
A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Pendidikan kejuruan merupakan salah satu subsistem pendidikan 

kejuruan dalam sistem pendidikan nasional dimana pada sistem persekolahan 

dilaksanakan melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana 

penyelenggaraannya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan sehingga siswa memiliki kemampuan sebagai tenaga ketja 

tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional, serta dapat 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Semua komponen sekolah termasuk guru harus sinergis dalam 

rangka memenuhi tuntutan untuk meningkatkan kualitas sekolah . 

Oleh karena itu guru ikut ambil bagian penting dalam upaya mencapai 

kemajuan sekolah, kepuasan kerja guru adalah salah satu variabel penting 

dalam pencapaiannya. Apabila guru merasakan kepuasan dalam melaksanakan 

tugas atau bekerja, maka akan tercipta suasana yang penuh kebersamaan, 

memiliki tanggung jawab yang sama, iklim komunikasi yang baik dan j uga 

semangat kerja yang tinggi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara 

maksimal. Tetapi sebaliknya apabila guru dan staf tidak merasa puas, maka 

akan tercipta suasana yang kaku, membosankan, dan semangat tim yang 

rendah. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) guru merupakan sasaran penting 

dalam manajemen somber daya manusia, karena secam langsung maupun 



tidak langsung akan mempengaruhi produktivitas keija. Suatu gejala yang 

dapat membuat rusaknya kondisi organisasi sekolah adalah rendahnya 

.... kepuasan keija guru dimana timbul gejala seperti kemangkiran, malas bekeija, 

banyaknya keluhan guru, rendahnya prestasi keija, rendahnya kualitas 

pengajaran, indisipliner dan gejala negatif lainnya. Sebaliknya kepuasan keija 

yang tinggi diinginkan oleh kepala sekolah karena dapat dikaitkan dengan 

hasil positif yang mereka harapkan. 

Kepuasan keija yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi 

sekolah telah dikelola baik dengan manajemen yang efektif. Kepauasan keJja 

yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan imbalan 

yang disediakan oleh organisasi. Meningkatkan kepauasan keJja bagi guru 

merupakan hal yang sangat penting, karena menyangkut masalah hasil keJja 

guru yang merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kepada siswa. 

Berbagai penelitian, ungkap Siagian (2008:295) telah membuktikan 

bahwa apabila dalam pekeijaannya seseorang mempunyai otonomi untuk 

bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam 

keberhasilan organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang basil 

pekeljaan yang dilakukannya, yang bersangkutan akan merasa puas. Robbins 

(2007: 1 07) juga menyimpulkan bahwa ketika data kepuasan dan produktivitas 

kelja dikumpulkan pada suatu organisasi, ditemukan bahwa organisasi yang 

mempunyai lebih banyak karyawan yang puas cenderung lebih efektif dari 

pada organisasi yang mempunyai lebih sedikit karyawan y-ang puas. 

Selanjutnya menurut Strauss dan Sayles yang dikutip oleh Handoko 
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(200 I: 196) menyatakan bahwa kepuasan ketja juga penting untuk aktualisasi 

diri. Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan ketja tidak akan pemah 

mencapai kematangan psikologis, dan pada gilirannya akan menjadi frustasi . 

Dari uraian di atas, memperhatikan kepuasan ketja guru adalah 

penting, karena pada akhimya akan bermuara pada kesungguhan dalam 

melaksanakan tugas, tidak merasa dipaksa, turut bertanggung jawab dalam 

mencapai tujuan sekolah. Dengan demikian bahwa kepuasan ketja guru akan 

membuahkan peningkatan produktivitas dan memacu tercapainya sekolah 

yang efektif. Kepuasan ketja guru mempunyai arti penting bagi sekolah 

terutama karena menciptakan keadaan positif di dalam lingkungan ketja di 

sekolah. Kepuasan kerja juga akan mendorong guru untuk mengekspresikan 

seluruh pengetahuan yang dimilikinya dalam rangka peningkatan kualitas 

sekolah. Hasil penelitian Waruwu (2009) menunjukkan adanya korelasi positif 

yang signifikan antara kepuasan ketja guru dengan iklim organisasi, yakni 

sebesar 0,6277. 

Kenyataannya dari hasil observasi di lokasi penelitian, masih banyak 

guru yang tidak merasa puas dalam bekerja. Di SMK P AB 1 Helvetia 

misalnya, ada guru yang sudah mengabdi diatas 20 tahun, tidak pemah 

mendapat promosi jabatan, hal ini menyebabkan kurangnya guru 

berkeinginan untuk berprestasi, bekerja hanya bersifat rutinitas. Hasil 

wawancara penulis dengan beberapa orang guru di SMK PAB 4 Klumpang 

dan SMK P AB 6 Medan Estate juga menyebutkan bahwa sebagian guru 

kurang puas dalam beketja karena iklim ketjasama sekolah yang tidak 

kondusif, komunikasi yang kurang baik, dan hubungan interpersonal yang 
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dirasa tidak saling mendukung, kurang leluasanya guru untuk 

mengembangkan dirinya terutama untuk memperoleh pendidikan lanjut yang 

dihadapkan pada pilihan tetap mengajar atau k:uliah, sistem pemberian insentif 

yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan, prestasi keija, dan 

kesejahteraan guru secara berkelanjutan. 

Kondisi yang terjadi di atas, menjadi alasan bagi guru untuk tidak 

sepenuh hati melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Komunikasi 

yang k:urang baik antara komponen sekolah, rasa persaudaraan yang rendah, 

guru tidak saling menghargai, saling menghormati dan tidak adanya 

keterbukaan serta kurang leluasanya guru mengembangkan diri dan sistem 

pemberian insentif yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan, 

prestasi kerja, dan kesejahteraan guru secara berkelanjutan menjadi indikasi 

sebuah organisasi sekolah yang tidak memiliki sistem pengembangan diri, 

iklim ketjasama, dan pemberian insentif yang baik. Organisasi yang 

sedernikian ini tentunya secara langsung dan tidak langsung bisa berakibat 

pada k:urang puasnya guru dalam beketja 

Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi teijarninnya mutu 

pendidikan. Kepala sekolah sebagai manajer terdepan dan terdekat dengan 

guru, hams merniliki kepekaan yang tinggi terhadap situasi dan kondisi yang 

dirasakan oleh guru. Tetapi permasalahannya adalah berapa banyak kepala 

sekolah yang memahami kepuasan keija guru? Bahkan kepernimpinan kepala 

sekolah sering menjadi pemicu kepuasan keija gwu menjadi rendah. Atau 

barangkali keputusan kepala sekolah secara langsung atau tidak langsung telah 

menyebabkan guru merasa tidak puas dalam bekeija. Guru tidak diberikan 
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keleluasaan dalam mengikuti berbagai kegiatan untuk menambah 

pengetahuan, wawasan dan keterampilan tambahan selain apa yang sudah 

dirnilikinya pada saat ini, hal ini merupakan salah satu pemicu ketidak puasan 

guru dalam beketja Ketidak puasan guru juga dipengaruhi oleh suasana yang 

kurang kondusif di dalam organisasi sekolah, karena tidak tetjalin ketjasama 

yang baik antara sesama guru dan kepala sekolah. Selain hal di atas, tidak 

adanya sistem pemberian insentif terhadap guru juga dapat menyebabkan 

ketidak puasan guru dalam beketja, karena tidak merasa dihargai atas prestasi 

ketja yang ditunjukkannya 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengangkat kepuasan ketja guru SMK Persatuan Amal Bakti 

(P AB) Kabupaten Deli Serdang berikut faktor pengembangan diri, ilclim 

ketjasama dan pemberian insentif. 

B. ldentifikasi Masalah 

Kepuasan ketja adalah suatu kondisi seseorang yang merasa puas dan 

senang atas kondisi ketja yang dialarninya, dan "reward" yang diterima dapat 

memenuhi kebutuhan, serta harapan-harapan. Pembinaan guru terns menjadi 

perhatian yang serius oleh pemerintah. Sebagai asset guru memiliki peran 

strategis karena merupakan salah satu komponen pendukung dalam setiap 

rencana yang ditetapkan pemerintah berkaitan dengan kebijakan pendidikan 

yang diambil. Dengan demikian guru harus diperhatikan kedudukannya dalam 

organisasi lebih-lebih dalam kaitannya dengan peningkatan sekolah sebagai 

sebuah organisasi. 
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Berdasarkan uraian Jatar belakang masalah di atas, dapat 

diidentifikasikan beberapa faktor yang dianggap berhubungan dengan 

kepuasan kerja guru antara lain: Apakah latar belakang pendidikan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja guru? Apakah banyaknya beban tugas yang 

diberikan dapat menurunkan kepuasan kerja guru? Apakah rendahnya 

pendapatan yang diterima mengakibatkan rendahnya kepuasan kerja guru? 

Apakah rendahnya kepuasan kerja guru disebabkan rendahnya motif 

berprestasi guru? Apakah komitmen terhadap tugas dapat meningkatkan 

kepuasan kerja guru? Apakah pengetahuan manajemen kelas dapat 

meningkatkan kepuasan kerja guru? Apakah intensitas guru mengikuti 

pelatihan berhubungan dengan kepuasan kerja guru? Apakah terdapat 

hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja guru? Apakah 

pengembangan diri berhubungan dengan kepuasan kerja guru? Apakah iklim 

kerjasama berhubungan dengan kepuasan kerja guru? Apakah pemberian 

insentif berhubungan dengan kepuasan kerja guru? Bagaimanakah hubungan 

antara pengembangan diri, iklim keijasarna dan pemberian insentif 

berhubungan dengan kepuasan kerja guru? 

C. Pembatasan Masalab 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi dengan maksud untuk 

memperoleh ruang lingkup penelitian yang lebih jelas, dan menghindari 

teijadinya pengembangan analisis data yang mengambang. Adapun 

permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada tiga faktor yang diduga 

dominan memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja guru yakni faktor 

pengembangan diri, iklim kerjasama dan faktor insentif. 
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I 
• 

Pengembangan diri dalam penelitian ini merupakan usaha yang 

dilakukan guru dalam proses perubahan ke arab lebih baik secara progresif 

totalitas dan sikap persepsi guru terhadap dirinya sendiri dan merupakan 

bagian inti dari seluruh pengalaman guru. Iklim kerjasama yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suasana kerja dalam bentuk skor 

yang terbentuk mengikuti pola hubungan antar individu dalam rangka usaha 

bersama melakukan suatu pekerjaan pada sebuah organisasi. Insentif sebagai 

imbalan dalam bentuk uang dan barang serta jasa yang diberikan kepada 

guru untuk dapat mendorong semangat dan prestasi kerjanya sehingga ia 

dapat memperoleh kepuasan kerja. Sedangkan kepuasan kerja adalah suatu 

keadaan yang ada dalam diri guru berupa perasaan lega dan senang terhadap 

kondisi dan hasil berbagai pekerjaan yang telah dapat memenuhi keinginan, 

kebutuhan dan harapannya. 

Pembatasan masalah ini bukan berarti mengecilkan atau mengabaikan 

kontribusi faktor lain akan tetapi lebih pada pertimbangan-pertimbangan 

fenomena awal yang ditemukan dalam survey awal dan kemampuan peneliti 

yang belum memungkinkan untuk meneliti keseluruhan variabel. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara pengembangan diri dengan kepuasan kerja 

guru SMK P AB? 
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2. Apakah ada hubllllgan antara iklim keljasama dengan kepuasan kelja guru 

SMKPAB? 

3. Apakah ada hubllllgan antara pemberian insentif dengan kepuasan kerja 

guru SMK P AB? 

4. Apakah ada hubllllgan antara pengembangan diri, iklim kerjasama dan 

pemberian insentif secara bersama-sama dengan kepuasan kelja guru 

SMKPAB? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusanmasalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubllllgan antara pengembangan diri dengan kepuasan kelja 

guruSMKPAB. 

2. Mengetahui hubllllgan antara iklim keljasama dengan kepuasan kerja 

guru SMK PAB. 

3. Mengetahui hubllllgan antara pemberian insentif dengan kepuasan kelja 

guru SMK P AB. 

4. Mengetahui hubllllgan antara pengembangan diri, iklim keljasama dan 

pemberian insentif secara bersama-sama dengan kepuasan kelja guru 

SMKPAB. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini secara teoretis diharapkan berglllla untuk 

menambah khazanah pengetahuan tentang kepuasan kerja guru melalui 

pengembangan diri, iklim keljasama, dan pemberian insentif guru, serta basil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam 
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rangka pegembangan penelitian selanjutnya. Sedangk:an secara praktis basil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian bagi Kepala Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang untuk 

melaksanakan pembinaan guru SMK pada masa akan datang, bagi kepala 

SMK P AB Kabupaten Deli Serdang sebagai pedoman dan informasi 

tentang pentingnya kepauasan kerja guru, pengembangan diri, iklim 

kerjasama dan pemberian insentif di sekolah hendaknya terus menjadi 

perhatian dan peningkatannya dari waktu ke waktu. 

Sementara bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan 

dalam penelitian lanjutan demi kesempurnaan pencapaian tingkat kepuasan 

kerja dan memperbaiki efektivitas kinerja guru untuk masa yang akan datang. 
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