
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan sebuah media untuk mengelola kegiatan baik

formal maupun non-formal. Organisasi apapun baik yang bergerak di

pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan keagamaan semua ditentukan baik

buruknya orgainisasi di sisi menejerialnya. Dapat dikatakan manajemen

organisasi yang baik menjadi faktor strategis dalam menciptakan budaya

organisasi. Sedangkan budaya organisasi dengan sendirinya akan

menggiring pada terciptanya kinerja organisasi yang berkualitas dan

produktif.

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
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dilakukan secara rutin, ketaatan para anggota pada aturan baik tertulis

maupun tidak tertulis dan sebagainya.1

Namun perlu digaris bawahi bahwa budaya yang terbentuk di dalam

organisasi adalah merupakan penggabungan dari berbagai budaya yang

dibawa oleh masing-masing individu ke dalam organisasi. Masing-masing

individu sebelum memasuki suatu organisasi telah memiliki budaya, paling

tidak budaya yang dibentuk keluarga, budaya suku, dan bangsanya. Oleh

sebab itu, apabila seseorang menginginkan memasuki suatu organisasi

tertentu, konsekuensi logisnya adalah yang bersangkutan harus memiliki

daya adaptasi yang cukup tinggi. Tanpa daya adaptasi, maka kemungkinan

besar akan terjadi konflik, baik konflik antar individu, individu dengan

organisasi dan konflik pribadi.

Oleh sebab itu, budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam suatu

kelompok manusia atau organisasi. Di dalam suatu masyarakat yang satu

dengan masyarakat yang lain pasti memiliki budaya yang berbeda.

Misalnya saja kebudayaan umum orang Indonesia adalah ramah tamah dan

suka berbasabasi, serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan atau

kelompok, lain halnya dengan orang barat yang tanpa basa-basi dan

bersifat individualis. Tidak berbeda dengan budaya yang mempengaruhi

1 Aan Komariah, Cepi Triatna, ”Visioner Lidearship” (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
2006), hlm. 98
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masyarakat, maka budaya organisasi juga akan mempengaruhi sikap dan

perilaku semua anggota organisasi tersebut. Budaya yang kuat dalam

organisasi dapat memberikan paksaan atau dorongan kepada para

anggotanya untuk bertindak atau berperilaku sesuai dengan yang

diharapkan oleh organisasi.

Dengan adanya ketaatan atas aturan dan juga kebijakan-kebijakan

perusahaan tersebut maka diharapkan bisa mengoptimalkan kinerja dan

produktivitas para karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan

semakin ketatnya persaingan di dalam atau di luar organisasi, kehidupan

kian egois, silaturahmi tidak terjaga, nilai dan prinsip hidup tidak dapat

tempat, karena selalu merasa dikejar oleh tuntutan perubahan yang

berkepanjangan.

Agar lebih cepat tumbuh dan berkembang, ratusan organisasi telah

melakukan merger atau mengakuisisi per tahun, namun hasilnya tidak

menggembirakan. Dari penelitian, 90 % gagal memenuh harapan, terutama

karena konflik budaya. Hasil riset lain juga menyebutkan bahwa 74 %

perusahaan atau organisasi mengalami kegagalan karena tidak

memperhatikan faktor budaya seperti nilai-nilai organisasi. Tata nilai

organisasi berperan sebagai sumber kekuatan penting yang diyakini dan

dianut secara luas dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan.
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Umumnya proses perubahan tidak mudah terjadi kecuali jika kegiatan

memetakan profil budaya organisasi tersedia fasilitasnya sebagai acuan

vital kepentingan manajemen puncak dalam menggerakkan dan

mengendalikan arah perubahan.

Pemetaan profil budaya organisasi tersebut, dipengaruhi oleh nilai-

nilai inti dalam sebuah organisasi yang dijunjung tinggi, dan dimensi atau

jenis budaya yang dirasakan dominan di dalam organisasi. Adapun

kemajuan dan kesuksesan yang diperoleh seseorang dalam sebuah

organisasi, cenderung dipandang dari 3 (tiga) dimensi atau faktor sebagai

berikut :2

1. Banyaknya materi atau harta yang dimiliki

2. Besarnya energi, kekuatan dan kekuasaan yang digunakan

3. Parameter luasnya informasi yang dikuasai

Namun demikian, dalam prakteknya seringkali dilupakan fungsi dan

peran tata nilai (values) pada individu dan keyakinannya (beliefs) sebagai

dimensi atau faktor keempat, yang justru mendasari ketiga dimensi atau

faktor tersebut di atas. Dukungan dimensi atau faktor keempat ini

mengakibatkan semangat perubahannya tidak mekanistik sehingga menjadi

lebih hidup, kuat dan lebih dinamis sebagai sumber kekuatan terbentuknya

budaya oragnisasi.

2 Nevizond Chatab, Profil Budaya Organisasi, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 2
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Dipahaminya values diri sendiri dan orang lain akan membantu dan

memudahkan dalam memimpin diri sendiri dan orang lain. Semakin

dilibatkan personil dalam menciptakan values suatu organisasi, semakin

mereka merasa memilikinya. Selanjutnya semakin sederhana, langsung dan

mudah dipahami values yang diciptakan dan dibangun tersebut serta

dimotivasi dan diorganisasikan melalui shared values maka semakin

mempunyai keunggulan kompetitif yang lebih baik.

Di Indonesia, salah satu bentuk kebijakan yang melibatkan anggota

atau personal dalam menciptakan values suatu organisasi adalah

pengawasan melekat, antara lain untuk mengetahui upaya yang dilakukan

dalam meningkatkan kemampuan kerja pegawai, peningkatan disiplin,

dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan, organisasi kerjanya, bangsa dan

negara. Untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian, salah satu

upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan

yang melekat. Pengawasan yang melekat adalah pemantauan, pemeriksaan

dan evaluasi yang dilakukan serta berdaya guna dan berhasil guna oleh

organisasi kerja terhadap fungsi semua komponen untuk mewujudkan

tugas pokok dan fungsi sebagai pengawasan.

Peringkat korupsi negara Indonesia sebagai negara terkorup di Asia

menimbulkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan
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pertanggungjawaban di lembaga pemerintahan.3 Predikat tersebut

mengindikasikan kurang berfungsinya akuntan dan penegak hukum yang

merupakan tenaga profesional teknis yang secara sistematis bekerjasama

untuk mencegah dan mengungkapkan kasus korupsi di Indonesia secara

tuntas.

Oleh karena itu, penbentukan budaya organisasi yang solid dan

didukung oleh individu yang memiliki kecerdasan emosional di dalam

organisasi merupakan sumber kekuatan dalam sebuah organisasi.4 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

organisasi.5 Perilaku yang sesuai dengan tuntutan organisasi dan dilandasi

dengan budaya organisasi yang solid akan menghadirkan ikatan emosional

dan spiritual yang dalam mengambil keputusan guna peningkatan

keunggulan organisasi.

Aspek lain yang  mempengaruhi perilaku oganisasi adalah tingkat

kecerdasan yang dimiliki oleh anggotanya. Manusia diciptakan dengan

3 Koran Sindo, pada 17 Maret 2007
4 Dalam ilmu manajemen disebut dengan istilah emosi yang negative mempengaruhi

perilaku organisasi. Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen,
(Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 219 – 221.

5 Ibid, hlm. 219 – 225.
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membawa unsur-unsur kecerdasan, yaitu Intelegency Quotient (IQ),

Emotional Quotient (EQ), dan Spritual Quotient (SQ).6

Kecerdasan intelektual atau rasional adalah kecerdasan yang

digunakan untuk memecahkan masalah logika maupun strategi. Para

psikolog menyusun berbagai tes untuk mengukurnya, dan tes – tes ini

digunakan untuk membagi kemampuan manusia ke dalam berbagai

tingkatan kecerdasan, yang kemudian lebih  dikenal  dengan istilah IQ

(Intelligence Quotient). Menurut teori ini semakin tinggi IQ seseorang,

maka semakin tinggi pula kecerdasannya.7

Pada pertengahan 1990-an, Daniel Goleman mempopulerkan

penelitian dari banyak neorolog dan psikolog yang menunjukkan  bahwa

kecerdasan emosional (EQ), sama pentingnya dengan IQ. EQ memberikan

kita rasa empati, cinta, motivasi, dan kemampuan untuk menanggapi

kesedihan atau kegembiraan secara tepat. Sebagaimana yang dinyatakan

Goleman, EQ merupakan persyaratan  dasar untuk menggunakan IQ secara

efektif. Jika bagian-bagian otak untuk merasa telah rusak, maka seseorang

tidak dapat berpikir efektif.8

6 Menurut Taufik Pasiak, ada empat kecerdasan, Kecerdasan Mental/IQ, Kecerdasan
Fisik/Ekonomi, Kecerdsan Emosional (EQ) dn Kecerdasan Spritual (SQ), Pasiak, Manajemen
Kecerdasan, (Bandung: Mizan, 2006), hlm. 26 – 27.

7 Danah Zohar & Ian Marshall. Kecerdasan Spiritual. (Bandung: Mizan. 2007). hlm; 3
8 Ibid, hlm. 3 – 4.
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Kecerdasan  emosi merupakan wacana  baru  di wilayah  psikologi

dan  pedagogik  setelah  bertahun-tahun  masyarakat  sangat  meyakini

bahwa  faktor  penentu  keberhasilan  hidup seseorang adalah IQ.

Penelitian-penelitian sekarang menemukan bahwa keterampilan sosial dan

emosional  ini mungkin bahkan lebih penting bagi keberhasilan hidup

ketimbang kemampuan  intelektual.9 Dengan  kata lain,  memiliki  EQ

tinggi  mungkin  lebih penting  dalam  pencapaian  keberhasilan

ketimbang  IQ  tinggi  yang  diukur berdasarkan uji standar terhadap

kecerdasan kognitif verbal dan nonverbal.10

Menurut Goleman, peran penting EQ dari pada IQ dicontohkan dalam

cara kerja otak. Korteks  prefrontal  merupakan  wilayah  yang

bertanggungjawab terhadap  ìingatan  kerjaî,  yaitu  kemampuan  atensi

untuk  menyimpan fakta-fakta  penting  dalam  pikiran  yang  berguna

untuk  penyelesain maslah.  Lobus  Prefrontal  ini  terkait  dengan  sirkuit

otak  limbik. Kaitan antara sirkuit prefrontal amigdala inilah yang

merupakan titik temu antara nalar  dan  emosi.  Dengan  demikian

kemurungan  emosional  yang  terus menerus  dapat  mengganggu

kemampuan  kerja  intelektual  seseorang sehingga  dalam  pengambilan

9 Daniel Goleman, Emotional  Intelligence, Penerjemah  T.  Hermaya  (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17-39

10 Lawrence  E.  Shapiro, Mengajarkan  Emotional  Intellegence  pada  Anak,
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 4.
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keputusan  dapat  menimbulkan  bencana. Kecerdasan  rasional  saja  tidak

menyediakan  kemampuan  untuk menghadapi gejolak yang ditimbulkan

oleh kesulitan hidup.11

Menurut berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan

manusia dengan besaran maksimum 20%, bahkan  menurut Steven J. Stein,

Ph.D. dan Howard E. Book,M.D. menyebutkan bahwa peranan IQ hanya

6% dalam kehidupan manusia.12

Kemudian, pada akhir abad kedua puluh lahir kecerdasan spiritual

(SQ), yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan

makna dan nilai, kecerdasan untuk menempatkan perilaku seseorang dalam

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan

yang lain. SQ diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif.

Bahkan, SQ merupakan kecerdasan  tertinggi manusia.13

Ketiga kecerdasan tersebut, kemudian diterjemahkan oleh Ary

Ginanjar Agustian sebagai “Emotional Spiritual Quotient” (ESQ).

Menurutnya, manusia  yang  baik  itu haruslah  mampu  menyeimbangkan

antara dimensi intelektual (Intellegence  Quotient), dimensi  emosi

(Emotional  Quotient)  dan  dimensi  spiritual (SpiritualQuotient)

11 Daniel Goleman, Emotional  Intelligence…………, hlm. 39
12 Ary Ginanjar, ESQ Power. (Jakarta: Arga 2003), hlm. 61.
13 Danah Zohar & Ian Marshall, Kecerdasan Spiritual…….., hlm. 4
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sekaligus.14 Selama ini IQ, EQ dan bahkan SQ yang ada hanya berorientasi

pada hubungan antar manusia, sedangkan nilai-nilai transendental

(Ketuhanan) baru sebatas filosofis saja. Sedangkan ESQ sudah menjangkau

nilai-nilai Ketuhanan.15

Permasalahan yang ada di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan adalah rendahnya perilaku

organisasi, yaitu ditunjukkan oleh adanya beberapa tenaga kependidikan

yang tidak mengetahui misi yang diemban organisasi sekolah, sehingga

kurang komunikatif terhadap sesama pegawai, atasan dan terhadap

masyarakat dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya maupun adanya

pegawai yang meninggalkan pekerjaannya tanpa mempunyai alasan yang

jelas, sering terlambat datang, dan pulang lebih awal dari jam yang

ditetapkan.16

Sementara secara kelembagaan, MTs al-Hamidiyah sudah membuat

pedoman bertingkah laku bagi orang-orang di dalam organisasi secara

Islami, serta sosialisasi dan pendalaman terhadap pedoman tersebut agar

dipahami oleh anggota.17 Bahkan pada Desember 2012, MTs. Al-

14 Ary Ginanjar Agustian, ESQ: Emotional Spiritual Quotient, (Jakarta : Arga, 2005),
hlm. 58 – 59.

15 Ibid, hlm. 18 – 19.
16 Observasi pada absensi sidik jari tenaga pendidik dan kependidikan di MTs. Al-

Hamidiyah, pada tanggal 20 Juni 2013.
17 Dokumen MTs. Al-Hamidiyah, tahun 2012 – 2013.
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Hamidiyah telah melakukan training ESQ bagi seluruh tenaga pendidik dan

kependidikan.

Berdasarkan gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pengaruh ESQ dan Budaya Organisasi

terhadap Perilaku Organisasi bagi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan"

B. Penegasan Istilah

1. Kecerdasan Emosional adalah metability yang  menentukan  seberapa

baik  manusia  mampu menggunakan  keterampilan-keterampilan  lain

yang  dimilikinya,  termasuk intelektual yang belum terasah.18

Sementara Goleman  dalam  Nggermanto  mengatakan  bahwa

kecerdasan  emosional adalah  kemampuan  untuk  mengenali

perasaan  kita  sendiri  dan  perasaan  orang lain,  kemampuan

memotivasi  diri  sendiri  dan  kemampuan  mengelola  emosi dengan

baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain.19

Dari  definisi tersebut, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa kecerdasan

emosional adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk

18 Pusat Pengembangan Tasawuf Positif, Menyinari Relung-relung Ruhani, (Jakarta:
Hikmah, 2002), hlm. 157-158

19 Agus Nggermanto, Quantum Quotient, (Bandung: Nuansa, 2002), hlm. 98
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dapat menggunakan perasaannya  secara optimal guna mengenali

dirinya  sendiri dan lingkungan sekitarnya.

2. Kecerdasan Spritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan

memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk

menempatkan perilaku dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya,

kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang

lebih bermakna dibandingkan dengan  yang lain. Indikasi kecerdasan

spiritual ini dalam pandangan mereka meliputi kemampuan untuk

menghayati nilai dan makna-makna, memiliki kesadaran diri, fleksibel

dan adaptif, cenderung untuk memandang sesuatu secara holistik, serta

berkecenderungan untuk mencari jawaban-jawaban fundamental atas

situasi-situasi hidupnya, dan lain-lain.20

Jadi, yang dimaksud ESQ dalam penelitian ini adalah sebagaimana

yang dikemukakan oleh Ary Ginanjar bahwa ESQ atau kecerdasan

emosi dan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah

terhadap setiap prilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan

pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif)

20 Danah Zohar dan Ian Marshall, SQ; Memanfaatkan Kecerdasan Spritual dalam
Berfikir Integralistik dan Holistik untuk Memaknai Kehidupan, (Bandung : Mizan, 2000), hlm.
8 – 9.
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dan memiliki pemikiran yang tauhidi (integralistik) serta berprinsip

hanya kepada Allah.21

3. Budaya Organisasi 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.22 Sementara menurut Suchway dan Lodge mengemukakan

bahwa: Budaya organisasi merupakan system nilai organisasi dan akan

mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan para karyawan

berperilaku dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya

organisasi dalam penelitian ini adalah sistem nilai organisasi yang

dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara

bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi.”23

Jadi yang dimaksud budaya organisasi dalam penelitian ini adalah

system nilai atau aturan-aturan yang menjadi nilai atau karakter dalam

sebuah lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah MTs Al-Hamidiyah

Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

4. Perilaku organisasai adalah keahlian personal yang dimiliki oleh

seseorang dalam sebuah organisasi. Diantara bentuk prilaku organisasi

21 Ary Ginanjar Agustian. ESQ: Emotional Spiritual Quotient……. hlm. 57
22 Manahan P. Tampubolon, Perilaku Keorganisasian (Organization Behavior),

(Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), 210
23 Suchway dan lodge, Teori Budaya Organisasi, diakses dari http://jurnal-

sdm.blogspot.com
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ini adalah produktifitas, mangkir, perputaran karyawan, perilaku

menyimpang di tempat kerja, kepuasan kerja. Dalam penelitian ini,

yang dimaksud perilaku organisasi adalah OCB (Organizational

Citizenship Behavior). Hal ini, didasarkan pada asumsi bahwa

peningkatan kinerja sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas

perilaku yang ditunjukkan pegawai atau anggota di dalamnya, di mana

perilaku ini diharapkan tidak hanya berkaitan dengan kualitas

pelaksanaan atau tugas-tugas yang telah ditetapkan (in-role) namun

lebih dari itu juga perilaku yang bersifat exstra-role atau yang tidak

digariskan dalam job description organisasi dan mampu memberikan

kontribusi positif bagi efektifitas organisasi.

Jadi, yang dimaksud perilaku organisasi dalam penelitian ini adalah

perilaku yang bebas, bersifat sukarela, tidak untuk kepentingan diri

sendiri, bukan tindakan yang terpaksa dan mengedepankan pihak lain

(rekan kerja, lembaga atau organisasi). Kemudian perilaku individu

sebagai wujud dari kepuasan berdasarkan performance, (kinerja) dan

tidak diperintahkan secara formal. Dan perilaku yang tidak berkaitan

secara langsung dengan kompensasi atau sistem reward yang formal.

5. Tenaga Pendidik adalah orang yang mendidik. Sedang mendidik diartikan

memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai ahklak dan



15

kecerdasan pikiran.24 Menurut Undang-Undang RI No.20 tahun 2003

pasal 39 (2) yaitu pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.25

Sementara tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi atau staf tata

usaha yang membantu pelaksanaan proses pendidikan di sekolah.

Jadi yang dimaksud tenaga pendidik dan kependidikan dalam

penelitian ini adalah para guru dan staf administrasi/tata usaha di MTs.

Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan.

Dari uraian tersebut di atas, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa yang dimaksud Pengaruh ESQ dan Budaya Organisasi terhadap

Perilaku Organisasi bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MTs Al-

Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan

adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat menggunakan

perasaannya dalam mengenali dirinya  sendiri dan lingkungan sekitarnya

dan kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap prilaku dan

kegiatan serta system nilai atau aturan-aturan yang menjadi nilai atau

24 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga, (Jakarta: Buku Pustaka,
2006), hlm. 262.

25 Undang-undang dan Peraturan Pemerintahan RI tentang Pendidikan, (Jakarta: Depag
RI,2006), hlm.27.
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karakter dalam sebuah lembaga pendidikan bagi guru maupun karyawan

yang ada di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut

Kabupaten Pelalawan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

a. Bagaimana tingkat ESQ tenaga pendidik dan kependidikan di MTs

Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan?

b. Bagaimana budaya organisasi di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan

Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

c. Bagaimana prilaku organisasi tenaga pendidik dan kependidikan

di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut

Kabupaten Pelalawan?

d. Apakah ESQ berpengaruh terhadap prilaku organisasi tenaga

pendidik dan kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan

Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

e. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap prilaku

organisasi tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-

Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan?
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f. Apakah ESQ dam budaya organisasi berpengaruh secara bersama-

sama terhadap prilaku organisasi tenaga pendidik dan

kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan?

g. Apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi prilaku

organisasi tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-

Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan?

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut, maka

permasalahan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh ESQ

dan budaya organisasi terhadap prilaku organisasi tenaga pendidik dan

kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan.

3. Rumusan Masalah

a. Apakah terdapat pengaruh ESQ terhadap prilaku organisasi di

MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut

Kabupaten Pelalawan?

b. Apakah budaya organisasi berpnegaruh terhadap prilaku

organisasi tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-
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Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten

Pelalawan?

c. Apakah ESQ dan budaya organisasi berpengaruh secara bersama-

sama terhadap prilaku organisasi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah:

1) Untuk mengetahui pengaruh ESQ terhadap perilaku organisasi

tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan

Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

2) Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap perilaku

organisasi tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Al-Hamidiyah

Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?

3) Untuk menguji secara empiris pengaruh secara bersama-sama ESQ

dan budaya organisasi terhadap perilaku organisasi tenaga pendidik

dan kependidikan di MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan?
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2. Manfaat Penulisan Tesis.

Nilai guna yang dapat diambil dari penulisan Tesis ini adalah;

a. Secara teoritis, hasil penelitian di harapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang prilaku

organisasi dan budaya organisasi dan juga diharapkan dapat dipakai

sebagai acuan untuk riset-riset mendatang.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan

kontribusi praktis, yaitu bagi MTs Al-Hamidiyah Pangkalan Bunut

Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan untuk merencanakan

program peningkatan Sumber Daya Manusainya yang profesional

untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga yang berkualitas

dalam menciptakan tata kelola sekolah yang yang baik.


