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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah aspek penting dan merupakan ujung tombak dalam   

rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia agar supaya mampu bersaing   

di tengah kompetisi kehidupan berbangsa yang semakin maju dan modern.   

Pendidikan  adalah investasi  jangka  panjang  dan  menjadi  kunci  untuk  masa  

depan  yang  lebih  baik  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa   

adanya   pendidikan   yang   memadahi dan  berkualitas,  maka  bangsa  Indonesia  

akan  semakin  tertinggal  di  buritan  peradaban.  Salah satu aspek penting untuk 

memajukan pendidikan adalah adanya guru-guru yang professional (Kurniawan, 

2011)  

Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang 

pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang 

berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Kebijakan 

sertifikasi bagi guru memang suatu langkah yang strategis untuk dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia (Winarsih, 2008).  

Sertifikasi profesi guru merupakan sebuah gagasan yang strategis untuk 

meningkatkan kualitas para guru atau tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas 

profesinya sebagai seorang profesional. Dengan adanya sertifikasi guru 

mewajibkan guru untuk memenuhi standar kualifikasi akademik dan standar 

kompetensi minimal yang wajib dikuasai sebagai agen pembelajaran dalam 

kegiatan pendidikan. Seorang guru yang sudah memperoleh sertifikat pendidik 

wajib meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar 
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yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai tenaga profesional dengan 

pemberian tunjangan profesi sebesar gaji pokok sebagai pemicu minat dan 

motivasi (Dharmawan, 2012).  

Kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai  oleh  

seseorang  atau  sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai dengan  

wewenang  dan  tanggung  jawab  masing-masing,  dalam  rangka  upaya 

mencapai  tujuan  organisasi  bersangkutan  secara  legal,  tidak  melanggar  

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999). 

Sedangkan menurut Hariandja, (2002), kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan 

oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya di 

organisasi. Kinerja guru merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha 

organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Penigkatan kinerja guru tidak hanya faktor pemberian kompensasi, akan 

tetapi pemerintah harus memperhatikan faktor motivasi. Guru dapat  

melaksanakan  tugasnya secara maksimum antara lain ditentukan oleh motivasi 

yang mendorong seorang guru itu bekerja dengan tekun, serta disiplin yang 

diterapkan sehingga dapat tercapai tujuan pemerintah di  bawah  kepemimpinan  

yang  dapat  menciptakan suasana kondusif terhadap lingkungan kerja tersebut. 

Setiap guru belum tentu bersedia mengerahkan prestasi kerja yang dimilikinya  

secara optimal, sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar seseorang   

mau menggunakan seluruh potensinya untuk bekerja. Daya dorong tersebut 

disebut motivasi. Victor dan Dessler (1997), dimana orang-orang biasanya 

termotivasi atau terdorong untuk bekerja pada suatu jabatan tertentu yang mereka 

rasa akan memperoleh imbalan. 
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Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memberdayakan sumberdaya 

manusia yang baik diantaranya upaya-upaya  yang ada adalah dengan pendidikan 

penjenjangan, pelatihan, dan menciptakan situasi atau lingkungan kerja yang 

kondusif agar guru merasa betah melaksanakan pekerjaannya.  Upaya yang lain 

adalah dengan meningkatkan motivasi guru agar dapat bekerja dengan hasil yang 

lebih baik.  

Kinerja adalah fungsi interaksi dari kemampuan dan motivasi. Dalam 

pengertian tersebut menyiratkan kata kunci motivasi dan kemampuan sebagai 

faktor yang berpengaruh terhadap kinerja.  Selain  faktor  motivasi,  faktor  yang  

lain  yang  juga diduga  mempengaruhi  kinerja  adalah  kompensasi (Robbins, 

1996).  Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008) ukuran kinerja di 

tentukan dengan variabel penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga 

kegiatan pembelajaran yaitu: 1. Perencanaan Pembelajaran: komponennya 

meliputi a) memiliki program semester, b) memiliki rencana pembelajaran 2. 

Pelaksanaan pembelajaran: komponennya meliputi a) mengelola kelas dengan 

baik, b) melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah di susun, c) 

menggunakan metode yang tepat dalam mengajar d) memanfaatkan alokasi waktu 

dengan optimal 3. Evaluasi/Penilaian Pembelajaran: komponennya meliputi a) 

melakukan evaluasi secara lengkap, b) memberi remidial kepada siswa yang 

dianggap perlu, c) melakukan analisis terhadap evaluasi. 

Menurut Swietenia (2009), manfaat kinerja pegawai adalah untuk 

menganalisa dan mendorong efisiensi produksi, untuk menentukan target atau 

sasaran yang nyata, lalu untuk pertukaran informasi antara pegawai dan 

manajemen yang berhubungan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.  
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Sekolah harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja di dalam 

lingkungannya. Keberhasilan sekolahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia, karena sumber daya 

manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan 

evaluasi yang mampu memanfaatkan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang 

dimiliki oleh organisasi. 

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu sekolah memegang 

peranan sangat penting. Guru/pengajar memiliki potensi yang besar untuk 

menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Potensi setiap sumber daya 

manusia yang ada dalam sekolahan harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-

baiknya sehingga mampu memberikan output optimal. 

Tercapainya tujuan sekolah tidak hanya tergantung pada peralatan modern, 

sarana dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada manusia 

yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Keberhasilan suatu organisasi sangat 

dipengaruhi oleh kinerja guru itu sendiri. Setiap organisasi maupun sekolahn akan 

selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja guru, dengan harapan apa yang 

menjadi tujuan sekolahan akan tercapai. 

Motivasi adalah serangkaian proses yang memberi semangat bagi perilaku 

seseorang dan mengarahkannya kepada pencapaian beberapa tujuan, atau secara 

singkat yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang harus 

dikerjakan secara sukarela dan dengan baik. Motivasi memiliki pengaruh yang 

sangat penting dalam menentukan kinerja Guru. Maslow (1994), bahwa  manusia  

mempunyai  lima  kebutuhan  yaitu:  (1)  kebutuhan  fisiologis, seperti sandang, 

pangan, papan, (2) kebutuhan rasa aman seperti aman mental dan psikologisnya, 
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intelektualnya, (3) kebutuhan sosial, (4) kebutuhan prestice seperti simbol status, 

(5) kebutuhan aktualisasi untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam diri 

seseorang sehingga menjadi kemampuannya nyata. 

Mohyi (2012), mengemukakan manfaat motivasi adalah suatu pendorong 

yang dapat mendorong manusia untuk melakukan dan menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan cepat dan bersemangat sehingga akan dicapai suatu hasil yang 

optimal (prestasi tinggi) yang tentunya akan mendukung tercapainya tujuan yang 

diinginkan dengan efisien dan efektif. Motivasi kerja guru memiliki 2 sub 

variabel, yaitu 1) motivasi internal: komponennya terdiri dari a) memiliki 

perasaan senang dalam mengajar, b) memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, c) mengajar dengan target dan sasaran yang jelas 2) motivasi eksternal: 

komponennya terdiri dari a) selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup 

dan kebutuhan mengajarnya, b) agar memperoleh kedudukan, c) bisa menjalin 

hubungan dengan rekan, atasan dan siswa. 

Komponen yang paling strategis dan sistematik di antara komponen-

komponen yang dikemukakan di atas adalah komponen guru, terutama yang 

berkenaan dengan kinerja dalam menampilkan kemampuan profesionalnya. Guru 

/pengajar / pendidik adalah komponen yang perlu diperhatikan supaya maksimal 

dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas dan hasil yang dicapai siswa 

juga maksimal.  Kualitas guru akan dicapai apabila dapat dipenuhinya kebutuhan 

– kebutuhan yang diharapkan oleh guru. 

Kebutuhan guru yang sangat mendasar adalah kebutuhan kompensasi 

dimana kompensasi masih dirasakan belum memuaskan. Kinerja guru tidak 

semata-mata dipengaruhi oleh faktor kompensasi, tetapi faktor lingkungan 
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sekolah, gaya kepimpinan kepala sekolah yang bijaksana, mau mendengar dan 

dikritik oleh bawahan atau para guru, akan menentukan pola kinerja, hubungan 

antar sejawat, kebersihan sekolah juga sangat menentukan kinerja guru. 

Realitas  dilapangan  khususnya  Guru di Kabupaten Gresik, menunjukkan  

bahwa  ada  kecenderungan  positif  bahwa  kompensasi  berpengaruh terhadap 

kinerja Guru, dimana kompensasi yang diterima saat ini sudah cukup memuaskan.  

Kompensasi yang sering diterima biasanya berupa insentif, Tunjangan Fungsional 

Guru, Tunjangan Sertifikasi. Lingkungan kerja juga berperan sekali terhadap 

kinerja guru karena akan meningkatkan motivasi guru dalam mengajar.  

Pernyataan inilah yang dinamakannya hukum motivasi. Berdasarkan  hukum  

motivasi  kerja  itu  maka  untuk  memotivasi  kerja  seorang pegawai diperlukan 

dua syarat mutlak yaitu kemampuan kerja dan kemauan kerja (Dessler, 1997). 

Kompensasi juga sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Kompensasi 

adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari  pemberian  kerja  kepada  

penerima kerja  untuk  suatu  pekerjaan  atau  jasa yang telah dan akan dilakukan, 

berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan 

dan  produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut 

suatu persetujuan, undang- undang dan  peraturan dan dibayarkan atas dasar  suatu  

perjanjian  kerja  antara pemberi kerja dan penerima kerja. 

Menurut Nurul (2010), manfaat pemberian kompensasi adalah untuk 

memelihara dan mempertahankan semangat kerja yang produktif, sebaliknya 

ketidak tepatan pengelolahan kompensasi dapat mengakibatkan tingginya tingkat 

keluar masuk pegawai dalam organisasi dan meningkatkan ketidak disiplinan 

pegawai.  
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Kompensasi kerja memiliki beberapa variabel diantaranya adalah: 1) 

Kompensasi langsung: komponennya meliputi gaji, tunjangan fungsional, bonus 

pengabdian, uang transportasi makan dan uang duka. 2) Kompensasi tidak 

langsung: komponennya meliputi bantuan biaya pengobatan rawat jalan dan rawat 

inap, dana pensiun, perumahan dan penghargaan (Aritonang, 2005).  

Kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap tingkat kinerja dosen / 

guru dapat dibuktikan secara statistik. Ini menunjukkan bahwa kompensasi yang 

terdiri dari gaji, insentif, dan honor serta motivasi yang terdiri dari pengakuan 

prestasi, pekerjaan itu sendiri, dan tanggung jawab berpengaruh terhadap tingkat 

kinerja dosen/guru (Sudarsono, 2008). Simamora (2001), mengemukakan bahwa 

di samping untuk memikat, menahan dan memotivasi pegawai, sistem kompensasi 

juga dirancang untuk pencapaian tujuan organisasi. Kompensasi dan pemberian 

motivasi yang terpenuhi dengan baik tentu saja akan meningkatkan produktivitas 

serta kinerja para pegawai. 

Data emperik selama  tiga tahun sebagai sampling dari beberapa siswa 

Sekolah Dasar pada hasil ujian nasional kelas VI, di harapkan dapat digunakan 

sebagai tolak ukur bahwa dengan pemberian kompensasi dan motivasi akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru sebagai tenaga pendidik. Sehingga 

kinerja guru di harapkan dapat meningkatkan output siswa dalam meningkatkan 

kemampuannya untuk memperoleh peningkatan nilai hasil ujian nasional. 

Hasil-hasil ujian nasional siswa kelas VI pada Sekolah Dasar Negeri yang 

merupakan salah tolak ukur untuk mengetahui tingkat kinerja guru karena adanya 

Kompensasi dan Motivasi. Hasil ujian nasional tersebut menarik untuk dikaji 

dikarenakan hal ini secara langsung berimplikasi terhadap terciptanya 
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keberlangsungan dan eksistensi organisasi. Hal tersebut mengilhami dan 

mendorong untuk mengkaji lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah penelitian 

tentang pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja guru di Kabupaten 

Gresik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di rumuskan beberapa masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru di Kabupaten Gresik? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru di Kabupaten Gresik? 

3. Apakah kompensasi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru di 

Kabupaten Gresik? 

4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru melalui motivasi 

sebagai variabel intervening? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja guru di Kabupaten 

Gresik. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru di Kabupaten 

Gresik. 

3.  Untuk menganalisis pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja guru 

di Kabupaten Gresik. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru melalui 

motivasi sebagai variabel intervening. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi Dinas Pendidikan 

dapat digunakan untuk menambah wawasan dan mengulas dengan singkat 

pengaruh signifikasi secara simultan yang terdapat pada variabel kompensasi 

dan motivasi terhadap variabel kinerja guru 

2. Penelitian ini nantinya diharapkan memberikan manfaat bagi guru atau 

pembaca yaitu digunakan untuk menambah wawasan dan mengulas pengaruh 

motivasi terhadap kinerja guru, mengetahui pengaruh kompensasi terhadap 

kinerja guru, mengetahui pengaruh kompensasi dan motivasi terhadap kinerja 

guru di Kabupaten Gresik, dan Untuk mengetahui pengaruh kompensasi 

terhadap kinerja guru melalui motivasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

                  

               

            

 


