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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang 

dihadap dewasa ini dan di masa datang mensyaratkan perubahan paradigma 

kepemerintahan, pembaruan sistem kelembagaan, peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan bangsa serta hubungan antar bangsa yang mengarah pada 

terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance). 

Fenomena perubahan mendasar yang dimanifestasikan dengan 

melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Undang-undang nomor 43 tahun tahun 1999 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian telah memberikan arah perubahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan kepegawaian pegawai negeri sipil yang mempunyai 

implikasi langsung terhadap kesiapan pengembangan sumber daya manusia, 

dan ketersediaan sumber daya lainya.  

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam 

mencapai keberhasilan pembangunan. Pengalaman negara-negara Asia seperti 

Jepang, Taiwan dan Singapura membuktikan kenyataan tersebut. Keunggulan 

negara-negara tersebut pada kekayaan alaminya melainkan pada sumber daya 

manusia yang mereka miliki. Upaya untuk mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia terus menerus dikembangkan dan disertai dengan peningkatan 

pemahaman kerja. Tanpa adanya pemahaman kerja maka setiap pekerjaan 



yang dilakukan mungkin akan berdampak sempit yaitu kepentingan diri 

sendiri dan tidak mengarah pada kepentingan perusahaan/instansi. Artinya 

seorang bekerja hanya terbatas memenuhi kebutuhan pribadinya. Dengan 

pemahaman mutu kerja yang rendah maka akan berdampak pada sumbangan 

sumber daya manusia yang rendah pula. Demikian juga sebaliknya, apabila 

pemahaman kerja tinggi maka akan berdampak pada sumbangan sumber daya 

manusia yang tinggi. 

Pada masa sekarang ini perusahaan/instansi membutuhkan tenaga-

tenaga yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi, mau bekerjasama dan 

penuh dengan tanggungjawab. Heidjirachman (2000: 17) mengemukakan 

”banyak faktor yang menyebabkan seseorang puas bekerja pada suatu 

organisasi atau jabatan yang dipegangnya bukan karena gaji yang mereka 

terima”. Mereka memandang kerja bukan semata -mata sebagai sumber 

pendapatan, namun juga merupakan kesempatan diri untuk mengembangkan 

diri dan berbakti, memberikan sesuatu kesempatan diri untuk mengembangkan 

diri dan berbakti, memberikan sesuatu bagi perusahaan/instansi, juga 

menimbulkan harga diri serta berfungsi sebagai tantangan yang dapat 

menempa mereka agar menjadi berkualitas dan produksi  

Pendidikan merupakan usaha manusia dengan penuh tanggung jawab 

membimbing anak didik menuju kearah kedewasaan. Keberhasilan pendidikan 

dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Pendidikan merupakan masalah yang komplek dan perlu ditingkatkan 

kualitasnya agar dihasilkan manusia yang mampu menguasai ilmu dan 

teknologi. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui usaha 



meningkatkan hasil belajar terutama dibidang pendidikan formal yaitu sekolah 

(Umar Tritaraharja dan Lasula, 2000). 

Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan memegang peranan 

penting dalam menyiapkan generasi penerus. Proses pendidikan di sekolah 

dilaksanakan dalam bentuk belajar mengajar. Keberhasilan siswa dalam 

belajar ditandai dengan pencapaian hasil belajar yang tinggi. Faktor -faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi 2 macam, yaitu faktor 

yang berasal dari dalam diri (internal) dan faktor yang berasal dari luar diri 

(eksternal). Faktor internal meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologis. 

Faktor fisiologi antara lain keadaan jasmani pada umumnya dan keadaan 

fungsi fisiologis tertentu. Faktor  psikologi meliputi ingatan, berfikir, perasaan, 

motivasi dan kesiapan mental.  

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas 

dan kualitas pe ngajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus 

memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan 

kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal 

ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian kelas, penggunaan 

metode belajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru 

dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai pengelola 

proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha 

menciptakan kondisi belajar mengajar ya ng efektif  sehingga memungkinkan 

proses belajar mengajar, mengembangkan bahan pelajaran yang baik, dan 

meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai 

tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai (Moh. Uzer Usman, 2000). 



Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan tertentu 

yang dengan sendirinya menuntut keahlian, pengetahuan, dan keterampilan 

tertentu. Dalam pengertian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan 

kompetensi agar profesi itu berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, 

pekerjaan guru berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, oleh sebab itu 

mempunyai fungsi sosial yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi 

sangat diperlukan untuk melaksanakan fugsi profesi. Dalam masyarakat yang 

komplek seperti masyarakat modern dewasa ini, profesi menuntut 

kemampuan-kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan 

kemampuan membuat kebijaksanaan yang tepat. Untuk itu banyak diperlukan 

keterangan yang lengkap agar jangan menimbulkan kesalahan yang akan 

menimbulkan kerugian, baik diri sendiri maupun masyarakat. Oleh sebab itu 

kebijaksanaan pembuatan keputusan, perencanaan dan penanganan harus 

ditangani oleh para ahlinya yang memiliki kompetensi professional dalam 

bidangnya (Oemar Hamalik, 2004). 

Menurut The American Herritage Dictionary mengartikan kebudayaan 

adalah sebagai suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui 

kehidupan sosial, seniagama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan 

pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia.  

Menurut Koentjara ningrat budaya adalah keseluruhan sistem gagasan 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan miliki diri manusia dengan cara belajar. Budaya Kerja adalah suatu 

falsafah dengan didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi 

sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok 



dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan 

serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. (Sumber : Drs. Gering           

Supriyadi, MM dan Drs. Tri Guno, LLM ) 

Budaya kerja memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku 

SDM yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk 

menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.  Manfaat dari 

penerapan Budaya Kerja yang baik : meningkatkan jiwa gotong royong, 

meningkatkan kebersamaan, saling terbuka satu sama lain, meningkatkan jiwa 

kekeluargaan, meningkatkan rasa kekeluargaan, membangun komunikasi yang 

lebih baik, meningkatkan produktivitas kerja, tanggap dengan perkembangan 

dunia luar, dll 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh karena itu semua individu 

dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. Setiap individu menginginkan 

hasil yang sebaik mungkin. Oleh karena itu setiap individu harus belajar 

dengan sebaik - baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. Pengertian 

dari dua kata prestasi dan belajar atau prestasi belajar berarti hasil belajar, 

secara lebih khusus setelah siswa mengikuti pelajaran dalam kurun waktu 

tertentu. Berdasarkan penilaian yang dilaksanaka n guru di sekolah, maka 

prestasi belajar dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif) 

dan pernyataan verbal (kualitatif). Prestasi belajar yang dituangkan dalam 

bentuk angka misalnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Sedangkan prestasi belajar 

yang dituangkan dalam bentuk pernyataan verbal misalnya, baik sekali, baik, 

sedang, kurang, dan sebagainya. 



Budaya kerja mempunyai arti penting bagi setiap guru karena akan 

mempengaruhi peningkatan prestasi kerja guru dan karyawan guna mencapai 

tujuan-tujuan dalam suatu instansi, maka dalam penelitian ini penulis 

mengambil judul : “PENGARUH BUDAYA KERJA TERHADAP 

PENINGKATAN PRESTASI KERJA GURU DAN KARYAWAN SMA AL-

ISLAM 3 SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Dalam penelitian mengenai pengaruh budaya kerja terhadap peningkatan 

prestasi kerja guru dan karyawan SMA Al-Islam 3 Surakarta, penulis akan 

merumuskan masalah sebagai berikut  : 

1.  Apakah ada pengaruh yang signifikan antara budaya kerja yang terdiri dari 

Inovasi dan pengambilan resiko (innovation and risk taking ), Perhatian ke 

rincian (attention to detail), Orientasi hasil (outcome orientation), 

Orientasi karyawan (people orientation ), Orientasi team (team 

orientation ), agresifitas (aggressiveness), kemantapan (stability) terhadap 

Prestasi Kerja Guru dan Karyawan di SMA AL-ISLAM 3 SURAKARTA? 

2.  Dari tujuh dimensi budaya kerja tersebut manakah yang paling 

berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Guru dan Karyawan di SMA AL-

ISLAM 3 SURAKARTA? 

 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup sekolahan sangatlah luas, demikian juga dengan 

permasalahan yang akan timbul. Semakin besar pula masalah yang akan 



dihadapinya, baik masalah yang datang dari dalam perusahaan maupun dari 

luar sekolahan. Masalah pengembangan sumber daya manusia yang timbul 

dalam satu sekolahan/perusahaan. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun dari tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut: 

1.  Untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara budaya 

kerja terhadap Prestasi Kerja Guru dan Karyawan di SMA AL-ISLAM 3 

SURAKARTA? 

2.  Untuk mengetahui apakah variabel budaya yang paling berpengaruh dari 

ke tujuh variabel budaya kerja Robbins terhadap Prestasi Kerja Guru di 

SMA AL-ISLAM 3 SURAKARTA? 

 



E. Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Sekolah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai salah satu 

pertimbangan dalam penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan 

oleh pihak sekolahan dalam rangka meningkatkan prestasi kerja guru dan 

karyawan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

2.  Bagi Penulis 

Untuk menambah pengetahuan serta mempraktekkan teori-teori yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dengan situasi dan kondisi perusahaan 

yang diteliti.  

3.  Bagi Pihak Lain  

Sebagai salah satu sumber pengetahuan antar informasi yang dipakai 

sebagai pembanding dalam melakukan penelitian yang serupa.  

 

F. Sistematika Skrips i 

Untuk memahami lebih lanjut tentang penulisan skripsi secara garis 

besar maka secara singkat diuraikan sistematika penyusunan skripsi ini 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 



BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang deskripsi teoritis variabel penelitian yang meliputi 

teori-teori yang mendukung dan melandasi variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam bab ini juga ditampilkan kajian 

penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Mencakup tentang kerangka pemikiran, hipotesis, populasi 

sampling dan teknik sampling dan metode pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrumen penelitian, metode analisa 

data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, hasil analisis 

data, dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP  

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 


