasan yang tidak menyenangkan juga dapat 

memicu adanya rasa canggung atau takut dalam diri bawahannya. Hubungan antar 

rekan kerja juga terkadang tidak dapat memberikan motivasi kepada pegawai dalam 

bekerja. Kurangnya usaha untuk memotivasi pegawainya  mungkin merupakan 

penyebab tingginya tingkat turn over yang terjadi di Lembaga Pendidikan At Taufiq 

ini.  
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Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

faktor-faktor motivasi apa yang mempengaruhi kinerja pegawai di Lembaga 

Pendidikan At Taufiq ini. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Perusahaan menuntut para pekerja untuk berunjuk kinerja dengan baik, 

padahal lembaga ini tidak memberikan dukungan yang optimal. Diduga para pekerja 

kurang termotivasi dengan keadaan ini. Di sisi lain, belum ada perbaikan kinerja dari 

lembaga pendidikan tersebut. Untuk itu, perlu diketahui tentang faktor-faktor yang  

memberikan motivasi pegawai dalam bekerja, dan stategi yang dilakukan oleh 

lembaga untuk meningkatkan kinerja pegawainya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor apa yang dapat memberikan motivasi, dan faktor apa yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Lembaga Pendidikan At 

Taufiq, Bogor. 

2. Adakah pengaruh faktor motivasi terhadap kinerja pegawai di Lembaga 

Pendidikan At Taufiq, Bogor. 

3. Strategi apa yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pendidikan At Taufiq untuk 

meningkatkan kinerja pegawai. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang dapat memberikan motivasi, dan yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Lembaga Pendidikan At Taufiq, 

Bogor. 

2. Menganalisis pengaruh faktor motivasi terhadap kinerja pegawai di Lembaga 

Pendidikan At Taufiq, Bogor. 

3. Merumuskan strategi yang dapat dilakukan Lembaga Pendidikan At Taufiq 

untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lembaga Pendidikan At Taufiq, 

Bogor. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi penulis, sebagai wahana untuk mengaplikaskan pemahaman penulis 

tentang teori-teori mengenai manajemen sumber daya manusia, khususnya 

yang diberikan dan diperoleh selama penulis mengikuti perkuliahan di 

MMA-IPB.  

2. Bagi Lembaga Pendidikan At Taufiq, sebagai masukan atau informasi 

kepada  manajemen di Lembaga Pendidikan At Taufiq  dalam rangka 

meningkatkan kinerja pegawainya. Dengan demikian, Lembaga 

Pendidikan At Taufiq dapat unggul dalam kancah persaingan dan 

kelangsungan hidup Lembaga Pendidikan ini akan terus berjalan. 
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3. Bagi pengembangan IPTEK, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai data 

dasar atau acuan untuk penelitian sejenis dalam bidangnya bagi 

pengembangan iptek. 

 

1.5   Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini mencakup : 

1. Identifikasi motivasi pegawai di Lembaga Pendidikan At Taufiq yang 

mencakup pegawai tetap dan tidak tetap yang bekerja di TKIT dan SDIT. 

2. Sampel yang akan diambil mencakup seluruh pegawai yang ada di Lembaga 

Pendidikan At Taufiq. 

 




