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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1  Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah memberikan dampak yang besar bagi 

kelangsungan hidup organisasi. Organisasi dituntut untuk mampu 

beradaptasi, memiliki daya tahan, dan siap untuk melakukan perubahan 

arah dengan cepat agar dapat bersaing dengan organisasi yang telah ada 

atau pendatang baru yang potensial.  

Sebelum sebuah organisasi dapat memiliki kemampuan untuk 

bersaing, organisasi harus memiliki sumber daya yang baik dan unggul. 

Peranan sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting karena 

sumber daya manusia merupakan pelaku yang menjalankan suatu sistem 

dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.  

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diperoleh dari 

pendidikan yang berkualitas pula. Oleh karena itu, pendidikan yang 

bermutu hanya dapat diperoleh dari sekolah yang bermutu sehingga dapat 

menghasilkan SDM yang bermutu pula.  

Sekolah Cikal yang terletak di Jl. TB. Simatupang Kav. 18, Jakarta 

Selatan adalah sekolah dwi bahasa yang proses pengajarannya didasarkan 

pada penelitian praktik-praktik terbaik di dunia. Sekolah Cikal 

berkomitmen pada proses pencaritahuan (inquiry process) dengan tujuan 

terstruktur, menarik, relevan, signifikan, dan menantang bagi siswa untuk 

membentuk potensi mereka dalam segi akademik, emosi, sosial, spiritual, 
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fisik, dan seni. Proses pengembangan potensi tiap siswa inilah yang akan 

membentuk pribadi mereka di masa depan, sehingga mereka dapat 

menjadi sumber daya manusia yang bermutu tinggi. 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, sekolah Cikal 

membutuhkan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas tinggi. 

Dalam organisasi pendidikan, khususnya sekolah, guru sebagai tenaga 

pendidik memegang peranan yang sangat penting karena peran dan 

tugasnya menentukan baik tidaknya proses pembelajaran di kelas. Guru 

sebagai sumber daya manusia dalam organisasi pendidikan dituntut untuk 

selalu meningkatkan kecakapan dan mutu keguruannya agar sekolah 

tempatnya bekerja dapat menjadi organisasi pendidikan unggul yang dapat 

bersaing dengan sekolah lainnya. Dengan demikian kontribusi guru pada 

sekolah akan menentukan maju atau mundurnya sekolah tersebut.  

Menyadari akan pentingnya memiliki guru yang berkualitas, 

Sekolah Cikal senantiasa mengadakan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi guru di sekolah tersebut sehingga proses belajar mengajar di 

kelas dapat berjalan dengan baik. Sekolah Cikal menyadari bahwa dengan 

memiliki guru yang berkualitas, maka ia akan dapat bersaing dengan 

sekolah-sekolah sejenis di daerah sekitarnya, maupun di seluruh Indonesia. 

Agar sebuah organisasi dapat memiliki keunggulan, diperlukan 

kinerja individu yang tinggi. Hingga kini diyakini bahwa kinerja individu 

berkaitan dengan kepuasan kerja. Sesuai dengan penelitian yang pernah 

dilakukan oleh Engko (2008) bahwa terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja individual, maka sebuah 
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organisasi harus mengusahakan kinerja individual yang baik karena 

kinerja individual berpengaruh pada kinerja kelompok dan pada akhirnya 

berpengaruh pula pada efektifitas organisasi secara keseluruhan. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan melaksanakan 

tugasnya dengan baik demi mendukung tujuan organisasi.  

Dalam dunia pendidikan, guru yang memiliki kepuasan kerja akan 

memiliki motivasi dan komitmen terhadap profesi dan organisasi yang 

menaunginya. Ia akan memiliki keinginan tinggi untuk senantiasa 

meningkatkan kompetensinya yang dapat mendukung pekerjaannya, serta 

memberikan service terbaiknya terhadap anak didiknya. Dengan demikian, 

dapat diharapkan guru dengan kinerja yang baik akan menghasilkan 

lulusan yang baik pula.  

Sekolah Cikal harus memusatkan perhatian pada aspek kepuasan 

kerja guru karena kepuasan kerja inilah yang akan mendorong guru untuk 

bertahan bekerja dan memiliki kinerja yang baik dalam jangka waktu 

lama. Guru dengan kepuasan kerja tinggi akan memberikan usaha yang 

optimal bagi perkembangan anak didik dan sekolah. Hal ini akan 

berdampak baik pada perkembangan sekolah.   

Ada banyak faktor yang memengaruhi kepuasan kerja individu, 

salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah identitas 

sebuah organisasi yang mengarahkan cara anggota organisasinya dalam 

bertindak dan mengambil keputusan. Pernyataan ini sesuai dengan definisi 

yang digagas oleh Edgar H. Schein (2004, 17) yang menyatakan bahwa 

budaya organisasi sebagai sebuah pola asumsi-asumsi dasar yang 
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dijadikan pedoman oleh anggota organisasi dalam menyelesaikan masalah 

eksternal dan internal. Pola asumsi dasar tersebut telah terbukti sebagai 

cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah, oleh karena itu pola 

tersebut diturunkan pada anggota baru untuk membantu mereka dalam 

memandang, merasakan, dan memikirkan hal-hal yang terkait dengan 

sebuah masalah. Sebagai sebuah organisasi, sekolah memiliki budaya yang 

unik, berbeda antara satu sekolah dengan yang lainnya karena disesuaikan 

dengan sejarah pembentukan budaya sekolah masing-masing. Oleh karena 

itu guru kemungkinan akan memiliki kepuasan kerja jika pribadi guru 

tersebut sesuai dengan budaya organisasi di tempat ia bekerja.  

Faktor penting lainnya yang dapat menentukan kepuasan kerja 

individu adalah kepemimpinan. Menurut Northouse (2010, 3) 

kepemimpinan adalah proses seseorang dalam memengaruhi sekelompok 

individu untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi membutuhkan 

pemimpin untuk membawa organisasi tersebut ke arah yang lebih baik. 

Kepemimpinan adalah cara pemimpin berinteraksi dengan bawahannya. 

Cara seseorang memimpin sebuah organisasi tergantung dari sudut 

pandang yang dianut oleh orang tersebut. Jika sudut pandang si pemimpin 

tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh anggota organisasi, maka 

anggota organisasi akan mengikuti keputusan pemimpin secara terpaksa 

dan ini akan menyebabkan kepuasan kerja anggota menurun. Oleh karena 

itu, kepemimpinan dalam organisasi merupakan hal yang penting karena 

kepemimpinan kemungkinan dapat memengaruhi kepuasan kerja anggota.  
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Dalam bidang pendidikan seperti sekolah, fungsi kepemimpinan 

pendidikan terletak pada kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan 

pemimpin yang berperan dalam keberhasilan suatu sekolah termasuk 

berkembangnya kinerja guru sebagai pelaku pendidikan dalam proses 

pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kepuasan kerja 

turut berperan dalam kinerja. Oleh karena itu, guru akan melaksanakan 

tugasnya dengan baik jika ia puas dengan cara kepala sekolah menjalankan 

fungsi kepemimpinannya.  

Mengingat pentingnya masalah tersebut bagi perkembangan 

sebuah organisasi, penulis mencoba mengetahui apakah anggapan-

anggapan di atas adalah benar jika dibuktikan secara ilmiah pada sekolah 

di Jakarta. Oleh sebab itu, penulis akan meneliti hubungan budaya 

organisasi dan kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru 

di Sekolah Dasar Cikal, Jakarta. Penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi bagi pengambil keputusan di sekolah tentang 

kepuasan kerja guru, sehingga kinerja organisasi yang tinggi dapat diraih. 

 

1. 2  Identifikasi Masalah 

Terkait dengan peran guru sebagai pelaku di dunia pendidikan, 

maka ada beberapa masalah yang timbul akibat kepuasan kerja. Ada 

beberapa hal yang berhubungan dengan kepuasan kerja ketika guru 

menyelesaikan segala tugas administratif dan tugas mengajarnya. Berikut 

merupakan masalah-masalah yang berhubungan dengan kepuasan kerja 

guru, antara lain: 
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1) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan budaya organisasi di 

sekolah 

2) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan kepemimpinan kepala 

sekolah  

3) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan struktur organisasi  

4) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan fasilitas kerja di sekolah  

5) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan peraturan kerja  

6) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan sistem penggajian  

7) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan kinerja 

8) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan komitmen organisasi 

9) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan sistem 

pengawasan/supervisi 

10) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan kerjasama antara pribadi 

dengan rekan kerja 

11) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan sistem promosi 

12) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan iklim organisasi 

13) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan motivasi kerja 

14) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan lingkungan kerja 

15) Kepuasan kerja guru berhubungan dengan sistem pengambilan 

keputusan 

 

1. 3 Pembatasan Masalah 

Dengan banyaknya permasalahan yang terkait dengan kepuasan 

kerja guru, penelitian ini akan membatasi masalah-masalah yang akan 

diteliti dalam lingkup Sekolah Dasar Cikal, yaitu pada masalah budaya 
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organisasi di sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan kepuasan kerja 

guru. 

 

1. 4  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1) Apakah terdapat hubungan antara budaya organisasi di sekolah dengan 

kepuasan kerja guru di Sekolah Dasar Cikal? 

2) Apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan kepala sekolah 

dengan kepuasan kerja guru di Sekolah Dasar Cikal? 

3) Apakah terdapat hubungan antara budaya organisasi di sekolah dan 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru di Sekolah 

Dasar Cikal? 

 

1. 5  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara budaya 

organisasi di sekolah dengan kepuasan kerja guru di Sekolah Dasar 

Cikal. 

2) Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara kepemimpinan 

kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru di Sekolah Dasar Cikal. 

3) Untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara budaya 

organisasi di sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah dengan 

kepuasan kerja guru di Sekolah Dasar Cikal. 
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1. 6  Manfaat penelitian 

Manfaat yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Sekolah Cikal, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah dilakukan 

dalam kaitannya dengan budaya organisasi, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan kepuasan kerja guru.  

2) Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian empirik terutama 

menyangkut perilaku organisasi khususnya bidang budaya organisasi, 

kepemimpinan kepala sekolah, dan kepuasan kerja. 

3) Bagi para praktisi SDM di organisasi pendidikan, sebagai salah satu 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di sekolahnya. 

 

1. 7  Sistematika Penulisan 

Tesis ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

Bab I berisi latar belakang permasalahan yang menjadi topik 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan dalam penelitian ini. 

Bab II berisi kajian pustaka yang digunakan oleh peneliti untuk 

menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam penelitian ini.  

Bab III berisi metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu jenis penelitian, variabel penelitian, subyek penelitian, 

instrumen dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang 

akan digunakan. 
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Bab IV berisi analisis dan interpretasi data yang telah diambil dari 

subyek penelitian yang ada.  

Bab V berisi kesimpulan, implikasi manajerial, dan saran sebagai 

penutup dari penelitian ini. 




