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BAB  1

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Sekolah sebagai lembaga pendidikan  kini  diperhadapkan  dengan

kenyataan  adanya  persaingan  yang  ketat  dalam  menampilkan  keunggulan

mutunya. tidak dapat dipungkiri, menjamunya lembaga pendidikan  baik swasta

maupun negeri menimbulkan persaingan yang semakin ketat. Fenomena tersebut

mengharuskan pengelola lembaga pendidikan untuk segera melakukan

pembenahan, tidak  hanya dalam peningkatan kualitas  pembelajaran  tetapi  juga

menyangkut pengelolaan administrasi sekolah secara professional sebagai bagian

dari upaya mengoptimalkan pelayanan.

Pembenahan dalam aspek pengelolaan administrasi sekolah secara

profesional sangat bergantung pada kesungguhan tenaga kependidikan dalam

meningkatkan kualitas pelayanan. Tenaga kependidikan sebagai salah satu unsur

sumber daya manunsia yang ada di sekolah mempunyai peranan penting dalam

mendayagunakan unsur-unsur sumber daya lainya agar berfungsi optimal dalam

melaksanakan kerja. Berkaitan dengan hal tersebut, membangun loyalitas kerja

tenaga kependidikan harus terus menerus dilakukan agar tujuan yang diharapkan

dapat  dirasionalkan

Loyalitas tenaga kependidikan merupakan sesuatu yang amat penting dalam

kehidupan organisasi. Loyalitas menurut sudimin adalah ‘kesedihaan pegawai

beserta  seluruh kemampuan, keterampilan, pikiran, dan waktunya untuk ikut serta
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dalam  usaha mencapai tujuan organisasi”.1Tenaga kependidikan yang memiliki

loyalitas tinggi  terhadap oganisasinya mempunyai perasaan memiliki dan

tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas serta mendorong kemungkinan

berkurangnya keinginan tenaga kependidikan tersebut untuk meninggalkan

organisasi atau tempat kerja

Kreitner & kinicki mengemukakan bahwa loyalitas mendorong adanya

keinginan anggota organisasi untuk mempertahankan keanggotaanya dalam

organisasi dan bersedia melakukan usaha yang tinggi bagi pencapaian tujuan

organisasi, kesetiaan para tenaga kependidikan yang umumnya merujuk pada

tekad dan  kesungguhan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu yang

disertai  rasa  tanggung jawab, serta melahirkan  kebanggaan tenaga kependidikan

dan kepuasan  diri  atas  keunggulan organisasi2

Tumbuhnya loyalitas dalam diri tenaga kependidikan terhadap organisasi

tentu melalui proses yang tidak begitu saja karena adanya banyak faktor yang

mempengaruhinya. Saydem mengemukakan faktor-faktor  yang  mempengaruhi

loyalitas tenaga kependidikan, yaitu 1) suasan lingkungan pekerjaan 2) sikap

atasan atau  rekan kerja, 3) tingkat kompensasi yang diberikan, 4) penghargaan

pada  prestasi  kerja,  5)  jenis  pekerjaan,  6)  motifasi  kerja,  7)  jaminan

pengembangan  karir3

Dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh saydam di atas, dua

diantaranya merupakan elemen budaya organisasi yaitu suasana lingkungan

1Sudimin Budaya  dan  iklim  organisasi  Teori  Aplikasi  dan penelitian ( Jakarta  salemba
Empat  2007) h 79

2Robert  kreitner  &  Angelo  kinicki, perilaku  organisasi. (Jakarta  salemba  Empat ,
2003)  h 102

3Saydem, Budaya  Organisasi, ( Yogyakarta  Jendela  Dunia, 2006) h 42
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pekerjaan dan sikap atasan atau rekan kerja.suasana lingkungan pekerjaan yang

kondusif menimbulkan kenyamanan tenaga kependidikan dalam bekerja,

sedangkan  faktor  hubungan dengan atasan atau dengan rekan kerja dapat

menumbuhkan kedekatan dan kebahagiaan yang dengan sendirinya mendorong

tenaga kependidikan mengidentifikasi  diri sebagai bagian dari organisasi. Hal ini

penting sebagai dasar tumbuhnya  loyalitas dalam diri tenaga kependidikan.

Budaya organisasi adalah seperangkat asumsi dasar dan keyakinan yang

dianut oleh anggota organisasi, kemudian dikembangkan dan diwariskan,  guna

mengatasi masalah-masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Berkaitan

dengan hal tersebut, ismail nawawi menjelaskan “fungsi budaya organisasi

sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota dalam mencapai tujuan

organisasi berguna ketentuan nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh

para tenaga kependidikan”.4 Relevan dengan penjelasan di atas, Triono dalam

Nawawi  menegaskan bahwa “elemen budaya organisasi dibutuhkan agar dapat

menjembatani perbedaan waktu dan kepemimpinan berfungsi pihak yang tidak

selalu sama, bahkan terkadang bahkan bertolak belakang”.5

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di atas dapat disentesiskan bahwa

budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan keyakinan anggota organisasi

yang  berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap dan perilaku anggota

organisasi. Budaya organisasi yang kuat memungkinkan terjalinya rasa  kesatuan

yang erat antar seluruh elemen organisasi dan terbentuknya loyalitas anggota

terhadap organisasi. Sebaliknya, lemahnya budaya organisasi dapat menimbulkan

4Ismail  nawawi  Uba. Budaya  Organisasi  kepemimpinan  dan  kinerja, (Jakarta  Prenada
Media  Group.  2013) h 70

5 Ibit. h 71
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mudahnya terbentuk kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lain

hingga kesetiaan pada kelompoknya melebihi kesetiaan pada organisasinya. Dari

sini dapat dipahami bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi loyalitas

tenaga kependidikan.

Kurniawan, dkk dalam Rahmah dan Elizabeth menjelaskan “budaya

organnisasi dapat mempengaruhi peningkatan loyalitas pegawai didalamnya.

Apabila budaya organisasi dapat dilaksanakan dengan baik akan terbentuk

loyalitas pegawai yang tinggi”.6 Demikian pula Nawawi menjelaskan “budaya

organisasi akan meningkatkan motifasi staf dengan memberi mereka perasaan

memiliki, loyalitas, kepercayaan, dan nilai-nilai”.7

Seperti halnya organisasi pada organisasi, sekolah sebagai sebuah

organisasi tentu memiliki budaya yang dapat mempengaruhi perilaku sosial

anggota organisasi dan berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi satu sama

lain. Budaya organisasi sekolah akan mempengaruhi loyalitas pegawai yang  ada

di dalamnya, yaitu guru dan staf sekolah

Hasil observasi awal peneliti di SMA Negeri 1 Bungku Kecamatan  Bungku

Tengah Kabupaten Morowali menemukan faktor budaya organisasi  berkaitan

dengan loyalitas tenaga kependidikan. Asumsi tersebut didasari oleh hasil

pengamatan peneliti atas beberapa kasus di lapangan yang sempat diamati  seperti

adanya tenaga kependidikan yang mengajukan permohonan pindah tugas karena

merasa  tidak diberdayakan secara maksimal di sekolah tidak cocok dengan cara

6Aisyatur Rahmah & Media Elizabeth, Peran Budaya Kerja dan Iklim Kerja Terhadap
Loyalitas Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Jurnal Ilmu
Manajemen (Online) Vol. I.No. 1, h.1-16.

7 Nawawi. Op cit. h 15



5

kerja  lembaga, bahkan ada tenaga kependidikan yang pindah tugas karena konflik

dengan kepala  sekolah, rekan guru dan staf, dan lain-lain, Fakta lain

menunjukkan ada tenaga kependidikan yang tetap bertahan di suatu sekolah

karena merasa nyaman  dengan  cara kerja di sekolah tersebut, merasa diberi

tanggung jawab yang setimpal, atau  karena merasa nyaman dengan pergaulan

orang-orang di dalamnya. Faktor-faktor  yang penulis kemukakan di atas

menunjukkan unsur-unsur budaya disebuah  organisasi (lembaga pendidikan)

mempengaruhi kesediaan tenaga kependidikan untuk  tetap  bertahan atau

meninggalkan organisasi yang dalam penelitian ini dikonsepkan  sebagai loyalitas.

Berdasarkan hasil di atas, penulis mengemukakan bahwa budaya organisasi

sekolah dapat mempengaruhi loyalitas tenaga kependidikan di sekolah. Namun

secara  empiris asumsi tersebut tentu masih perlu diuji kebenaranya untuk itulah,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengemukakan topik

“Hubungan  antara budaya organisasi dengan loyalitas tenaga kependidikan di

SMA Negeri 1 Bungku Tengah Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

provinsi Sulawesi  Tengah”.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini

dibatasi pada “Hubungan antara budaya organisasi dengan loyalitas tenaga

kependidikan di SMA Negeri 1 Bungku Tengah Kecamatan Bungku Tengah

Kabupaten  Morowali”.
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2. Rumusan Masalah

Mengacu pada batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut “Apakah terdapat hubungan antara budaya  organisasi

dengan loyalitas tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Bungku Tengah

Kecamatan Bungku  Kabuaten Morowali?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara budaya

organisasi dengan loyalitas tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Bungku

Tengah  kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan data memberikan manfaat dalam

menambah khazanah pengetahuan bagi insan civitas akademika terutama  dalam

memahami hubungan antara budaya organisasi dengan loyalitas kerja

kependidikan di sekolah

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

pihak-pihak sebagai berikut

a. Kepada kepala sekolah, para guru, dan juga tenaga kependidikan sekolah,

penelitian  ini diharapkan dapat membrerikan manfaat dalam menambah

pengetahuan  tentang pentingnya menciptakan budaya organisasi sekolah
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yang kondusif  guna mendorong tumbuhnya loyalitas kerja pegawai baik

guru maupun tenaga kependidikan sekolah

b. Kepada guru dan tenaga kependidikan penelitian ini diharapkan dapat

membantu memberikan informasi tentang pentingnuya loyalitas kerja

dalam  mencapai  tujuan organisasi

c. Kepada peneliti selanjutnya, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan

informasi awal untuk ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam.

E. Definisi Oprasional

Dalam upaya menyatakan persepsi dalam memahami maksud dan tujuan

penelitian ini, maka variabel penelitian ini perlu didefinisikan secara  oprasional

sebagai berikut

1. Budaya organisasi sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

perilaku warga sekolah sebagai manifestasi dari asumsi dasar dan nilai-nilai

yang diyakini oleh individu-individu warga sekolah dengan indikator

meliputi asumsi dan pengambilan resiko, perhatian lembaga pada hal-hal

rinci dalam tugas tenaga kependidikan, orientasi-orientasi individu orientasi

tim, keagresifan dan stabilitas lembaga

2. Loyalitas tenaga kependidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan dan kesetiaan individu

warga  sekolah terhadap organisasi sekolah tempat mereka bekerja indicator

loyalitas tenaga kependidikan dalam penelitian ini meliputi kejujuran,

mempunyai rasa memiliki, mengerti kesulitan yang dihadapi

lembaga/organisasi bekerja lebih dari yang diminta, menciptakan suasana
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yang menyenangkan di sekolah  menyimpan rapat rahasia lembaga, menjaga

nama baik lembaga, hemat dan  tidak spriori terhadap perubahan.

3. Tenaga kependidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah staf dan

guru, kepala sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Bungku Tengah Kecamatan

Bungku Tengah  Kabupaten  Morowali

Dengan demikian secara oprasional judul penelitian ini adalah suatu kajian

yang mencoba menganalisis, hubungan antara budaya organisasi dengan  loyalitas

tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Bungku Kecamatan Bungku Tengah

Kabupaten  Morowali.
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BAB  11

KAJIAN  PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Penelitian yang relevan sangat dibutuhkan untuk kajian teoritis yang

dikemukakan, sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan untuk kerangka

berfikir. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah.

1. Aput Ivan Alindra pada tahun 2015 dari universitas negeri yogyakarta dengan

judul “Analisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan depok

sports center1tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaruh budaya organissi

terhadap kinerja karyawan, dari hasil penelitan ini menunjukkan bahwa budaya

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dengan koefisien determinasi sebesar 0,627, sehingga besarnya pengaruh

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 62,7%, sedangkan sisanya

sebesar 37,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian.

2. Vigna Aquilla yoga putri sanyoto pada tahun 2017 dari universitas

muhammadiyah surakarta  dengan judul “Hubungan antara budaya organisasi

dengan loyalitas karyawan di PT Arminareka perdana”.2 Berdasrkan analisis

data dapat diketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara budaya

1 Aput Ivan Alindra, Analisis Pengaruh Budaya Organisasi terhadap kinerja
karyawan.(Depok Spors Center pada tahun 2013), skripsi fakultas perkantoran Universitas
Yogyakarta 2015. Pdf.

2 Vigna Aquilla yoga putri sanyoto, Hubungan budayaorganisasi dengan loyalitas karyawan
di Arminareka perdana. (Universitas muhammadiyah surakarta pada tahun 2015). Skripsi universitas
muhammadiyah  surakarta 2017s
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