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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Yayasan Mardi Wiyata didirikan untuk ikut serta menanggapi persoalan 

pembangunan bangsa, khususnya berkenaan dengan masalah pendidikan dan 

pengajaran. Yayasan Mardi Wiyata berbadan hokum dengan akte pendidirian no.   

tanggal 25 Oktober 1958 dan 27 Februari 2006 disahkan oleh Mentri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia pendirian yayasan ini dilandasi  oleh kesadaran dan 

komitmen bersama atas pembangunan bangsa, khususnya dalam pembentukan 

manusia Indonesia seutuhnya, antara lain diperlukan pembinaan dan 

pengembangan pendidikan dan pengajaran. Bahwa pembinaan dan 

pengembangan pendidikan dan pengajaran tersebut bukan semata-mata 

menjadi tanggungjawab pemerintah,  tetapi juga dituntut kesadaran masyarakat 

untuk ikut berpartisipasi.  

Mengingat pendidikan dan pengajaran merupakan elemen yang sangat 

penting untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas, cerdas, damai, 

terbuka demokratis dan mampu bersaing serta dapat meningkatkan 

kesejahteraan semua warga negara Indonesia. Kebutuhan guru yang sangat 

mendasar adalah kebutuhan kompensasi, dimana kompensasi masih dirasakan 

belum memuaskan, sangat menentukan kinerja guru. Masih ada perbedaan 

dalam pemberian kompensasi antar unit karya di Yayasan Mardi Wiyata sendiri 

lebih-lebih dalam satu komplek. Hal ini dapat dilihat dalam diagram dibawah ini. 
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Tabel.1.1 

 

 

Sumber data: diolah 2018 

Besaran pemberian kompensasi antar unit karya berbeda-beda 

berdasarkan kemampuan finansial masing-masing sekolah. Maka nampaklah 

perbedaan nominal antara SDK, SMPK dan SMAK. Perbedaan yang cukup 

mencolok adalah tunjangan kelebihan mengajar dan tunjangan wali kelas. Maka 

hal ini menjadi permasalahan sendiri bagi kinerja yang ditunjukan oleh tenaga 

pendidikan yang ada dalam Yayasan ini. Kita tahu bahwa pendapatan seorang 

guru yang profesional sangat ditentukan oleh prestasinya dalam bekerja. Guru 

akan memperoleh imbalan yang memadai jika mereka profesional, sebaliknya 

jika kinerja guru tidak memuaskan tidak sepantasnya memperoleh imbalan yang 

memadai. Adapun penyebab kurang optimalnya kinerja guru tidak lepas dari 

beratnya tugas seorang guru. 
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Dari hasil kerja yang telah dilakukan guru tersebut maka guru berhak 

menerima penghasilan dan imbalan yang telah ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai tenaga 

pendidik. Guru dalam proses pembelajaran bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang diijinkan. Peran guru tidak hanya mentrasfer pengetahuan 

saja, tetapi juga membentuk pribadi anak untuk mencapai kedewasaannya. 

Karena itu guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai 

pembimbing, pemimpin, dan lainnya. Selain itu guru juga dituntut berperan dalam 

administrasi sekolah yang meliputi administrasi kesiswaan, administrasi sarana 

dan prasarana, administrasi hubungan masyarakat dan layanan khusus. Tugas 

lain yang dibebankan oleh kepala sekolah dapat berupa piket sekolah. Guru 

yang profesional adalah jika pekerjaannya itu dapat menjamin kehidupan guru.  

Selain itu dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala 

sekolah, diperoleh informasi bahwa guru enggan mengikuti pelatihan dan 

seminar apabila tidak disediakan tunjangan transportasi, penginapan, dan 

tunjangan makan selama mengikuti pelatihan. Disisi lain, kinerja guru di Yayasan 

Mardi Wiyata sub perwakilan Surabaya makin dituntut bekerja lebih profesional 

lagi, meskipun tidak dipungkiri masih ada beberapa orang guru yang semangat 

mengikuti pelatihan, seminar bahkan untuk melanjutkan pendidikannya ke 

jenjang lebih tinggi lagi. 

Lain halnya lagi, dalam melaksanakan pembelajaran banyak juga guru 

yang kurang maksimal seperti persiapan sebelum mengajar yaitu kurangnya 

penggunaan teknologi, informasi,dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas 

pembelajaran sehingga peserta didik kurang bersemangat dan jenuh saat 
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mengikuti pelajaran. Hal tersebut dilihat dari hasil evaluasi terpadu (2015) yang 

dilakukan oleh Yayasan. Masih ada tenaga pendidik tidak menunjukan kesiapan 

dalam pelaksanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan kelengkapan 

administrasinya dan dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik belum dapat 

menunjukan kemampuan pengelolaan/strategi pembelajaran dengan baik. 

Disamping itu juga satuan pendidikkan  belum semua menyelesaikan rencana 

kegiatan sekolah baik yang meliputi RKJM (program A), RKT (program B) dan 

RKAS (program C).  

Secara keseluruhan hasil temuan supervisi yang mencakup berbagai 

komponen satuan pendidikan, dapat kita ketahui sajian data yang tertera pada 

tabel berikut ini: 

Tabel.1.2. 

Rangkuman Hasil Temuan visitasi Yayasan 

Komponen Masalah/kasus Prosentase Total 

% SD SMP SMA 

 

KLINIS 

Perangkat pembelajaran 25% 14% 15% 18  

Pelaksanaan 

pembelajaran 

18% 25,50% 18% 21 

 

NON KLINIS 

 

Kurikulum 7% 14,50% 10% 11 

Kesiswaan 8% 5% 14% 9 

Humas 5% 7% 4% 5 

Sapras 20% 24% 25% 23 

Katoliksitas dan 

Kemardiwiataan 

Katoliksitas 2% 1% 2% 1,5 

Kemardiwiyataan 3% 0,70% 2% 2 

Data diolah 2015 
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Dalam evaluasi tersebut juga ditemukan fakta bahwa persoalan pokok 

dalam semua unit karya adalah mentalitas bekerja PTK tidak dengan hati. Hal ini 

ditunjukan dengan sikap yang kurang baik dengan kurang memperhatikan satu 

dengan yang lainnya sehingga sikap “anderbeni” belum nampak. Padahal jika 

kita mengacu pada kinerja guru adalah seluruh usaha guru untuk mengantarkan 

proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan, meliputi kegiatan yang 

menyangkut tugas profesionalnya sebagai guru dan tugas pengembangan 

pribadi guru. Guru yang baik bukan guru yang menyenangkan semua murid, 

tetapi guru yang baik memberikan hal-hal yang terbaik untuk murid-muridnya.  

Masrukhin dan Waridin (2006) mengungkapkan bahwa setiap organisasi 

memiliki budaya organisasi yang berfungsi untuk membentuk aturan atau 

pedoman dalam berfikir dan bertindak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Sejalan dengan Masrukhin dan Waridin yayasan menyerukan perbaikan dalam 

budaya organisasi dalam menanggapi temuan tim supervisi internal dengan 

sikap tidak perlu saling menyalahkan dan yang harus dilakukan adalah berubah. 

Perubahan itu adalah perubahan mental pembelajaran dan adaptif terhadap 

perubahan. Tekanan utama dalam perubahan dan pengembangan budaya 

organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai-nilai, sikap dan perilaku dari 

anggota organisasi secara keseluruhan. Dengan dasar pemikiran tersebut, 

penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompensasi Kerja 

dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Melalui Kepuasan Kerja  sebagai 

Variabel Intervening. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti, yaitu: 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja di Yayasan 

Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja di Yayasan Mardi Wiyata 

Sub Perwakilan Surabaya? 

3. Apakah budaya organisasi  berperan terhadap kepuasan kerja di Yayasan 

Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya? 

4. Apakah budaya organisasi  berpengaruh terhadap kinerja Yayasan Mardi 

Wiyata Sub Perwakilan Surabaya? 

5. Apakah  kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja di Yayasan Mardi 

Wiyata Sub Perwakilan Surabaya? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian 

disusun sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh  kompensasi berperan terhadap kepuasan 

kerja di Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi berperan terhadap kinerja guru 

di Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi  berperan terhadap 

kepuasan kerja di Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi  berperan terhadap 

kinerja guru di Yayasan Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya. 

5. Untuk mengetahi pengaruh  kepuasan kerja terhadap kinerja di Yayasan 

Mardi Wiyata Sub Perwakilan Surabaya. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang dikemukakan sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Dalam perspektif akademis dan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi, manajemen 

dan pendidikan khususnya untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan kajian tentang peningkatan kinerja guru, kepuasan kerja suatu 

sekolah untuk mempertahankan eksistensinya. Penelitian ini berkepentingan 

untuk mengkaji dan menguji konsep pendidikan ekonomi khususnya tentang  

kompensasi kerja, dan budaya organisasi dalam bidang pendidikan. 

1.4.2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna 

untuk meningkatkan kinerja guru Yayasan Mardi Wiyata dan memperteguh 

pelayanan dan pengabdian mereka dalam karya di bidang pendidikan yang 

mereka jalani selama ini. Memberikan informasi tentang pengaruh antara 

kompensasi kerja, dan budaya organisasi  terhadap kinerja guru Yayasan Mardi 

Wiyata bidang pendidikan di Surabaya. 

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan berarti untuk 

mengembangkan diri dalam menyelenggarakan pendidikan secara profesional 

yang ditandai dengan pengambilan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi para 

guru, sesuai dengan semangat ideal yang melandasi Yayasan terutama 

Gravissimum Educationis. 


