BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reputasi suatu sekolah berdasarkan pandangan masyarakat umumnya
dinilai berdasarkan mutu lulusan, jumlah siswa yang diterima di jenjang
berikutnya, dan jumlah siswa di sekolah tersebut. Sedangkan bagi pihak internal
sekolah, yaitu pemilik sekolah dan manajemen, meningkatnya jumlah siswa dan
respon positif masyarakat terhadap keberadaaan sekolah adalah penentu
keberhasilan penyelenggaraan layanan pendidikan yang diberikan. Untuk
mencapainya maka perlu dipersiapkan melalui pengelolaan dan perencanaan yang
matang selain dari pemantapan visi dan misi sekolah ataupun fasilitas, serta
pemantapan kinerja guru sebagai faktor kunci keberlangsungan sekolah. Kinerja
guru yang baik akan memicu terwujudnya keberhasilan peningkatan mutu lulusan
yang dipandang sebagai salah satu parameter reputasi suatu sekolah.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

memberikan

arah

tujuan

pendidikan

nasioal

yang

berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu
pendukung pencapaian tujuan nasional tersebut adalah dengan peningkatan
keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan
peningkatan kinerja guru sebagai pelaksana tujuan ini (Priansa 2014, 82). Di
dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 39 ayat 2 dijabarkan bahwa
tugas guru adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Peraturan tersebut
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diperjelas oleh Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 bahwa tugas guru tersebut
dilakukan terhadap peserta didik pada tingkat pendidikan anak usia dini, jalur
pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya
ditegaskan pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 pasal 52
ayat 1 tentang Guru yaitu selain melaksanakan ketentuan yang tercantum pada
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tersebut guru juga berkewajiban
melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan
beban kerjanya.

Beban kerja yang melekat tersebut di antaranya adalah

melaksanakan tugas administrasi terkait kegiatan pokok guru (Priansa 2014, 78).
Tugas administrasi ini seperti membuat rencana pembelajaran, merancang bahan
atau

instrumen

evaluasi

pembelajaran,

hingga

pelaporan

hasil

proses

pembelajaran siswa.
Priansa (2014, 78) juga menyebutkan bahwa di dalam Undang-undang
Nomor 14 tahun 2005 pasal 20 terdapat kewajiban profesional guru selain terkait
tugas pokoknya terhadap proses pembelajaran, yaitu tuntutan bagi guru untuk
meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensinya
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan seni. Guru yang mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tuntutan
peraturan tersebut di atas yang terwujud melalui tanggung jawab, kepatuhan, dan
komitmennya dianggap sebagai guru yang berkinerja baik. Kinerja guru yang
tinggi dapat dilihat dari pencapaian target yang telah ditentukan sekolah dan
kualitas pelaksanaannya. Target sekolah yang biasa tercantum di dalam visi dan
misi sekolah menentukan hasil pencapaian tujuan sekolah dalam skala kecil, dan
tujuan pendidikan nasional untuk skala besar.
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Kinerja guru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas) Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru yang disarikan dari informasi pada situs Badan Standar
Nasional Pendidikan (www.bsnp-indonesia.org, diakses 15 Februari 2017) terukur
melalui empat kompetensi, yaitu:
a) Kompetensi pedagogik yang terkait dengan kemampuan guru dalam
penguasaan teori dan prinsip pembelajaran, memahami kemampuan siswa,
mengembangkan

kurikulum

atau

silabus,

merancang

pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi hasil proses pembelajaran dan
memanfaatkan hasil tersebut untuk melakukan tindakan reflektif dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran.
b) Kompetensi kepribadian yang menuntut guru bertindak sesuai hukum negara,
berperilaku mantap, jujur, stabil, berwibawa yang menjadi teladan bagi
peserta didik dan masyarakat, bertanggung jawab, percaya diri dan bangga
terhadap profesinya, serta menjunjung kode etik guru.
c) Kompetensi sosial dimana guru bersikap inklusif dan bertindak obyektif,
mampu berkomunikasi secara efektif, profesional dan santun secara lisan dan
tulisan terhadap siswa, rekan kerja, bahkan masyarakat, serta adaptif di
lingkungan tugasnya.
d) Kompetensi profesional dimana guru menguasai bidang keilmuan yang
diampunya, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran
sesuai yang ditentukan pemerintah, mengembangkan materi pembelajaran,
mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan secara reflektif, serta
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan
diri.
Dalam pelaksanaannya maka secara tidak langsung guru dituntut untuk
berperilaku sesuai aturan, berdisiplin, memiliki integritas, bersikap intelektual,
reflektif, dan memotivasi diri sendiri sebagai upaya menunjukkan kinerjanya.
Perilaku yang diharapkan tersebut tidak akan dapat ditampilkan oleh seorang
guru apabila suasana dan kebijakan sekolah tidak mendukung, dalam hal ini
terkait dengan budaya organisasi sekolah tersebut.
Bagi institusi pendidikan swasta berstatus Satuan Pendidikan Kerjasama
(SPK – dahulu berstatus Sekolah Internasional atau Nasional Plus) persaingan
dalam mewujudkan janji kinerja guru sebagai salah satu mutu layanannya cukup
tinggi. Persaingan tidak hanya dalam menarik konsumen, yaitu siswa, tetapi juga
untuk menarik guru-guru berkualitas sebagai penunjang tercapainya visi dan misi
sekolah tersebut. Sudah menjadi hal umum jika guru di sekolah-sekolah berstatus
SPK berpindah-pindah tempat kerja seperti halnya karyawan swasta di perusahaan
produk atau jasa lainnya. Kelemahan dari kondisi ini adalah sulitnya menjaga
kualitas mutu layanan sekolah apabila guru yang berkinerja baik pindah ke tempat
lain atau berhenti. Banyak hal yang menjadi faktor pemicu hal tersebut, mulai dari
kompensasi yang tidak sesuai dengan beban kerja, pendelegasian yang tidak
sesuai dengan minat dan kemampuan guru, guru tidak memiliki motivasi
melayani, rendahnya kedisiplinan guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah yang
cenderung otoriter dan tidak demokratis, lingkungan pekerjaan yang tidak
kondusif, budaya organisasi sekolah yang tidak sehat, sarana penunjang
pembelajaran yang tidak sesuai harapan hingga masalah dalam berkomunikasi.
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Faktor-faktor tersebut seringkali dijadikan alasan pemicu kinerja guru yang buruk
(Susanto 2016, 73).
Budaya organisasi sekolah yang berupa sekumpulan norma, tradisi, nilai
yang sudah terbentuk dan menjadi panduan bagi anggota suatu sekolah juga
menjadi penentu peningkatan kinerja guru. Adanya budaya sekolah yang baik
maka akan menghasilkan kinerja yang baik juga (Susanto 2016, 6). Populasi guru
di sekolah-sekolah berstatus SPK umumnya terdiri dari beragam status
kewarganegaraan. Masalah nilai dan norma yang berlaku di sekolah seringkali
dirasa bergesekan dengan beragam latar belakang budaya anggota institusi. Ada
kalanya latar belakang budaya yang kuat atau dominan akan membentuk budaya
organisasi yang baik apabila semua anggota sekolah menjalankan nilai-nilai
positifnya, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, motivasi, atau keterbukaan
berkomunikasi.
Kedisiplinan seorang guru tidak hanya dinilai berdasarkan persentase
kehadiran, minimnya keterlambatan, kemauan untuk mengikuti aturan yang sudah
ditentukan, namun juga ketepatan waktu dalam mengerjakan tugas administrasi di
luar dari tugas penyampaian pembelajaran di kelas. Kedisiplinan guru untuk
mematuhi peraturan yang tercantum di dalam Permendiknas Nomor 16 tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, ataupun yang
tercantum di dalam tata tertib sekolah dijadikan tolok ukur kinerja guru di suatu
sekolah. Kemauan guru untuk menampilkan kedisiplinan dalam bekerja akan
memberikan contoh dan dampak positif bagi pengembangan karakter siswa
pembelajarnya (Susanto 2016, 102).
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Organisasi pendidikan yang memiliki daya saing harus mencoba untuk
selalu produktif dalam mengembangkan layanannya. Daya saing ini sangat
penting bagi sekolah untuk mempertahankan kelangsungan proses pembelajaran
di masa persaingan antar institusi pendidikan yang semakin ketat seperti sekarang.
Pemanfaatan sumber daya manusia di lingkungan sekolah adalah bagian dari
produktivitas sekolah tersebut, dimana salah satu ukurannya adalah kuantitas dan
kualitas kinerja guru. Guru yang termotivasi akan mengarah kepada pencapaian
kinerja yang tinggi (Susanto 2016, 111). Kemauan guru untuk bekerja sesuai
dengan tugas yang diberikan, atau bahkan melakukan hal lebih dari apa yang
ditugaskan menunjukkan tingkat motivasinya. Motivasi guru melakukan tugasnya
tanpa memikirkan batasan transaksional menunjukkan adanya keinginan dari
dalam diri guru untuk melakukan unjuk kerja terbaik dalam memberikan
pelayanan di sekolah.
Sekolah X di Tangerang Selatan dengan visinya We Teach, We Inspire,
We Care, menekankan kepada mutu layanan yang diharapkan dapat memberikan
dampak individual kepada siswa. Siswa tidak hanya dianggap sebagai konsumen
pada saat pembelajaran, akan tetapi menjadi target pencapaian pendidikan di
institusi ini sesuai dengan tujuannya yaitu,
“ School aims to develop well-rounded students with passion for learning who will be future
leaders of the country. We are committed to enhancing their intellectual, physical, emotional,
spiritual and artistic growth so that they may realize their power for good as leaders and citizens
of local and world communities. “

Berdasarkan tujuan tersebut sekolah memberikan janji kinerja untuk memenuhi
harapan siswa menjadi pembelajar yang penuh minat dan nantinya menjadi
pemimpin yang handal di masa depan tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk
skala lingkungan yang lebih luas lagi. Penilaian kinerja guru di Sekolah X di
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Tangerang Selatan sangatlah penting karena hasilnya akan digunakan pihak
manajemen untuk mengetahui perlakuan apa yang tepat dilakukan untuk
meningkatkan kinerja seorang guru guna meningkatkan layanan bagi pelanggan
sekolah.
Kepala Sekolah X di Tangerang Selatan yang diwawancara pada hari
Selasa 16 Agustus 2016 mengungkapkan bahwa sekolah sebagai penyedia
layanan jasa harus berupaya menjaga mutu layanannya seperti halnya penyedia
jasa lainnya. Sekolah dipandang sebagai perusahaan jasa memiliki tiga elemen
penentu berjalannya proses pendidikan, yaitu pemilik sekolah, pegawai – guru
dan staf, pelanggan – siswa dan orangtua. Ketiga elemen ini memiliki hubungan
simbiosis saling menguntungkan. Kunci utama untuk mendapatkan kualitas
pelayanan pendidikan adalah memberikan perlakuan yang tepat kepada guru, jika
perlakuan tersebut positif maka akan berimbas kepada pelanggan. Kepuasan
pelanggan akan berdampak kepada pemasukan finansial sekolah, yang akan
menjadi nilai lebih bagi sekolah. Dampak peningkatan kekuatan finansial adalah
adanya perlakuan positif terhadap guru dari pemilik sekolah. Mutu layanan adalah
indikator penentu kepuasan pelanggan yaitu siswa dan orangtua. Sehingga
diyakini siklus dari ketiga komponen, yaitu kinerja guru, mutu layanan, dan
kepuasan sangat penting bagi kemajuan suatu institusi pendidikan. Guru yang
berkinerja baik pasti akan berusaha untuk memberikan mutu layanan terbaik bagi
pelanggan sekolah, dengan tercapainya mutu layanan yang berkualitas diharapkan
pelanggan akan merasa puas. Kepuasan pelanggan akan berdampak pada reputasi
dan penerimaan finansial sekolah. Untuk menjaga kinerja guru yang baik tentunya
sekolah akan mengapresiasi hal tersebut dengan meningkatkan faktor kepuasan
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kerja seperti halnya kompensasi, tunjangan, fringe benefit, maupun penyediaan
peningkatan kompetensi guru yang sifatnya bukan finansial. Sehingga dengan
semakin meningkatnya kinerja guru maka kepuasan pelanggan juga akan
meningkat, yang akhirnya akan mengangkat reputasi sekolah.
Namun menurut beliau tingkat kinerja guru masih belum merata di semua
guru sekolah ini karena masih nampak kendala-kendala baik dari diri guru sendiri
maupun dari kebijakan sekolah. Dari pihak guru masih nampak adanya paradigma
transaksional dalam mengerjakan tugas lain di luar dari tugas pokok guru, yaitu
mengajar. Jika dirasa tidak ada nilai lebih secara materi maka akan ada
keengganan guru untuk memberikan pelayanan lebih dari penugasannya, misalkan
bertanggungjawab untuk kegiatan non akademis sekolah masih berdasarkan
penunjukkan bukan kesukarelaan. Juga masih kurangnya kesadaran diri sebagian
guru untuk mengikuti aturan sekolah tanpa perlu dihimbau sepanjang waktu,
terutama dalam memenuhi tenggat waktu pekerjaan administrasi yang telah
ditentukan. Sedangkan dari pihak pengelola kendalanya adalah masih ada
kebijakan yang belum tepat dalam memberikan perlakuan atau pengakuan
terhadap kinerja guru karena masih ada guru yang merasa kurang puas dengan
beberapa kebijakan sekolah sehingga kurang termotivasi untuk menunjukkan
kinerja terbaiknya.
English Principal Sekolah X di Tangerang Selatan yang diwawancarai
pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya
kinerja guru perlu dijaga untuk mempertahankan kualitas pengajaran dan supaya
guru tetap termotivasi. Beliau menambahkan bahwa di dalam teori motivasi
organisasi pemberian umpan balik kepada guru melalui penilaian kinerja sangat
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penting sebagai pemberi arahan atau meningkatkan kinerja, dan peningkatan karir.
Hanya saja, menurutnya di Sekolah X di Tangerang Selatan belum ada sistem
promosi atau peningkatan karir berdasarkan penilaian kinerja, dan pengaruh dari
penilaian kinerja terhadap peningkatan gaji sangat rendah. Sehingga penilaian
kinerja belum bisa dijadikan pemicu motivasi ekstrinsik bagi guru dalam
meningkatkan kinerjanya. Kinerja guru secara pedagogik dilihat berdasarkan
penguasaan topik-topik pembelajaran yang diampu guru yang dilihat saat
observasi kelas. Kinerja guru terkait komitmen dan dedikasi dinilai berdasarkan
kehadiran, keterlibatan dalam kegiatan sekolah di luar jam mengajar baik yang
ditugaskan maupun yang sukarela, juga melalui sikap koperatif guru sewaktu
menerima pekerjaan tambahan seperti menjadi guru pengganti (substitution).
Kinerja guru juga dinilai berdasarkan kemampuan manajerial guru dalam
menyelesaikan tugas-tugas administrasi sesuai tenggat waktu yang telah
ditentukan. Diluar dari hal-hal tersebut, umpan balik dari siswa dan orangtua juga
menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen dalam menilai kinerja guru.
Menurut beliau secara umum kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan
mengalami peningkatan persentase kehadiran dan penurunan persentase
keterlambatan guru, serta penurunan keluhan orangtua terkait kinerja guru.
Namun hal ini belum merata dilakukan oleh semua guru sehingga terlihat belum
menjadi standar kinerja bagi sekolah pada umumnya.
Manajemen Sekolah X di Tangerang Selatan mengapresiasi peningkatan
kinerja guru setiap tahunnya dengan memberikan penghargaan kepada guru di
akhir tahun ajaran. Penghargaan ini diberikan pada malam penghargaan kepada
guru yang dihadiri siswa dan orangtua. Kriteria-kriteria penilaian kinerja tersebut
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diambil dari hasil evaluasi diri guru, observasi kelas yang dilakukan koordinator
bidang pelajaran dan kepala sekolah maupun yayasan, pengamatan terhadap
kinerja guru di luar kelas oleh kepala sekolah, yang kemudian disampaikan
kepada pihak yayasan untuk diberikan penilaian dan penghargaan atas pencapaian
masing-masing guru.
Penilaian kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan berdasarkan
kriteria-kriteria yang disebutkan di atas hasilnya berbeda setiap tahun. Data pada
tabel 1.1 menunjukkan perbedaan yang diperoleh dari semester dua tahun
akademik 2015-2016 dengan semester satu tahun akademik 2016-2017. Data yang
diambil ini untuk mengetahui apakah ada perbedaan kinerja guru dalam satu tahun
kalendar yang sama tapi berbeda tahun akademiknya karena anggotanya juga
berbeda. Sehingga dapat dilihat apakah budaya organisasi sekolah sudah cukup
kuat dan berperngaruh terhadap kinerja guru meskipun anggota organisasi silih
berganti.
Tabel 1.1 Perbandingan hasil penilaian kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan
Indikator
Term 4/ 2015-2016
Term 1/ 2016-2017
Kehadiran
Tepat waktu
81%
84%
Tidak hadir (ijin, sakit, dll)
23%
12%
Observasi kelas
Kualitas diri
85%
87%
Penguasaan pembelajaran
78%
79%
Strategi dan teknik pengajaran
73%
73%
Disiplin dan pengelolaan
74%
78%
kelas
Administrasi
Ketepatan
menyelesaikan
paper work sesuai tenggat
86%
81%
waktu yang ditentukan
Sumber : Dokumentasi penilaian kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan (2016)

Berdasarkan dokumentasi sekolah dan informasi dari narasumber melalui
wawancara diketahui bahwa meskipun secara rata-rata kinerja guru di Sekolah X
sudah sesuai dengan standar kriteria yang ditentukan pihak manajemen, namun
berdasarkan hasil penilaian individual masih terdapat kekurangan dalam hal
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seperti kehadiran yaitu masih ada guru yang tidak hadir di sekolah tidak tepat
waktu karena masih di bawah 90%, kemudian masalah tertib administrasi yang
mengalami penurunan ketepatan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu
yang diberikan sebesar 5%. Selain itu juga adanya fenomena kurang dipatuhinya
peraturan sekolah tentang tata tertib guru yang sudah tercantum di dalam
Standard Procedural Instructions (SPI) seperti cara berpakaian dan penggunaan
fasilitas sekolah. Terjadinya ketidaktertiban tersebut terlepas dari status guru
permanen atau kontrak, atau sudah berapa lama bekerja di sekolah tersebut. Jika
kondisi ini tidak dievaluasi dan ditindaklanjuti maka dikhawatirkan kinerja guru
Sekolah X akan menurun, meskipun saat ini dianggap sudah sesuai standar
kriteria yayasan yang juga mengacu pada Pedoman Penilaian Kinerja Guru yang
dibuat oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 16 tahun 2007 dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009
(www.bsnp-indonesia.org, diakses 12 Februari 2017). Penelitian terkait dengan
kinerja guru ini dianggap perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dengan
adanya peningkatan pengelolaan faktor-faktor seperti disiplin kerja, motivasi
kerja, dan budaya organisasi diduga dapat berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan.

1.2 Identifikasi Masalah
Bukan hal mudah untuk meningkatkan kinerja guru jika guru tersebut
hanya bekerja di suatu institusi dalam jangka waktu paling lama dua tahun saja.
Kinerja guru adalah salah satu bentuk produk jasa yang ditawarkan sekolah dan
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menjadi bagian dalam proses pemasaran, sehingga kinerja ini perlu selalu
ditingkatkan jika sekolah berencana untuk menjamin kelangsungan layanannya di
masa depan. Selain sebagai salah satu faktor yang dinilai dalam mutu layanan
sekolah, juga sebagai salah satu penentu keberhasilan manajemen sekolah.
Tingkat retensi guru Sekolah X di Tangerang Selatan dinilai sedang dengan
persentase guru yang sudah bekerja di institusi lebih dari setahun sebesar 3 tahun
sebanyak 36%. Sehingga kinerja guru yang berdampak pada kinerja sekolah untuk
tahun ajaran berikutnya dapat diprediksi dalam rangka perencanaan pengelolaan
kinerja guru. Akan tetapi masih terlihat adanya ketidakmerataan unjuk kerja guru
sehingga belum ada keseragaman kinerja di institusi ini.
Adanya dua latar belakang budaya mayoritas yang berbeda menyebakan
adanya beda persepsi dalam menerima dan melaksanakan tugas sesuai dengan
ketentuan yang sudah dibuat. Hal ini pun terlihat dari kedisiplinan dan motivasi
dalam bekerja. Persentase yang hampir berimbang antara warga negara Indonesia
dengan warga negara Filipina sebagai tenaga pengajar juga ditenggarai menjadi
faktor pembentuk budaya organisasi. Adanya unsur kultur baik bersifat positif dan
negatif perlu disadari oleh setiap anggota organisasi sekolah supaya dapat dikenali
manakah aspek yang dapat membangun atau melemahkan budaya organisasi
sekolah (Daryanto 2015, 6). Kepala Sekolah X di Tangerang Selatan sebagai
pengelola

manajemen

organisasi

sudah

berusaha

untuk

menyelaraskan

ketimpangan kedua latar belakang budaya tersebut melalui peraturan sekolah yang
disesuaikan dengan kultur namun tetap sejalan dengan misi dan visi sekolah demi
tercapainya kinerja guru yang merata baik bagi guru lokal maupun asing.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah serta pengamatan
peneliti di Sekolah X di Tangerang Selatan dirangkum beberapa hal yang diduga
mempengaruhi kinerja guru diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Adanya sebagian guru yang masih selalu dihimbau untuk memenuhi tenggat
waktu penyelesaian tugas administratif,
2) Adanya sebagian guru yang belum konsisten menjalankan ketentuan sekolah di
dalam Standard Procedural Instructions (SPI) sebagai acuan tindakan sehariharinya di lingkungan sekolah, terlepas dari berapa lama masa kerjanya di
Sekolah X.
3) Adanya rasa enggan pada guru untuk melakukan pekerjaan di luar dari lingkup
tugas pokoknya.
4) Kompetensi kepribadian guru, terutama guru lokal, belum merata karena ada
sebagian guru yang belum mampu membuat batasan dalam bersikap secara
pribadi atau profesional terhadap siswa sehingga terkesan kurang dihargai oleh
siswa.
5) Sebagian guru kurang termotivasi mengembangkan kompetensi profesionalnya
apabila pelajaran yang didelegasikan tidak sesuai dengan latar belakang
pendidikan atau minat guru.
6) Kompetensi sosial guru masih kental dipengaruhi latar belakang kultur masingmasing individu sehingga belum mencerminkan budaya organisasi sekolah
secara umum dalam sikap atau perilakunya di lingkungan sekolah.
7) Rata-rata beban mengajar 28-32 jam per minggu dari beban kerja 24 jam per
minggu yang ditentukan pemerintah pada Pedoman Penilaian Kinerja Guru
(PKG) masih ditambah dengan tugas tambahan lain seperti menyediakan waktu
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pelajaran tambahan, mempersiapkan siswa untuk kegiatan non akademis
hingga mengelola kegiatan ekstra kurikuler setelah jam sekolah mengakibatkan
minimnya waktu persiapan kelas yang dirasa oleh sebagian guru, terutama bagi
guru baru.
8) Kondisi

lingkungan

sekolah

belum

sepenuhnya

menunjang

proses

pembelajaran yang dapat meningkatkan kreatifitas guru.
9) Padatnya jadwal kegiatan non akademis di sela –sela jam pelajaran kelas,
seperti kegiatan ekstra kurikuler, persiapan penampilan kelas, persiapan
perlombaan antar sekolah, hingga studi luar kelas yang membutuhkan waktu
persiapan cukup banyak sehingga guru kurang fokus menjalankan tugas
pokoknya.
10) Pengelola sekolah belum memiliki kebijakan promosi atau peningkatan gaji
guru berdasarkan penilaian kinerja guru.

1.3 Batasan Masalah
Tingkat kehadiran guru yang tepat waktu masih di bawah 90% dan masih
adanya sebagian guru yang tidak tertib administrasi maka diduga ada faktor
kedisiplinan yang mungkin memengaruhi kinerja guru Sekolah X di Tangerang
Selatan ini. Sikap enggan sebagian guru untuk berbuat lebih dari apa yang sudah
ditugaskan dianggap sebagai kurangnya motivasi kerja guru yang mungkin juga
berdampak pada kinerjanya. Sekolah sudah mencoba membentuk budaya
organisasinya melalui visi dan misi, namun masih ada guru yang belum mampu
mencerminkan hal tersebut dalam perilaku kerjanya sehari-hari. Sehingga diduga
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kinerja guru juga dipengaruhi oleh budaya sekolah yang belum kuat dan belum
dijadikan acuan berperilaku oleh semua guru di Sekolah X.
Berdasarkan masalah yang diidentifikasi maka penelitian dibatasi pada
analisis untuk mengetahui adanya pengaruh disiplin kerja, motivasi kerja, dan
budaya organisasi secara masing-masing terhadap kinerja guru. Juga untuk
mengetahui apakah budaya organisasi mempengaruhi tingkat kedisiplinan
maupun motivasi kerja guru di Sekolah X di Tangerang Selatan.

1.4 Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan dijawab di dalam penelitian adalah :
1) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru?
2) Apakah disiplin kerja bepengaruh terhadap kinerja guru?
3) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru?
4) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap disiplin kerja?
5) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap motivasi kerja?

1.5 Tujuan Penelitian
Kinerja guru Sekolah X di Tangerang Selatan meskipun secara rata-rata
sudah sesuai standar kriteria yang ditentukan oleh manajemen sekolah yang
mengacu kepada peraturan pemerintah, dirasa masih belum terlihat merata pada
diri setiap guru. Adanya kesenjangan kinerja guru terlepas dari lamanya guru
bekerja di institusi ini menjadi hal yang dirasa perlu diketahui lebih lanjut untuk
mencari solusinya. Dari beberapa faktor yang diduga mempengaruhi kinerja guru
maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

!

15!

1) pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru di Sekolah X di Tangerang
Selatan,
2) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di Sekolah X di Tangerang
Selatan,
3) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru di Sekolah X di
Tangerang Selatan,
4) pengaruh budaya organisasi terhadap disiplin kerja di Sekolah X di
Tangerang Selatan,
5) pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja di Sekolah X di
Tangerang Selatan,

1.6 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu
acuan yang mengukuhkan teori bahwa faktor kedisiplinan, motivasi kerja, dan
budaya organisasi di suatu sekolah yang dikelola dengan baik akan dapat memicu
peningkatan kinerja guru dan bermuara kepada peningkatan kinerja sekolah
sebagai organisasi penyedia layanan pendidikan yang berkualitas. Juga mungkin
dapat dijadikan rujukan penelitian berikutnya dalam upaya memberikan solusi
untuk perbaikan dan peningkatan kinerja guru sebagai tolok ukur kualitas
pelayanan pendidikan khususnya di Indonesia.
Manfaat penelitian ini secara praktis bagi peneliti sendiri diharapkan dapat
meningkatkan kinerja melalui refleksi sikap diri dengan memperbaiki tingkat
kedisiplinan

dan

motivasi

kerja,

serta

mampu

berperan

serta

dalam

mengembangkan budaya organisasi yang baik di sekolah. Hal ini sebagai wujud
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upaya peneliti untuk mengembangkan kompetensi diri secara keseluruhan.
Sedangkan manfaat praktis yang diharapkan dapat diaplikasikan oleh pengelola
dan berguna bagi anggota Sekolah X di Tangerang Selatan antara lain adalah:
1)

untuk membina dan meningkatkan kedisiplinan guru yang dapat memicu
peningkatan kinerja guru melalui pembiasaan dan menjadikan disiplin
sebagai bagian dari budaya

2)

untuk mengelola motivasi kerja guna menentukan perlakuan yang lebih
sesuai oleh pengelola sekolah terhadap guru guna meningkatkan kinerja
guru di sekolah yang bisa dikaitkan dengan manajemen strategis sekolah
dalam menjaga keberlanjutan pelayanan pendidikan kepada pelanggan ,

3)

untuk

memperkuat

budaya

organisasi

sekolah

yang

positif

dan

menjadikannya sebagai landasan perilaku atau tindakan yang dapat
diperlihatkan oleh semua anggota organisasi, baik oleh guru, pimpinan
sekolah, pegawai non kependidikan sekolah, siswa, bahkan hingga orangtua
siswa.
4)

untuk mengetahui pola pengembangan kinerja guru yang sesuai dengan visi
dan misi sekolah sehingga bisa dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya
manusia.

1.7 Sistematika Penulisan
Tesis ini disusun dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:
Pendahuluan membahas permasalahan kinerja sebagai latar belakang yang
diduga dipengaruhi oleh konstruk disiplin kerja, motivasi kerja, dan budaya
organisasi di sekolah. Di dalam bab ini juga tercantum tujuan penelitian yaitu
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mengetahui apakah konstruk-konstruk tersebut di atas berpengaru terhadap kinerja
guru Sekolah X di Tangerang Selatan. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi
sumber informasi dan acuan untuk pengelolaan peningkatan kinerja guru baik di
lingkungan internal Sekolah X di Tangerang Selatan, maupun pihak lain.
Landasan Teori berupa sintesis tinjauan pustaka yang terkait dengan topik
penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka ini berisikan teori mengenai
kinerja guru, disiplin kerja, motivasi kerja, dan budaya organisasi yang disarikan
dari buku maupun jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian
sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dan terkait dengan pengaruh masingmasing konstruk terhadap kinerja juga akan dipaparkan dalam bentuk ringkasan
dan kesimpulan. Untuk memudahkan alur pemahaman penulisan ini maka analisis
antar konstruk yang berpengaruh disajikan dalam bentuk kerangka berpikir dan
hipotesis.
Metodologi Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode deskriptif
untuk mengetahui hubungan kausal antara konstruk bebas dengan konstruk
terikat. Subyek penelitian adalah 42 orang guru Sekolah X di Tangerang Selatan
sebagai responden survey yang menggunakan kuesioner berisi butir pernyataan
terkait indikator dan deskriptor konstruk-konstruk penelitian. Pendekatan statistik
deskriptif dan inferensial dalam meringkas penyajian data non parametris dengan
rancangan riset analisis regresi ganda yang digunakan di dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui adanya pengaruh antara konstruk bebas dan konstruk
terikat. Alat perhitungan menggunakan piranti lunak SmartPLS. Lebih lanjut bab
ini menjelaskan tentang prosedur penelitian, teknik pengolahan, kisi-kisi
instrumen penelitian, validasi dan analisis data.
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Hasil penelitian dan pembahasan memaparkan hasil penelitian yang telah
dilakukan berdasarkan jawaban responden. Pembahasan dilakukan berdasarkan
hasil temuan di lapangan dengan mengacu pada teori yang terkait dan hasil
penelitian sebelumnya yang dapat mendukung hasil temuan. Bab ini akan
menyertakan bukti perhitungan terkait dengan validitas dan realibilitas kuesioner
sebagai instrumen penelitian.
Bab kesimpulan berupa analisis hasil perhitungan terkait pengaruh
konstruk-konstruk yang ditentukan di Bab I dan diperoleh temuannya di Bab IV
berlandasakan teori yang dirangkum di dalam Bab II. Bab ini juga memberikan
saran yang bertujuan untuk peningkatan kinerja guru guna meningkatkan mutu
pelayanan Sekolah X di Tangerang Selatan. Di dalam penelitian juga terdapat
kendala dan keterbatasan pada saat pelaksanaannya yang juga dipaparkan dan
dianalisis apabila keterbatasan tersebut dapat diatasi pada penelitian selanjutnya.
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