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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis untuk mecapai taraf 

hidup atau kemajuan yang lebih baik, era globalisasi saat ini dituntut 

bagaimana cara untuk mengikuti kemajuan zaman modern dengan selalu 

menempatkan diri dengan baik. Pendidikan tidak hanya menyediakan ilmu 

pengetahuan dan kemampuan akan tetapi nilai, pelatihan, insting, membina 

tingkah laku dan sikap yang benar. Pendidikan yang sejati akan cenderung 

membentuk manusia yang beradap dan memanusiakan manusia. 

Upaya pembangunan pendidikan dalam laju pembangunan merupakan 

suatu keharusan dan  kewajiban. Keharusan akan pendidikan perlu 

mengembangkan dirinya untuk lebih berperan sebagai pendidikan dan untuk 

mengembangkan sumber daya manusia serta tatanan kehidupan. Disebut 

kewajiban karena kehadiran pendidikan merupakan produk budaya 

masyarakat dan bangsa terus berkembang untuk mencari bentuk yang paling 

sesuai dengan perubahan dinamis (berkembang yang terjadi dalam 

perubahan masyarakat).  

Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pendidikan, antara lain: guru, siswa, lingkungan pendidikan, 

manajemen pendidikan, dan kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru 

menjadi faktor terpenting dalam proses pembelajaran, dan tanpa 
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mengabaikan faktor penunjang lain. Guru merupakan subjek pendidikan 

yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri.  

Berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tetang Guru Pasal 1 ayat 

2, Guru adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, kedudukan guru sebagai 

tenaga profesional pada jenjang pendidikan yang diangkat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan memiliki tiga tugas utama yaitu dalam 

bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.  

Tiga tugas utama tersebut bertujuan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prisnsip-prinsip 

profesionalisme dalam rangka memenuhi kesamaan hak bagi setiap warga 

dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Mengingat pentingnya 

kedudukan peran dan fungsi guru selaku tenaga pengajar, diperlukan 

motivasi kerja dan kinerja guru demi peningkatan sumber daya manusia 

yang berkualitas.  

Sekolah dasar merupakan upaya untuk mencerdaskan dan mencetak 

kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan 

negara, terapil kreatif, berbudi pekerti yang santun dan mampu 

menyelesaikan permasalahan di lingkungannya. Disinilah siswa sekolah 

dasar di tempa berbagai bidang studi yang kesemuanya harus mampu 

dikuasai siswa. Tidaklah salah bila di sekolah dasar disebut sebagai pusat 
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pendidikan. Untuk memenuhi upaya tersebut maka sekolah dasar dituntut 

untuk memiliki guru yang berkompetensi. 

Data yang ada di UPTD Pendidikan Kecamatan Randuagung 

Lumajang menjelaskan bahwa 160 guru yang lulusan dari Diploma 2 

sebanyak 18 guru, Sarjana sebanyak 139 guru dan Magister atau S2 

sebanyak 3 guru. Gelar sarjana merupakan salah satu persyaratan yang harus 

dimiliki seorang guru untuk mendapatkan sertifikasi. Meskipun guru telah 

mencapai gelar sarjana, tidak semua guru dapat dengan mudah untuk 

mendapatkan sertifikasi dikarenakan seorang guru harus memalui tahap 

selanjutnya untuk mendapatkan sertifikasi yaitu dalam bidang akademik dan 

persyaratan administrasi lainya.  

Kinerja guru Sekolah Dasar Kecamatan Randuagung Lumajang dapat 

dilihat dari data hasil uji sertifikasi portopolio di kantor Unit Pelayanan 

Teknis Daerah (UPTD) dengan jumlah guru Pegawai Negeri 160 dan yang  

bersertifikasi 73 guru. Dari data tersebut 40% guru yang bersertifikasi. 

Dibandingkan dengan guru yang berada di Kecamatan Lumajang, dari 

jumlah guru 236, yang bersertifikasi sebanyak 189 dengan nilai presentase 

80%, maka dengan demikian jumlah guru yang bersertifikasi di Kecamatan 

Lumajang lebih tinggi dibanding guru di Kecamatan Randuagung. Namun 

ditahun 2015 ini guru SDN Kecamatan Randuagung Lumajang yang 

mengajukan peserta pendaftaran sertifikasi mencapai 20 orang tetapi masih 

belum diketahui kelulusannya dalam tahapan Uji Kompetensi Guru (UKG). 
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Bagaimana sertifikasi guru juga menentukan kualitas kinerja guru. 

Sertifikasi merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah 

terkait amanat Undang – Undang Guru dan Dosen (UUGD). Melalui 

standart dan sertifikasi, diharapkan dapat dipilah dan dipilih guru – guru 

yang profesional yang berhak untuk menerima tunjangan profesi, dan guru – 

guru yang tidak profesional yang tidak berhak mendapatkannya. Untuk 

kepentingan tersebut, perlu dilakukan suatu sistem pengujian terhadap 

kompetensi, atau melalukan uji kompetensi. Uji kompetensi merupakan 

bagian penting dari standar kompetensi dan sertifikasi guru sebagaimana 

diamanatkan dalam UUGD. Oleh sebab itu, pemerintah secara bertahap 

melakukan pekerjaan tersebut, dan awal 2007 diharapkan sudah ada guru 

profesional yang mendapat tunjangan profesi. Pentingnya uji kompetensi 

dalam standar kompetensi dan sertifikasi guru yang berperan terhadap 

kinerja guru yaitu untuk mengembangkan standar kompetensi guru, 

menseleksi penerimaan guru, untuk mengelompokan guru, sebagai bahan 

acuan dalam pengembangan kurikulum, sebagai alat pembinaan guru dan 

mendorong hasil kegiatan belajar. 

Kemendiknas mengeluarkan peraturan guru yang berserrtifikasi demi 

mempertahankan serta meningkatkan kinerja guru diantaranya peraturan itu 

meliputi: 1) Tingkat kehadiran guru 2) Mengikuti dan lulus  dalam Uji 

Kompetensi Guru yang diadakan setiap tahun 3)  melaksanakan beban guru 

sekurang – kurangnya 24 jam tatap muka dalam satu minggu. 
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Untuk mendukung dan memperkuat data yang lebih jelas mengenai 

kinerja guru yang berdasarkan kompetensi guru maka diadakan wawancara 

kepada guru. Bentuk permasalahan yang terjadi yaitu kurangnya kegiatan 

evaluasi yang dilakukan guru atas hasil kerja dalam proses pembelajaran 

kepada siswa. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil wawancara yang 

dilakukan kepada Bapak Tohan selaku guru di SDN 1 Randuagung, beliau 

mengatakan bahwa: 

“Selama ini dalam proses pembelajaran kepada siswa saya selaku 
guru hampir tidak pernah melakukan evaluasi atas hasil pencapaian 
yang saya lakukan. Jadi aktivitas saya yang rutin saya lakukan yaitu 
hanya memberikan materi dan tugas kepada siswa sebagai bahan 
penilaian kelas. 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Heriyuti selaku guru SDN 2 

Randuagungyang mengatakan bahwa: 

“Saya tetap menjalankan kegiatan rutin yaitu mengajar dan 
menyampaikan pembelajaran kepada siswa namun demikian untuk 
melakukan evaluasi dari hasil pembelajaran tidak pernah saya 
lakukan” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

selama ini guru tidak melakukan evaluasi atas pencapaian hasil 

pembelajaran yang dilakukan sehingga belum memberikan dukungan dalam 

proses atau upaya peningkatan kinerja. Selain itu permasalahan terkait 

dengan kinerja guru yaitu guru belum memahami Standart Nasional 

Pendidikan serta kurikulum yang ditetapkan oleh dinas pendidikan. Hal ini 

ditunjukkan dari hasil wawancara kepada Ibu Sutik M. yang mengatakan 

bahwa: 
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“Saya tidak memahami standar yang ditetapkan oleh dinas 
pendidikan dikarenakan sering terjadi perubahan dalam kurikulum 
yang telah ditetapkan. Perubahan ini yang menjadikan kami tidak 
memahami Standart Nasional Pendidikan serta kurikulum yang 
ditetapkan. Dampak yang sering saya rasakan yaitu dalam proses 
penyelenggaran administrasi sekolah tidak dapat dilakukan secara 
maksimal” 
 
Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa selama ini 

guru dalam bekerja belum memahami Standart Nasional Pendidikan serta 

kurikulum dan proses penyelenggaraan administrasi sekolah yang 

menjadikan pencapaian kinerja guru tidak dapat dilakukan secara maksimal. 

Pemdiknas RI No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa terdapat 4 

kompetensi sebagai guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial, dan kepribadian. Kompetensi yang dimiliki guru tersebut 

menunjukan pada kinerja guru. Usaha untuk meningkatkan kinerja guru 

sebagai tenaga yang profesional merupakan hal terpenting untuk 

meningkatkan pencapaiaan suatu lembaga instansi terkait. Suatu hasil kerja 

yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas - tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu” (Hasibuan, 2002: 105), dengan menyadari bahwa guru sebagai 

tenaga kerja yang sangat penting dalam pembangunan maka perlu di 

perhatikan dan dikaji dengan baik apabila dikaitkan dengan motivasi kerja 

guru di lembaga pendidikan. 

Tinggi rendahnya kinerja guru berkaitan erat dengan pemberian 

penghargaan/reward dari  lembaga organisasi tempat mereka bekerja. 

Pemberian penghargaan yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap 
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peningkatan kinerja seseorang dan sebaliknya pemberian penghargaan yang 

tepat kepada guru akan meningkatkan kinerja menjadi lebih optimal. 

Perilaku yang timbul pada diri seseorang atau pegawai dalam rangka 

memotivasi sebagai konsep manajemen dengan didorong dengan adanya 

kebutuhan. Dengan demikian maka kebutuhan merupakan upaya 

mendorong (motivasi) seseorang untuk bertindak sesuai ke arah tercapainya 

tujuan. Beberapa hal kebutuhan yang dapat membangkitkan motivasi kerja 

guru menggunakan Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi) 

kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi dan kebutuhan kekuasaan. 

Motivasi kerja memiliki peranan penting dalam tercapainya kinerja 

guru yang maksimal, karena motivasi guru dapat menyelesaikan 

pekerjaanya selesai dengan waktu yang telah ditentukan, yang dimaksud 

dengan motivasi disini adalah suatu dorongan kebutuhan dalam diri pegawai 

yang perlu dipenuhi agar pegawai tersebut dapat menyesuaikan diri terhadap 

lingkungannya (Mangkunegara,2005:93), sedangkan David McClelland 

(Robbins,2001:173) dalam teorinya Mc. Clelland “Achievment Motivation 

Theory” atau teori motivasi McClelland bahwa individu mempunyai 

cadangan energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan 

dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan motivasi dan situasi 

serta peluang yang tersedia. Teori ini memfokuskan pada tiga kebutuhan 

yaitu kebutuhan akan prestasi (Achiefment), kebutuhan afiliasi dan 

kebutuhan kekuasaan (Power) 
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Motivasi merupakan suatu faktor yang mendorong seseorang untuk 

melakukan suatu aktivitas tertentu (Gitosudarmo dalam sutrisno, 2009: 

115). Oleh karena itu motivasi diartikan sebagai faktor pendorong perilaku 

seseorang. Setiap aktivitas selalu memiliki suatu faktor pendorong untuk 

melakukan aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan serta 

keinginan orang tersebut. Timbulnya motivasi dikarenakan seseorang 

merasakan sesuatu kebutuhannya tertentu dan karenannya perbuatan 

tersebut akan terarah pada pencapaiaan tujuannya. Mc. Donald(2001:71) 

menjelaskan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Energi yang dimaksud merupakan keinginan seseorang untuk beraktifitas 

guna mencapai tujuannya.  

Upaya lembaga pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan guru seperti 

terdapat di dalam Teori Kebutuhan Motivasi McClelland yang mencangkup 

seluruh pemenuhan kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar sampai 

kebutuhan yang paling tinggi tingkatanya. Melalui kebijakan lembaga 

pendidikan yang berkaitan dengan kesejahteraan guru maka upaya lembaga 

pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan para guru terutama pada kebutuhan 

prestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahLumajang 

dalam rangka memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja guru 

diantaranya kenaikan pangkat dua tahunan, kenaikan golongan dari IV/a ke 

golongan IV/b dengan menulis karya ilmiah dan Penelitian Tindakan Kelas 
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(PTK). Namun itu semua belum banyak guru yang tertarik dikarenakan 

banyaknya syarat administrasi yang harus dipenuhi, dengan kurangnya 

motivasi guru untuk melewati tahap kenaikan pangkat tersebut.Dari masalah 

kurangnya motivasi guru untuk menulis karya ilmiah dan penelitian 

tindakan kelas maka masuk terhadap aspek kebutuhan berprestasi guru. 

Kebutuhan afiliasi pada guru kurang baik karenarendahnya sosialisasi antara 

guru maupun dengan pimpinan yang menyebabkan suasana proses belajar 

mengajar belum mencerminkan kondisi yang harmonis. Sosialisasi sangat 

penting untuk menyatukan dan mempererat antar guru dan pimpinan 

sehingga akan munculnya rasa saling memiliki.Upaya pemenuhan 

kekuasaan guru SDN Kecamatan Randuagung Lumajang dapat ditunjukkan 

dengan kenaikan pangkat 2  tahunan yang menjadikan tolak ukur bahwa 

guru harus bekerja lebih giat dalam bekerja, dengan syarat guru harus 

memenuhi prosedur kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh lembaga 

pendidikan. 

Kajian penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

guru dengan jabatan pegawai negeri sipil (PNS) SDN Kecamatan 

Randuagung Lumajang sebagai responden penting dilaksanakan dalam  

upaya pengembangan mutu pendidikan yang terus dilakukan sebagai 

tanggung jawab lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja 
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Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Negeri Kecamatan 

Randuagung Lumajang” 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana motivasi kerja guru yang terdiri dari motivasi berprestasi, 

motivasi kekuasaan, dan motivasi afiliasi SDN Kecamatan Randuagung 

Lumajang? 

2. Bagaimana kinerja guru SDN Kecamatan Randuagung Lumajang ? 

3. Apakah motivasi kerja guru yang  terdiri dari motivasi berprestasi, 

motivasi afiliasi dan motivasi kekuasaan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru ? 

4. Diantara motivasi berprestasi, motivasi afiliasi dan motivasi kekuasaan 

manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja guru? 

C.  Batasan Masalah 

1.  Untuk memfokuskan permasalahan dan menjelaskan ruang lingkup 

pembahasan. Penelitian ini dilakukan pada guru dengan status pegawai 

negeri. 

2. Teori motivasi yang digunakan untuk membahas kerja guru 

menggunakan teori motivasi Kebutuhan McClelland dengan variabel 

Kebutuhan Prestasi, Kebutuhan Afiliasi dan Kebutuhan  Kekuasaan. 

3. Masa kerja guru, minimal satu tahun. 
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D. Tujuan Penelitian   

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja guru yang terdiri dari motivasi 

berprestasi, motivasi afiliasi dan motivasi kekuasaan SDN Kecamatan 

Randuagung Lumajang. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja guru SDN Kecamatan Randuagung 

Lumajang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja guru yang terdiri 

darimotivasi berprestasi, motivasi afiliasi dan motivasi kekuasaan 

terhadap kinerja guru. 

4. Untuk menganalisis diantara motivasi berprestasi, motivasi afiliasi dan 

motivasi kekuasaan yang berpengaruh dominan terhadap kinerja guru. 

E. Kegunaan Penelitian  

1. Bagi SD Negeri  

 Bagi para SD Negeri, hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi 

bahan acuan dalam rangka meningkatan kinerjanya. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Diharapkan dapat membantu sebagai bahan refrensi penelitian lebih 

lanjut dalam kegiatan penelitian pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja. 


