
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap instansi yang didirikan mempunyai harapan

bahwa kelak di kemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat di

dalam lingkup kegiatannya dan menginginkan terciptanya produktivitas yang

tinggi dalam bidang pekerjaannya. Untuk mewujudkan operasinya  tersebut

dibutuhkan beberapa faktor produksi yaitu, tenaga kerja, modal, dan keahlian,

dimana keempat faktor tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus

saling mendukung untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisisen dam

diantara keempat faktor utama tersebut faktor tenaga kerja atau manusia dalam

hal ini adalah pegawai, merupakan hal yang terpenting karena manusia

merupakan pemakai dan penggerak serta penentu dari semua aktivitas.

Keberadaan sebuah instansi dalam bentuk apapun, baik dalam skala

besar maupun kecil tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia. Sumber

daya manusia yang dimaksud adalah orang–orang yang memberikan tenaga,

pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya pada tempatnya bekerja. Sumber daya

manusia dengan produktivitas kerja yang tinggi memungkinkan untuk

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi/instansi. Ada banyak

faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja, diantaranya adalah

semangat dan  disiplin kerja, tingkat pendidikan, ketrampilan, gizi dan

kesehatan, sikap dan etika, motivasi, iklim kerja,teknologi, sarana produksi,
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kesempatan kerja dan kesempatan berprestasi. Untuk mencapai produktivitas

yang tinggi pimpinan perusahaan harus memperhatikan semangat kerja.

Semangat kerja merupakan sikap mental yang mampu memberikan

dorongan bagi seseorang untuk dapat bekerja lebih giat, cepat, dan baik.

Semangat kerja karyawan yang tinggi akan berpengaruh terhadap efisiensi

kerja dan efektivitas kerja.

Moekijat menyatakan bahwa ”Semangat kerja menggambarkan

perasaan berhubungan dengan jiwa, semangat kelompok, kegembiraan, dan

kegiatan. Apabila pekerja tampak merasa senang, optimis mengenai kegiatan

dan tugas, serta ramah satu sama lain, maka karyawan itu dikatakan

mempunyai semangat yang tinggi. Sebaliknya, apabila karyawan tampak

tidak puas, lekas marah, sering sakit, suka membantah, gelisah, dan pesimis,

maka reaksi ini dikatakan sebagai bukti semangat yang rendah”.1

Dalam semngat kerja tersebut, dipengaruhi oleh banyak faktor; iklim

organisasi, kepemimpinan, manajemen personalia, budaya organisasi,

lingkungan kerja dan seterusnya.

Manajemen sumber daya manusia atau manajemen personalia

pendidikan bertujuan mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan

efisien mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang

menyenangkan. Sehubungan dengan itu fungsi personalia yang harus

dilaksanakan pimpinan, yaitu menarik, mengembangkan, menggaji,

memotivasi, personil guna mencapai tujuan sistem, membantu anggota

1 Moekijat, Manajemen Organisasi, (Jakarta : Galia, 2010), h. 20
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mencapai posisi dan standar perilaku, memaksimalkan perkembangan karier

tenaga kependidikan, serta menyelaraskan tujuan individu dan organisasi.

Sementara seperti halnya budaya organisasi pada umumnya, budaya

organisasi sekolah dibangun oleh seluruh pengalaman hidup, nilai-nilai,

keyakinan, asumsi-asumsi dasar, sikap dan perilaku yang dihayati secara

bersama. Budaya organisasi pada hakekatnya merupakan sistem nilai yang

dikembangkan organisasi menjadi kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat dan

sejenisnya yang telah berlangsung lama dalam suatu organisasi, bersifat

menetap, ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota organisasi. Dengan

demikian menunjukkan bahwa adanya budaya organisasi ketika suatu

organisasi telah menetapkan sistem nilai yang telah berlaku, norma-norma

tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, upacara-upacara yang

dilakukan secara rutin, ketaatan para anggota pada aturan baik tertulis maupun

tidak tertulis dan sebagainya.2

Oleh karena itu, penbentukan budaya organisasi di sekolah yang solid

dan didukung oleh manajemen personalia atau sumber daya manusia yang

baik di dalam sebuah organisasi merupakan sumber kekuatan dalam sebuah

organisasi.3 Budaya organisasi ini amat berpengaruh dalam membentuk dan

memberi arti kepada anggota organisasi untuk berperilaku dan bertindak, yang

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai karakter

2Aan Komariah, Cepi Triatna, ”Visioner Lidearship” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006),
h. 98

3Dalam ilmu manajemen disebut dengan istilah emosi yang negative mempengaruhi
perilaku organisasi. Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen,
(Jakarta : Kencana, 2010), h. 219 – 221
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organisasi.4 Perilaku yang sesuai dengan tuntutan organisasi dan dilandasi

dengan budaya organisasi yang solid akan menghadirkan ikatan emosional dan

spiritual serta semangat kerja dalam mengambil keputusan guna peningkatan

keunggulan organisasi.

Pemaparan di atas, didukung oleh beberapa penelitian yang

menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan signifikan antara budaya

organisasi, lebih-lebih budaya kuat, dengan prestasi kerja atau performance

(kinerja) karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Budhi Paramita dan L.W.

Budiwintarta misalnya, menunjukkan bahwa budaya kerja organisasi

membawa dampak positif terhadap motivasi kerja karyawan.5 Diantara yang

termasuk budaya kerja itu adalah sikap dan perilaku kerja, termasuk

didalamnya adalah motivasi, komitmen, dan disiplin kerja.

Miftah Thoha juga menjelaskan bahwa faktor lingkungan individu dan

faktor organisasi, dalam hal ini adalah pola manajemen sumber daya manusia,

berkontribusi terhadap semangat kerja, semakin tinggi semangat kerja, maka

semakin baik kinerja seseorang. Faktor individu tersebut diantaranya adalah:

kemampuan atau kompetensi, motivasi/kebutuhan, disiplin, kepercayaan,

pengalaman, penghargaan, dan sebagainya. Sementara faktor lingkungan

organisasi meliputi tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem

pengendalian, kepemimpinan, dan sebagainya.6

4Ibid, h. 219 – 225
5Taliziduhu Ndraha, Pengantar Teori Pengembangan Sumber daya manusia,  Jakarta:

Rineka Cipta 1999)  h.  81-82
6Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya,  (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2004), h. 35
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Munculnya beberapa sekolah yang bercirikan Islam, beberapa tahun

terahir di Indonesia pada umumnya dan di Pekanbaru khususnya, melahirkan

sebuah model pendidikan yang cenderung elit. Istilah yang digunakan

biasanya adalah “Sekolah Islam Unggulan”, “Sekolah Islam Terpadu”,

“Sekolah Islam Model”, dan lainnya. Sekolah-sekolah tersebut dapat

dikatakan sebagai sekolah “elite” Islam disebabkan antara lain dari segi

akademis. Dalam beberapa kasus, hanya siswa-siswa yang terbaik saja yang

dapat diterima. Sedangkan tenaga pengajar (guru) yang mengajar pun

hanyalah mereka yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan

melalui seleksi yang kompetitif. Sekolah-sekolah tersebut dikelola

oleh manajemen yang baik dengan berbagai fasilitas yang memadai

dan lengkap seperti perpustakaan, ruang komputer, masjid dan sarana olah

raga.7

Berdasarkan studi sementara di beberapa SD Islam di Kecamatan

Marpoyan Damai, secara manajerial, kepala sekolah di 5 SD Islam sudah

melakukan perencanaan tenaga guru dan staf yang baik,8 proses seleksi dan

penempatan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh

guru dan staf,9 serta kemampuan di bidang agama.10 Begitu juga dalam hal

budaya sekolah, 5 SD Islam yang ada di Kecamatan Marpoyan Damai

7Hujair Sanaky, Paradigma Pendidikan Islam: Membangun Masyarakat Madani
Indonesia, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2003), h. 8

8Dokumen SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai, tahun 2013 dan tahun 2014
9Wawancara dengan Haris Dianwari, S.Pd (Kepala SD Al-Azhar Syifabudi Pekanbaru),

Pupung Safari  Muslim, SE (Kepala SD Al-Rasyid), Rusdi Martoni, SH.I (Kepala SD
Muhammadiyah 5), pada 20 Desember 2014

10Wawancara dengan Tris Triyo Hendro Yuwono, S.P (Kepala SD Raudhatur Rahmah
Peknbaru), pada 20 Desember 2014
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Pekanbaru sudah membuat pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di

dalam organisasi secara Islami, serta sosialisasi dan pendalaman terhadap

pedoman tersebut agar dipahami oleh anggota.11

Namun demikian, semangat kerja guru masih belum terlihat baik. Hal

ini terlihat dari gejala sebagai berikut :

1. Tingkat perpindahan guru yang tinggi di 2 SD Islam Kecamatan

Marpoyan Damai Pekanbaru. Data tahun 2013, guru melakukan

“eksodus” atau pindah kerja sebanyak 5 orang, pada tahun 2014,

meningkat menjadi 8 orang.

2. Meningkatnya jumlah absensi guru. Tahun 2014 terdapat 15 kasus

ketidakhadiran guru tanpa alasan yang jelas, kemudian kasus

keterlambatan mencapai 20 kasus.

3. Masih terdapat kekurang puasan para guru dalam melaksanakan tugasnya

dalam mengajar. Hal ini terlihat pada tahun 2014 yang lalu, terjadi protes

yang dilakukan oleh 2 orang guru terhadap sekolah tentang pemotongan

gaji yang dilakukan oleh sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud ingin menguji

kembali apakah manajemen sumber daya manusia dan budaya sekolah

berkorelasi dengan semangat kerja guru di SD Sekolah Islam se-Kecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru? Yaitu dengan menyusun penelitian yang

berjudul “Hubungan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Budaya Sekolah

11Dokumen SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai, tahun 2013 – 2014
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dengan Semangat Kerja Guru di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”

B. Penegasan Istilah

1. Manajemen Sumber daya manusia

Secara istilah manajemen adalah rangkaian ksegala kegiatan yang

menunjuk kepada usaha kerjasama antara dua orang atau lebih untuk

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.12. Pengertian lain dari

manjemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber-

sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu

tujuan tertentu.13

Jadi manajemen dapat diartikan suatu proses sosial yang

direncanakan untuk menjamin kerja sama, partisipasi dan keterlibatan

sejumlah orang dalam mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang

ditetapkan secara efektif.

Sementara Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan

asset dan berfungsi sebagai modal (non material) didalam organisasi,

yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non-

fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.14

Dari pengertian di atas, maka manajemen sumber daya manusia

yang dimaksud dalam penelitian ini tenaga pendidik(guru) yang bekerja

12Suharsimi Arikunto, Lia Yuliana, Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: Aditya
Media, 2012), Ed-Revisi, Cet-1, h. 3

13H. Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia,  (Jakarta: Bumi
Aksara, 2007) h. 9

14Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Yang Kompetitif,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), h. 41 – 42
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dalam organisasi berupa hubungan antara pekerjaan dengan pekerja

(employer-employee), terutama untuk menciptakan pemanfaatan

individu-individu secara produktif dan manusiawi sebagai usaha untuk

mencapai tujuan organisasi dan  dalam rangka perwujudan kepuasan

kebutuhan individu-individu tersebut.

2. Budaya Sekolah

Budaya sekolah adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh

anggota-anggota organisasi itu. Budaya organisasi adalah sekumpulan

asumsi penting yang mempengaruhi opini dan tindakan dalam suatu

perusahaan.15 Sementara menurut Suchway dan Lodge mengemukakan

bahwa: Budaya sekolah merupakan sistem nilai organisasi dan akan

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan para karyawan

berperilaku.16

Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya

sekolah dalam penelitian ini adalah sistem nilai yang dianut oleh anggota

atau warga sekolah, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan

berperilaku dari seluruh warga sekolah, lebih ditekankan pada aspek

budaya disiplin.

3. Semangat Kerja

Westra menyatakan bahwa ”Semangat kerja adalah sikap dari

individu ataupun sekelompok orang terhadap kesukarelaannya untuk

15Manahan P. Tampubolon, Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior), (Bogor :
Ghalia Indonesia, 2008), 210

16Suchway dan lodge, Teori Budaya Organisasi, diakses dari http://jurnal-sumber daya
manusia.blogspot.com
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bekerjasama agar dapat mencurahkan kemampuannya secara

menyeluruh”.17

Sedangkan menurut Moekijat bahwa : ”Semangat kerja

menggambarkan perasaan berhubungan dengan jiwa, semangat

kelompok, kegembiraan, dan kegiatan. Apabila pekerja tampak merasa

senang, optimis mengenai kegiatan dan tugas, serta ramah satu sama lain,

maka karyawan itu dikatakan mempunyai semangat yang tinggi.

Sebaliknya, apabila karyawan tampak tidak puas, lekas marah, sering

sakit, suka membantah, gelisah, dan pesimis, maka reaksi ini dikatakan

sebagai bukti semangat yang rendah”.18

Jadi yang dimaksud semangat kerja dalam penelitian ini adalah

kemampuan atau kemauan setiap individu atau sekelompok orang untuk

saling bekerjasama dengan giat dan disiplin serta penuh tanggungjawab,

yang disertai dengan kesukarelaan dan kesediaannya untuk mencapai

tujuan organisasi.

Berdasarkan penegasan istilah, maka judul penelelitian ini secara

keseluruhan adalah : Hubungan Manajemen Sumber Daya Manusia dan

Budaya Sekolah dengan Semangat Kerja Guru di Sekolah Dasar Islam se-

Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru.

17Pariata Westra. Manajemen Personalia. (Yogyakarta: Liberti, 2000), h. 27
18Moekijat, Manajemen Kepegawaian (Personnel Management). (Bandung: Alumni,

2005), h. 29
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa pokok

permasalahan, yaitu:

a. Rendahnya hubungan manajemen sumber daya manusia dengan

semangat kerja guru di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan

Marpoyan Damai;

b. Rendahnya semangat kerja guru di Sekolah Dasar Islam se-

Kecamatan Marpoyan Damai dipengaruhi oleh budaya sekolah

(budaya disiplin);

c. Secara bersama antara manajemen sumber daya manusia dan budaya

sekolah (budaya disiplin) belum berpengaruh terhadap semangat

kerja guru di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;

d. Terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi semangat kerja guru

di Sekolah Dasar Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identfikasi masalah di atas, maka penelitian ini

dibatasi pada kajian :

a. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan

semangat kerja guru di SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;

b. Hubungan antara budaya sekolah (budaya disiplin) dengan semangat

kerja guru di SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;
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c. Hubungan antara manajemen sumber daya manusia dan budaya

sekolah (budaya disiplin) dengan semangat kerja guru di SD Islam

se-Kecamatan Marpoyan Damai.

3. Rumusan Masalah

a. Apakah terdapat hubungan antara manajemen sumber daya manusia

dengan semangat kerja di SD Islam se-Kecamatan Marpoyan

Damai?

b. Apakah terdapat hubungan antara budaya sekolah dengan semangat

kerja di SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai?

c. Apakah terdapat hubungan secara bersama-sama antara manajemen

sumber daya manusia dan budaya sekolah dengan semangat kerja di

SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara;

a. Manajemen sumber daya manusia dengan semangat kerja guru di SD

Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;

b. Budaya sekolah dengan semangat kerja guru di SD Islam se-

kecamatan Marpoyan Damai;

c. Manajemen sumber daya manusia dan budaya sekolah dengan

semangat kerja guru di SD Islam se-Kecamatan Marpoyan Damai;

2. Kegunaan

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:
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A. Bagi Kepala Sekolah

1) Sebagai bahan informasi SD Islam se-Kecamatan Marpoyan

Damai untuk memberdayakan guru-guru mencapai tujuan secara

optimal di masa yang akan datang.

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk

meningkatkan semangat kerja bagi guru-guru untuk

meningkatkan kwalitas pendidikan di lembaga yang dipimpinya

menjadi lebih baik.

B. Bagi Guru

1) Sebagai bahan informasi bagi guru tentang pentingnya semangat

kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai

seorang tenaga pendidik.

2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi guru tentang arti

penting semangat kerja sebagai salah satu faktor yang

mempengaruhi dalam mencapai tujuan pendidikan.

C. Bagi Lembaga lainnya

1) Sebagai bahan informasi lembaga-lembaga lain, khususnya

lembaga pendidikan Islam tentang manajemen pengembangan

profesionalisme guru.

2) Menambah khasanah ilmu pengetahuan manajemen, terutama

manajemen sumber daya manusia dan manajemen pengembangan

profesionalisme guru.


