
BAR I 

PENDAHULUAN 

Latar Belakanrj Masalah 

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub 

sistem atau haaian-haaian vana salina herkaitan satu sama lain dalam 

melakukan aktivitasnya. Hakikat dari organisasi itu adalah manusia 

dan kerja sama dalam suatu struktur organisasi yang menciptakan 

pembagian tugas dan jabatan serta meletakkan batas-batas 

kebebasan seseorang dalam organisasi. 

Lembaga pendidikan tinggi merupakan suatu organisasi non 

profit yang didalamnya terdiri dari beberapa macam komponen. tuiuan 

yang akan dicapai organisasi ini adalah keberhasilan dalam mendidik 

semua mahasiswa yang ada di lingkungan perguruan tinggi tersebut. 

Salah satu unsur yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan tinqqi tersebut adalah tenaga kependidikan. 

Penlelasan tentang Tenaga Kependidikan dalam Pasal 39 UU No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah, (1) Tenaga 

kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelanggaraan pendidikan. Bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan, dan (2) Pendidik adalah tenaga 
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kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, kenselor, 

pamong belajar, widyaiswara, tutor, insfrastruktur, fasilitator dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kukhususannya, serta berpartisipasi 

dalam menyelanggarakan pendidikan. Bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

Tenaga Kependidikan merupakan salah satu elemen yang 

keberadaannya sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran 

di lembaga pendidikan termasuk didalamnya pergruan tinggi karena 

tugas, fungsi dan peranan mereka sangat menunjang kalancaran 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan laporan hasil Audit Mutu Internal (AMI) ISO 

9001:2008 dan IWA 2:2007 Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 

Badan Penjamin Mutu (BPM) Unnes pada tanggal 16 sd 20 Desember 

2013 dengan empat ruang lingkup audit yang meliputi: (1) Kinerja Unit 

Fakultas dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, (2) Kinerja 

Unit Program Studi dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007, 

(3) Kinerja Unit Pendukung dalam implementasi SMM ISO dan IWA 

2:2007, (4) Kinerja Kepuasan Dosen danTenaga Kependidikan 

terhadap Layanan Unnes, (4) Kepusan Mahasiswa Terhadap Kinerja 

Dosen dalam pembelajaran, dan (5) Kinerja Dosen dan Tenaga 



Kependidikan Unnes. AMI dilaksanakan secara serentak di 8 

Fakultas, 47 Program Studi, LP2M, 2 Badan (BPM dan BPTIK), UPT 

Perpustakaan, dan 2 Biro (BAAKK dan BAUK) dilingkungan 

Universitas Negeri Semarang dengan melibatkan 54 orang Auditor 

Internal ISO. 

Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam 

mencapaikan sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan ditahun 

2013. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan 

ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan 

dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan 

adanya capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan 

juga adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung 

capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indikator, secara 

lengkap temuan masing-masing Fakultas dapat ditunjukan dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1 
Rekap Temuan Audit ISO tingkat Universitas 

• I T A o TEMUAN KESESUAIAN TEMUAN KETIDAK-SESUAIAN 

Jumlah Persentase Jumlah Persentase 
1 FIP (6prodi) 25 44.64% 31 55.36% 
2 FBS (13prodi) 37 66.07% 19 33.93% 
3 FIS (6prodi) 32 57.14% 24 42.86% 
4 FMIPA (9 prodi) 37 66.07% 19 33.93% 
5 FT (4 prodi) 34 60.71% 22 39.29% 
6 FIK (4 prodi) 18 32.14% 38 67.86% 
7 FE (4 prodi) 37 66.07% 19 33.93% 
8 FH (1 prodi) 39 69.64% 17 30.36% 

Total 259 57.81% 189 42.19% 
Sumber: Laporan AMI Tahun 2013 



Secara rinci temuan Audit Mutu Internal (AMI) ISO Tahun 2013 

untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dari 

indikator Kelembagaan hal yang paling menonjol adalah lama waktu 

memberikan rerspon terhadap komplain yang realisasinya 48 jam dari 

target 24 jam, hal ini dikarenakan belum adanya sistem yang mampu 

menghitung lama waktu respon terhadap komplain pelanggan yang 

masuk. Indikator Akademik hal yang paling menonjol adalah 

ketersedian konten digital pembelajaran (e-learning) yang realisasinya 

2,7% dari target 22,10%. Indikator sumberdaya item tenaga 

kependidikan yang menguasai TIK hanya 80 % dan sedikit jumlahnya 

tanaga kependidikan dengan kualifikasi S2. Terakhir indikator 

kerjasama hanya 2% yang teralisasi untuk program kerjasama 

internasional, sedangkan program kerjasama nasional yang teralisasi 

hanya 14%. 

Berdasarkan pada pengamatan awal dan wawancara denga 

nsalah satu Dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang menunjukkan kondisi yang bervariasi dalam penciptaan 

lingkungan kerja, motivasi tenaga kependidikan yang cenderung tidak 

stabil dalam menjalankan program-programnya, kondisi manajemen 

masih dilaksanakan dengan ala kadarnya hal ini disebabkan salah 

satunya dengan jumlah tenaga yang tidak sebanding dengan 

pekerjaan, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, keterlibatan 

pemimpin yang terkesan acuh terhadap kesejahteraan tenaga 



kependidikan, dan menjadi rahasia umurti bahwa ketenagaan dalam 

tenaga kependidikan belum sesuai dengan kompetensinya, sehingga 

kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kependidikan tidak 

berjalan dengan baik. 

Berbagai permasalahan yang dihadapi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang dalam rangka penyelenggaraan 

pendidikan dan pelaksanaan tugas yang diemban tenaga 

kependidikan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi 

kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang baik yang bersifat eksternal dan internal. 

Kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang dapat dilihat dari kepemimpinan (dalam 

hal ini peran dari Dekan), motivasi, dan lingkungan kerja yang 

dibangun oleh universitas Negeri Semarang khususnya Fakultas Ilmu 

Pendidikan, dan sebagai pengelola dan pengemban tugas 

diharapakan dapat menciptakan hal tersebut. Motivasi dalam 

pengertian secara sederhana merupakan kebutuhan yang mendorong 

perbuatan ke arah suatu tujuan tertentu. Motivasi berasal dari dalam 

diri, sementara itu, membawa sesuatu keluar dari dalam diri 

merupakan bagian penting dari proses kesuksesan. Banyak orang 

yang gagal memotivasi diri karena mereka selalu berpikir bahwa tidak 

ada hal baik yang dapat terjadi pada diri mereka, mereka percaya 



mereka pantas untuk gagal dan akhirnya merekapun menyerah untuk 

mencoba. 

Banyak penelitian yang meneliti tentang motivasi terhadap 

kinerja karyawan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Linawati & 

Suhaji (2012), Murti dan Srimulyani (2013), dan Miswan (2011) yang 

menyatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

Pada dasarnya memotivasi sebagai kegiatan mendorong 

anggota organisasi untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu 

yang tidak memaksa dan mengarah pada tujuan. Kegiatan mendorong 

tersebut adalah usaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Untuk 

itu pemimpin harus menghindari pemberian dorongan yang bersifat 

intimidasi atau menekan anggota organisasi melalui ancaman sanksi, 

hukuman atau cara-cara lain yang tidak menyenangkan. 

Pemberian pengaruh seperti diuraikan di atas telah tercatat di 

dalam sejarah kepemimpinan negeri ini sebagaimana yang dilakukan 

oleh Ki Hajar Dewantara yang merumuskan dasar-dasar 

kepemimpinan (khususnya di bidang pendidikan) yang terkenal 

dengan prinsip : Ing ngarsa sung tulada, Ing madia mengun karsa, Tut 

wuri handayani. Hal tersebut diatas menunjukkan kepemimpinan yang 

mengutamakan keteladanan tanpa paksaan (Nawawi, 2003, h. 22). 

Keteladanan dari seorang pemimpin akan berdampak pada perilaku 

para bawahannya yang dimana jika seorang pemimpin mempunyai 



kinerja yang bagus maka para bawahan akan meneladani kinerja 

yang ditunjukkan dari seorang pemimpinnya. 

Motivasi personal di tempat kerja, kondisi fisik aktual sebuah 

kantor sangat penting untuk memaksimalkan kinerja. Sementara 

banyak pimpinan yang memilih untuk melengkapinya dengan 

kebutuhan kantor yang minim, mereka mungkin mengabaikan 

rintangan besar yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja. 

Lingkungan kerja yang segar, nyaman, dan memenuhi standar 

kebutuhan layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan. 

Lingkungan kerja nonfisik yang meliputi keramahan sikap, sikap saling 

menghargai diwaktu berbeda pendapat, dan lain sebagainya adalah 

syarat wajib untuk terus membina kualitas pemikiran yang akhirnya 

bisa membina kinerja mereka secara terus-menerus. Salah satu faktor 

penting yang harus diperhatikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang dalam upaya meningkatkan kinerja adalah 

kenyamanan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang nyaman akan 

dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja. Memperhatikan 

kondisi lingkungan kerja berarti berusaha menciptakan kondisi 

lingkungan kerja yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan unsur 

ketenagaan yang ada dalam tenaga kependidikan. 

Adalah menjadi tugas bersama agar sebuah lembaga atau 

organisasi memiliki lingkungan kerja yang nyaman serta kondusif. 

Berdasarkan pengalaman dan dari beberapa buku, biasanya 
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lingkungan kerja yang nyaman kondusif akan memberikan dampak 

yang positif bagi pelaku organisasi, begitu juga sebaliknya apabila 

lingkungan kerja yang dibangun tidak berdasarkan apa yang menjadi 

kebutuhan organisasi maka mustahil untuk mendapatkan suatu 

kesatuan kinerja yang baik. 

Menurut Whitmore (2009, h. 95) kinerja yang nyata jauh 

melampaui apa yang diharapkan adalah kinerja yang menetapkan 

standar-standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan 

orang lain. Bertolak dari pandangan Whitmore di atas, kinerja 

menuntut adanya pengekspresian potensi seseorang, dan 

pengekspresian ini menuntut pengambilan tanggung jawab atau 

kepemilikan yang menyeluruh dari sebuah lembaga atau organisasi. 

Sejalan dengan konsep evaluasi kinerja pada tingkat kelompok oleh 

Dharma (2010, h. 238) bahwa sebuah kelompok yang terjalin erat dan 

interdepeden yang bekerja di dalam sebuah unit dan secara bersama 

bertanggung jawab untuk menghasilkan suatu hasil yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan pada uraian, dan fakta permasalahan di atas dapat 

dikatakan bahwa ada permasalahan yang kompleks dalam hubungan 

dengan kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang, kepemimpinan, kompetensi, kualifikasi, 

motivasi, disiplin, lingkungan kerja menjadi hal yang utama dalam 
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memaknai kinerja tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. 

Banyak faktor yang berkaitan dengan kinerja tenaga 

kependidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

tetapi dalam penelitian ini penulis membatasi pada faktor 

kepemimpinan, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja yang 

berhubungan dengan kinerja tenaga tenaga kependidikan Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Dengan alasan 

kepemimpinan dan motivasi merupakan representasi faktor individu 

dari tenaga kependidikan, sedangkan untuk lingkungan kerja 

merupakan representasi faktor interaksi sosial dan psikologis dari 

tenaga kependidikan dengan kinerjanya. 

Berdasarkan latar belakang dan berbagai uraian tersebut dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul Hubungan antara 

Kepemimpinan, Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja dengan 

Kinerja, yang difokuskan pada bagaimana hubungan variabel 

kepemimpinan, motivasi intrinsik, dan lingkungan kerja dengan kinerja. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini tidaklah terlepas dari rumusan masalah 

di atas, yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui secara empirik hubugan antara kepemimpinan, 

motivasi intrinsik, lingkungan kerja dengan kinerja. 
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b. Untuk mengetahui secara empirik hubungan antara kepemimpinan 

dengan kinerja. 

c. Untuk mengetahui secara empirik hubungan antara motivasi 

intrinsik dengan kinerja. 

d. Untuk mengetahui secara empirik hubungan antara lingkungan 

kerja dengan kinerja. 

Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoitis 

a Hasil penelitian ini diaharapkan dapat digunakan untuk 

memperkaya teori psikologi, khususnya psikologi 

kepemimpinan dan psikologi sosial. 

b Memberikan wacana, keilmuan dan dijadikan dasar dalam 

meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi Tenaga 

Kependidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang dalam meningkatkan kepemimpinan, motivasi dan 

lingkungan kerja lembaga. 

b. Dapat dijadikan referensi dalam menciptakan kinerja yang 

prima bagi Fakultas Ilmu Penidikan Unviversitas Negeri 

Semarang. 


