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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi bangsa Indonesia diperhadapkan pada 

berbagai tantangan, hal ini ditandai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, kemudahan dalam 

mengakses informasi, globalisasi dan pasar bebas. Negara sebagai 

penyelenggara pendidikan, mempunyai tanggungjawab untuk 

menciptakan suatu bentuk pendidikan yang bermutu pada semua 

jenjang pendidikan sehingga bermuara pada terciptanya sumber daya 

manusia yang berkualitas dan mampu untuk menjawab persaingan yang 

ada dalam era globalisasi. Agar terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas diperlukan diperlukan kemampuan dan disiplin tenaga 

pendidikan yaitu guru (Pratiwi, 2013).  

Guru adalah sumber daya manusia yang berada di sekolah. 

Kinerja guru di sekolah mempunyai peran penting dalam pencapaian 

tujuan sekolah. Keberhasilan pendidikan di Sekolah sangat ditentukan 

oleh kinerja gurunya. Seorang guru yang memiliki kinerja tinggi 

seharusnya memiliki sikap positif terhadap pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya, sikap tersebut antara lain, disiplin, suka bekerja 

dengan susngguh-sungguh, menjaga kualitas kerjanya, bertanggung 

jawab, dan sebagainya. Kenyataan yang ada menunjukkan adanya guru 

yang sering terlambat dalam mengajar, tidak masuk kelas, kurangnya 
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persiapan dalam mengajar, dan jarang mengikuti kegiatan yang dapat 

menunjangnya dalam mengajar (Pratiwi, 2013).  

Kinerja guru merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

seorang guru. Kinerja guru yang baik merupakan suatu langkah untuk 

menuju tercapainya tujuan pendidikan. Mangkunegara (2001) 

mengemuka-kan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Apabila 

dikaitkan dengan guru, maka dapat dikatakan bahwa kinerja guru 

adalah hasil kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya. Kinerja guru yang optimal dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, antara lain: 

pengalaman  kerja, keterampilan teknis, tingkat pendidikan, gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. 

Sebagai-mana diungkapkan oleh Robbins (2001), bahwa kinerja juga 

dapat dipengaruhi oleh kemangkiran, komitmen, kompetensi, 

produktivitas, motivasi, dan kepuasan kerja.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tanggal 05 

November 2013 dengan 3 orang guru menyangkut kinerja guru, mereka 

mengatakan bahwa kinerja mereka baik dan atau tidak buruk. Ini 

disebabkan oleh kinerja mereka selalu dievaluasi oleh pimpinan 

sekolah melalui hasil penilaian kondite guru yang dimiliki sekolah. 

Mereka memaknai profesi guru sebagai sebuah amanah yang harus 

disikapi dengan tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas.  Namun tidak 

bisa dipungkiri juga bahwa ada sebagian guru yang tidak menyadari 

tugas dan tanggung jawabnya. Ada sebagian guru yang mengajar tidak 
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tepat waktu, ada guru yang terlambat masuk mengajar di kelas tetapi 

pulang lebih awal dari jadwal.  

Guru SMK Muhammadiyah Salatiga berusaha mengenal dan 

memahami setiap karakteristik dan keunikan dari tiap anak didik. 

Disinilah profesionalisme mereka teruji dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang tidak hanyua sebatas mentranser ilmu pengetahuan 

kepada siswa di kelas tetapi juga mampu menampilkan dan 

mengembangkan kemampuan mengajar yang optimal.  

Dalam perilaku keroganisasian, fenomena yang terungkap di 

atas berkaitan dengan kinerja guru. Oleh karena itu kinerja guru perlu 

mendapat perhatian khusus.   

Menurut Mangkunegara (2001) mengemukakan kinerja adalh 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut, masalah kinerja guru tidak 

terlepas dari kualitas guru dalam menjalankan tugasnya, khususnya 

dalam proses belajar mengajar.  

Menurut Gibson (dalam Cokroaminoto, 2007), kinerja 

individual karyawan dipengaruhi oleh faktor motivasi, kemampuan dan 

lingkungan kerja. Faktor motivasi memiliki pengaruh langsung dengan 

kinerja individual karyawan. Sedangkan faktor kemampuan individual 

dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang tidak langsung dengan 

kinerja. Kedua faktor tersebut keberadaannya akan mempengaruhi 

motivasi kerja karyawan. Apabila hal ini dikaitkan dengan kinerja guru, 

maka motivasi kerja mempunyai pengaruh langsung dengan kinerja 

guru. Sedangkan Mangkuprawiro (2007) menjelaskan, bahwa kinerja 

individu dipengaruhi oleh kepuasan kerja. Kepuasan kerja itu sendiri 



4 
 

adalah perasaan individu terhadap pekerjaannya. Perasaan ini berupa 

suatu hasil penilaian mengenai seberapa jauh pekerjaannya secara 

keseluruhan mampu memuaskan kebutuhannya.   

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Gibson dan 

Mangkuprawiro, Yudianto (2008) yang melakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang” menemukan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

Demikian pula halnya dengan Varadila (2010) yang melakukan 

penelitian dengan judul ”Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru di SMK 

Ardjuna 1 Malang” menemukan bahwa motivasi  kerja  guru  

berpengaruh  terhadap kinerja  guru  di SMK Ardjuna 1 Malang. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudianto dan 

Varadila, Usman (2011) yang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh kemampuan, motivasi kerja, kepemimpinan kepala sekolah, 

iklim organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru ekonomi 

SMKN di Surabaya” menemukan bahwa motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi SMK Negeri di Surabaya.  

Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi biasanya akan 

melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan energik, karena 

ada motif-motif atau tujuan tertentu yang melatarbelakangi tindakan 

tersebut. Motif itulah sebagai faktor pendorong yang memberi kekuatan 

kepadanya, sehingga ia mau dan rela bekerja keras. Motivasi adalah 

dorongan yang mendorong sikap dan tingkah laku individu dalam 

bekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, akan semakin kuat 

dorongan yang timbul untuk bekerja lebih giat sehingga pada gilirannya 
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akan meningkatkan kinerjanya. Guru yang memiliki motivasi tinggi 

akan memberikan upaya maksimal guna menunjang tujuan 

pembelajaran sesuai dengan tugasnya sebagai guru, sedangkan guru 

yang tidak termotivasi akan memberikan upaya minimum dalam proses 

pembelajaran. Sebagaimana tampak pada sebagian guru SMK 

Muhammadiyah Salatiga yang tidak pernah melakukan persiapan 

sebelum megajar. Tidak ada perubahan di dalam memberikan materi 

pelajaran, guru tidak mempunyai kreativitas dalam mengajar dan tidak 

berusaha menggunakan suatu cara atau metode yang memudahkan 

siswa memahami materi pelajaran yang diajarkan, sehingga proses 

belajar mengajar menjadi membosankan. Guru terlihat kurang 

termotivasi untuk membimbing siswa yang mengalami kesulitan dalam 

belajar. Semuanya itu menunjukkan rendahnya motivasi kerja yang 

dimiliki oleh beberapa guru di SMK Muhammadiyah Salatiga. 

Motivasi diartikan sebagai  sesuatu yang mendasari  individu 

dalam mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Robin dan Judge (2008) yang menyatakan bahwa 

motivasi sebagai suatu proses yang menjelaskan intensitas, arah dan 

ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Dalam 

kaitannya dengan kerja, Wijono (2007) memberikan pengertian 

motivasi kerja sebagai suatu kesungguhan atau usaha dari individu 

untuk melakukan pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi di 

samping tujuannya sendiri. Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan atau usaha 

individu untuk melakukan pekerjaan yang terarah guna mencapai suatu 

tujuan. Apabila ini dikaitkan dengan guru, maka motivasi kerja guru 
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merupakan kondisi yang menggerakkan diri guru yang terarah untuk 

mencapai tujuan pendidikan.  

Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, guru dituntut untuk 

bekerja dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai 

sekolah seperti siswa, orang tua,  dan masyarakat. Salah satu faktor 

yang menunjang guru untuk bekerja dengan sebaik-baiknya adalah 

kepuasan kerja. Dengan kata lain jika guru puas terhadap perlakuan 

organisasi sekolah, mereka akan bekerja penuh semangat dan 

bertanggung jawab. Koesmono (dalam Brahmasari dan Suprayetno, 

2008) mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan penilaian, 

perasaan atau sikap karyawan terhadap pekerjaannya dan berhubungan 

dengan lingkungan kerja, jenis pekerjaan, kompensasi, hubungan antar 

teman kerja, hubungan sosial di tempat kerja, sehingga dapat dikatakan 

bahwa kepuasan kerja dapat terpenuhi dari beberapa keinginan dan 

kebutuhannya melalui kegiatan dalam bekerja. Sedangkan Colquitt, 

LePine, dan Wesson (dalam Yohana, 2012) menjelaskan, bahwa 

kepuasan kerja merupakan pernyataan emosi yang menyenangkan yang 

dihasilkan oleh penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja.  

Seperti yang diungkapkan oleh Tiffin (dalam Mukhyi dkk. 

2007) yang mengatakan bahwa kepuasan kerja berhubungan erat 

dengan sikap seseorang terhadap pekerjaannya sendiri. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan kerja seseorang akan tercermin dari sikap kerja ke 

arah yang positif. Sebaliknya ketidakpuasan kerja akan menimbulkan 

sikap kerja yang negatif. Positif dan negatifnya sikap kerja seseorang 

mengikuti tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Untuk mengukur 

kepuasan kerja seseorang, biasanya dilihat dari besaran gaji atau upah 

yang diberikan. Tetapi gaji atau upah sebenarnya bukan merupakan 
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satu-satunya faktor yang menentukan tingkat kepuasan kerja seseorang. 

Masih ada faktor lain seperti suasana kerja, hubungan atasan dan 

bawahan ataupun rekan sekerja, pengembangan karier, pekerjaan yang 

sesuai dengan minat dan kemampuan, serta fasilitas yang ada dan 

diberikan. Keadaan ini juga terjadi di SMK Muhammadiyah Salatiga, 

dimana ada guru  yang lambat masuk kelas tetapi keluar lebih awal, 

atau datang mendekati jam kerja tetapi pulang lebih awal, sering 

mengeluh soal penghasilan, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan 

rendahnya kepuasan kerja yang dimiliki oleh beberapa guru di SMK 

Muhammadiyah Salatiga 

Kepuasan kerja merupakan cerminan sikap dan perasaan 

seorang guru terhadap pekerjaannya dalam kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Sikap dan perilaku guru yang puas dengan pekerjaannya 

ditandai dengan adanya rasa bangga dengan pekerjaannya, menyenangi 

pekerjaan, bergairah dengan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan 

dengan penuh tanggung jawab. Dengan adanya sikap dan perilaku di 

atas, berarti seorang guru telah menunjukkan rasa puas terhadap 

pekerjaannya. Hal ini sangat penting mengingat kepuasan kerja sangat 

berpengaruh terhadap kinerja guru pada tugas yang dilakukannya.  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yohana (2012) yang 

menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

guru  di SMP Negeri Pamulang, Tangerang Selatan. Sementara itu 

penelitian yang dilakukan oleh Usman (2011) menemukan bahwa 

variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja guru 

ekonomi  SMK Negeri di Surabaya. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

berhubungan erat dengan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Koontz 
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(1990) menjelaskan bahwa motivasi mengacu pada dorongan dan upaya 

untuk memuaskan suatu keinginan atau tujuan, sedangkan kepuasan 

mengacu pada pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya 

suatu keinginan. Dengan kata lain motivasi merupakan dorongan 

kearah suatu hasil sedangkan kepuasan merupakan hasil yang telah 

dicapai atau dialami. Oleh karena itu usaha meningkatkan kinerja guru 

perlu dikondisikan oleh kepala sekolah atau lembaga penyelenggara 

pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 

Salatiga yang menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan juga 

mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kinerja guru yang 

melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Oleh karena 

itu penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih jauh tentang pengaruh 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru yang bekerja di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Salatiga. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang ingin dikaji 

dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah Salatiga? 

2. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru SMK 

Muhammadiyah Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 

Salatiga. 
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1.4.  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan akan memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat teoretis: 

Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu psikologi 

dan menambah wawasan tentang pengaruh motivasi kerja dan 

kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru 

2. Manfaat praktis: 

a. Bagi para pengelola organisasi yang bergerak dibidang 

kependidikan, bahwa penelitian ini setidak-tidaknya dapat 

memberikan informasi yang berharga sebagai dasar 

pengambilan kebijakan dalam mengelola sumber daya manusia, 

khususnya yang menyangkut masalah kinerja guru. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai masukan agar dapat meningkatkan motivasi kerjanya 

sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk menjadi guru yang 

profesional. 

c. Bagi penulis, dapat menambah wawasan mengenai ilmu 

psikologi khususnya berkaitan dengan motivasi kerja, kepuasan 

kerja, dan kinerja guru. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan bahan acuan dan 

informasi untuk meneliti tentang kinerja guru dengan 

menggunakan variabel lain yang mungkin mempengaruhi 

varibel  kinerja guru. 

 




