
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dunia pendidikan merupakan tempat dimana masa depan suatu bangsa bisa 

diubah. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan 

kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Penelitian sering terjadi 

di bawah bimbingan orang lain, tetapi memungkinkan secara otodidak. 

Pendidikan terhadap anak tidak semata-mata terjadi di lingkungan sekolah, 

pendidikan bisa terjadi di rumah dan di lingkungan sekitar untuk pendidikan 

karakter dan jiwa sosial dari anak. Orang tua adalah guru atau panutan bagi anak 

di lingkungan rumah, aturan orang tua di rumah akan membentuk pendidikan, di 

sekolah ujung tombak pendidikan terjadi pada guru.  

Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al-Fatih 1 di Tangerang menyadari betul 

bahwa kompetensi guru adalah hal sangat mutlak harus dimiliki semua guru. 

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa “ Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompentensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.” Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru, sekolah 

mengikutsertakan guru-guru dalam pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan 

membantu guru-guru di SIT Al-Fatih 1 untuk meningkatkan kompetensinya. 

Selain dari sisi sekolah, peningkatan kompentensi hendaknya juga dilakukan oleh 

guru. Salah satucaranya adalah dengan memahami budaya organisasi di SIT Al-

Fatih 1, supaya guru bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya dan 

memahami visi dan misi dari SIT Al-Fatih 1. 

Guru di SIT Al-Fatih 1 semuanya diharapkan memahami budaya sekolah 

sebagai wujud dari loyalitas seorang guru terhadap pekerjaannya maupun terhadap 

sekolah. SIT Al-Fatih 1 adalah sebuah sekolah islam yang berbeda dengan 

sekolah negeri, baik dari sisi pelajarannya maupun dari sisi pengajarannya. 

Pelajaran di SIT Al-Fatih 1 selain pengetahuan umum sesuai dengan kurikulum 

2013 juga menambahkan pelajaran tahsin tahfidz, bahasa inggris dan bahasa arab. 

Dari sisi pengajaran, siswa tidak hanya diberikan materi pelajaran tetapi juga 

ditanamkan kebiasaan-kebiasaan beribadah dan berperilaku baik. Guru di SIT Al-

Fatih 1 dituntut untuk  memahami budaya sekolah Al-Fatih 1 supaya semua murid 

mendapatkan ilmu yang sama walaupun berbeda guru.  

Pemahaman guru tentang budaya organisasi di SIT Al-Fatih 1 salah satu 

faktor yang bisa meningkatkan kinerja guru karena saat guru sudah mengetahui 

budaya organisasi tempatnya bekerja maka guru akan total dalam melakukan 

pekerjaan. Masa kerja guru di SIT Al-Fatih 1 berbeda-beda, sudah ada yang 

bergabung dari awal berdiri SIT Al-Fatih 1 dan ada yang baru bergabung di 

tengah perjalanan SIT Al-Fatih 1. Selain budaya organisasi dan masa kerja 

tentunya pendapatan atau gaji yang diterima guru menjadi alasan apakah guru 

tersebut akan serius bekerja di sekolah tersebut atau hanya menjadikan sebagai 
tempat mencari pengalaman. Kenaikan gaji guru yang besarannya berbeda apakah 

juga menjadi faktor peningkatan kinerja guru. Motivasi guru dalam mengajar, 
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mengerjakan tugas-tugas sekolah dari hal tersebut bisa diamati perubahan kinerja 

guru di SIT Al-Fatih 1. Selain tingkat pendidikan data yang heteregon dalam masa 

kerjanya, guru-guru di SIT Al-Fatih 1 juga menjadi sorotan apakah masa kerja 

guru di sekolah bisa memengaruhi kinerjanya. 

Kinerja guru di SIT Al-Fatih 1 dilakukan setiap tahun pada akhir tahun 

ajaran pendidikan. Penilaian dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan, 

yaitu SD IT dan SMP IT Al-Fatih 1 yang dilakukan oleh kepala sekolah. Penilaian 

kinerja terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran bagi guru, meliputi 

kegiatan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan 

menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil 

penilaian dalam menerapkan empat domain kompetensi yang harus dimiliki oleh 

guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  

Berdasarkan hasil penilain kinerja guru di SIT Al-Fatih 1 selama dua tahun 

terakhir terlihat grafik yang menurun pada beberapa guru. Penurunan kinerja guru 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Sebaran Guru menurut Kinerja SIT Al-Fatih 1 Tahun 2014 – 2016 

        Tahun 
2014-2015 2015-2016 

Nilai 

0-25 
N 0 0 

% 0 0 

26-50 
N 7 13 

% 13.46 25 

51-75 
N 42 38 

% 80.77 73.08 

76-100 
N 3 1 

% 5.77 1.92 

Mean 62.98 58.27 

Standar Deviasi 9.03 6.85 

Nilai Maksimum 80 85 

Nilai Minimum 40 40 
Sumber: Kantor Tata Usaha SIT Al-Fatih 1 

 

Kinerja guru di SIT Al-Fatih 1 mengalami penurunan dari tahun 2014-2015 

ke 2015-2016. Terlihat bahwa nilai dari 26-50 pada tahun 2014-2015 hanya 7 

guru naik menjadi 13 guru pada tahun 2015-2016. Nilai pada rentang 50-75 pada 

tahun 2014-2015 sebanyak 42 guru pada tahun 2015-2016 turun menjadi 38 guru. 

Standar deviasi juga mengalami penurunan dari 9.03 pada tahun 2014-2015 

menjadi 6.85 pada tahun 2015-2016. 

Tentunya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan penurunan kinerja pada 

beberapa guru. Bisa dari kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan 

profesional. Secara umum bisa diasumsikan untuk mengetahui penurunan kinerja 

guru bisa dilihat dari pelatihan sebagai penunjang kompetensi pedagogik dan 
profesional, motivasi sebagai penunjang kompetensi kepribadian dan sosial, dan 

masa kerja sebagai penunjang aspek profesional dan kepribadian.  

SIT Al-Fatih 1 di pilih sebagai tempat penelitian dikarenakan di sekolah 

tersebut gurunya bisa lintas bidang dalam mengajar. Di sekolah SIT Al-Fatih 1 
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ada dua jenjang, yaitu SD IT AL-Fatih 1 dan SMP IT Al-Fatih 1. Guru yang tugas 

pokoknya di SD bisa diberikan tugas tambahan di SMP dan sebaliknya. Hal inilah 

yang mendasari SIT Al-Fatih 1 digunakan dalam penelitian, khususnya mencari 

pengaruh budaya organisasi, gaji dan masa kerja terhadap motivasi dalam 

meningkatnya kinerja guru di SIT Al-Fatih 1 di Tangerang. 

 

 

Perumusan Masalah 

Kinerja guru dikatakan bagus, apabila dari semua kompetensi mengalami 

peningkatan. Untuk meningkatkan kinerja guru butuh kerjasama guru dan sekolah 

dalam prosesnya. Penurunan kinerja guru SIT Al-Fatih 1 dari tahun 2014 – 2015 

ke 2015 – 2016 menjadi tugas manajemen untuk mengevaluasi atas kinerja 

manajemen di SIT Al-Fatih 1. Untuk itu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja guru seperti budaya organisasi, gaji, masa kerja dan 

motivasi. Dalam hal ini disusun perumusan masalah berikut: 

1. Bagaimana dampak budaya organisasi, gaji dan masa kerja terhadap 

motivasi guru di SIT Al-Fatih 1. 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi motivasi dan kinerja guru. 

3. Bagaimana pengaruh budaya organsasi, gaji, masa kerja dan motivasi 

terhadap kinerja guru. 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian yang akan dilakukan ini adalah: 

1. Mengidentifikasi dampak budaya organisasi, gaji dan masa kerja terhadap 

motivasi guru di SIT Al-Fatih 1. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi motivasi dan kinerja guru. 

3. Menganalisis pengaruh budaya organsasi, gaji, masa kerja dan motivasi 

terhadap kinerja guru. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat berikut: 

1. Bagi peneliti, mendapatkan pengalaman praktis tentang bagaimana 

mengidentifikasi masalah kinerja guru dan cara mengatasinya. 

2. Bagi manajemen SIT Al-Fatih 1, akan memperoleh faktor-faktor yang 

memengaruhi penurunan kinerja guru dan mengatasi masalah tersebut 

suntuk meningkatkan kinerja guru SIT Al-Fatih 1. 

3. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai dasar 

bagi penelitian selanjutnya mengenai manajemen sumber daya manusia 

(SDM) dalam hal kinerja. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini terfokus pada, motivasi, peningkatan kinerja yang 

berhubungan dengan budaya organisasi, gaji dan masa kerja. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya Organisasi 

Menurut Robbins (2002), budaya organisasi menyangkut bagaimana para 

anggota melihat organisasi tersebut, bukan menyangkut apakah para anggota 

organisasi menyukainya atau tidak, karena para anggota menyerap budaya 

organisasi berdasarkan dari apa yang dilihat atau dengar di dalam organisasi. 

Anggota  organisasi  cenderung  mempersepsikan  sama  tentang  budaya dalam 

organisasi tersebut meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda 

ataupun bekerja pada tingkat-tingkat keahlian yang berlainan dalam organisasi 

tersebut. 

Menurut Schein budaya organisasi memiliki 3 (tiga) tingkat yaitu: Stonner 

(1996) 

1. Artifak (artifact) adalah hal-hal yang ada bersama untuk menentukan budaya 

dan mengungkapkan apa sebenarnya budaya itu kepada mereka yang 

memperhatikan budaya. Artifak termasuk produk, jasa dan bahkan pola 

tingkah laku dari anggota sebuah organisasi. 

2. Nilai-nilai yang didukung (espoused values) adalah alasan yang diberikan 

oleh sebuah organisasi untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. 

3. Asumsi dasar (basic assumption) adalah keyakinan yang dianggap sudah ada 

oleh anggota suatu organisasi.Budaya menetapkan caa yang tepat untuk 

melakukan sesuatu di sebuah organisasim seringkali lewat asumsi yang 

diucapkan. 

 

Karakteristik Budaya Organisasi 

Untuk memberikan pengertian yang lebih mudah, terdapat sepuluh 

karakteristik penting menurut Robbins, yang dapat dipakai sebagai acuan esensial 

dalam memahami serta mengukur keberadaan budaya organisasi tersebut Tika 

(2006)  yaitu:  

1. Inisiatif Individual 

Yang dimaksud inisiatif individual adalah tingkat tanggung jawab, 

kebebasan atau independensi yang dipunyai setiap individu dalam 

mengemukakan pendapat. Inisiatif individu tersebut perlu dihargai oleh 

kelompok atau pimpinan suatu organisasi sepanjang menyangkut ide untuk 

memajukan dan mengembangkan organisasi. 

2. Toleransi terhadap Tindakan Beresiko 

Dalam budaya organisasi perlu ditekankan, sejauh mana para pegawai 

dianjurkan untuk dapat bertindak agresif, inovatif dan mengambil resiko. 

Suatu budaya organisasi dikatakan baik, apabila dapat memberikan toleransi 
kepada anggota/para pegawai untuk dapat bertindak agresif dan inovatif 

http://www.landasanteori.com/
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