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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Motivasi kerja dan budaya organisasi merupakan faktor penting dalam 

peningkatan kinerja guru (Hadi dan Untung, 2010; Bahri, 2011; Liliyana, dkk, 

2011; Tetuko, 2012; Maramis, 2013; Sukendar, 2013; Trang, 2013; 

Rachmawati, 2013; Sukardewi, dkk, 2013; Setyati, 2014). Pada dasarnya 

motivasi kerja dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru dalam 

meningkatkan prestasi siswa. Guru merupakan aset yang penting dan berharga 

bagi sekolah jika dikelola dengan baik maka kinerja guru akan baik hal ini 

disebabkan beberapa faktor diantaranya motivasi kerja dan budaya organisasi 

dimana faktor ini berhubungan dengan kinerja guru yang ingin dituju nantinya 

akan mempengaruhi image dari sebuah organisasi pendidikan itu sendiri 

(Tetuko, 2012; Maramis, 2013).  

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggungjawab menjalankan 

amanah, profesi yang diemban, rasa tanggungjawab moral di pundaknya. 

Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitas di dalam menjalankan 

tugas keguruan di dalam kelas dan tugas kependidikan di luar kelas. Sikap ini 

akan dibarengi pula dengan rasa tanggung-jawab mempersiapkan segala 

perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses pembelajaran 

(Sukendar, 2013). Kinerja guru mempunyai spesifikasi atau kriteria tertentu 

(Bahri, 2011). Kinerja guru dapat dilihat dan di ukur berdasarkan spesifikasi 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Pengembangan kemampuan 
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guru juga didukung oleh motivasi kerja dan budaya organisasi (Trang, 2013; 

Rachmawati, 2013). 

Secara umum organisasi sekolah terdiri dari sejumlah orang dengan 

latar belakang dan kepribadian, emosi, dan ego yang beragam. Oleh karena itu 

pentingnya membangun budaya organisasi sekolah dengan upaya pencapaian 

tujuan pendidikan sekolah dan peningkatan kinerja guru. Dari beberapa hasil 

studi menunjukan bahwa budaya organisasi berkolerasi dengan peningkatan 

motivasi kerja (Liliyana, dkk, 2011; Rachmawati, 2013; Setyati, 2014;).  

Motivasi sebagai energi yang bertujuan umtuk membangkitkan 

dorongan dari dalam diri seseorang yang berpengaruh, membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku seseorang yang berkaitan dengan 

lingkungan kerja (Hadi dan Untung, 2010; Liliyana, dkk, 2011; Tetuko, 2012; 

Sukardewi, dkk, 2013;). 

Dengan demikian sumber daya manusia sangat berperan penting dalam 

peningkatan mutu sekolah, terutama pada guru. Kualitas kerja guru dapat 

ditingkatkan melalui motivasi kerja dan budaya organisasi. Karena guru 

merupakan faktor utama dalam peningkatan prestasi siswa, maka harus 

dikelola dengan baik agar menghasilkan manusia yang berkompeten dengan 

mutu yang baik (Hadi dan Untung, 2010). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka judul 

penelitian ini yaitu: “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA 

ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA BATIK 1 

SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Salah satu permasalahan esensial pendidikan yang sampai saat ini 

masih dihadapi bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada 

setiap jenis, jenjang, jalur, dan satuan pendidikan. Berbagai usaha dan inovasi 

telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain 

melalui penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan peningkatan 

kompetensi guru, manajemen mutu sekolah, sistem SKS, dan menyiapkan 

sekolah unggul (Rachmawati, 2013; Setyati, 2014). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru di SMA 

Batik 1 Surakarta? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja guru di 

SMA Batik 1 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di 

SMA Batik 1 Surakarta. 

2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di 

SMA Batik 1 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan atau 

referensi dalam penelitian pada bidang yang sama dan bermanfaat bagi 

pembaca. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan oleh Kepala Sekolah dan Guru dalam 

menentukan kebijaksanaan masalah motivasi kerja dan budaya organisasi 

guna meningkatkan kinerja guru. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori dari masing-masing 

variabel penelitian dan mengenai beberapa penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang hipotesis, kerangka pemikiran, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel, 

metode pengumpulan data, serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, 

pengujian data dan hipotesis, serta hasil pengujian analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan dan saran-saran dari penulis yang bersifat 

membangun untuk pihak yang bersangkutan. 


