
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Efektivitas Kerja 

Efektivitas kerja pegawai merupakan sikap atau kondisi umum seseorang 

yang positif terhadap kehidupan organisasionalnya. Efektivitas kerja 

diperlukan untuk dapat mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang 

dikehendaki organisasi. Menurut Hasibuan (2003: 105), efektivitas kerja 

adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan 

manajemen dalam mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, 

dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan serta kualitas kerja yang 

baik.  

 

Menurut Etzoni dalam Tangkilisan (2005:139), efektivitas kerja adalah 

tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan sistem sosial dengan 

segala sumber daya dan saran tertentu yang tersedia dalam memenuhi tujuan-

tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu di 

antara anggota-anggotanya, Sedangakan menurut Kusdi (2009: 94), 

efektivitas kerja adalah sejauh mana organisasi mencapai berbagai sasaran 

(jangka pendek) dan tujuan (jangka panjang) yang telah ditetapkan, dimana 
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penetapan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan itu mencerminkan konstituen 

strategis, kepentingan subjektif penilai, dan tahap pertumbuhan organisasi.  

 

Efektivitas kerja menurut Argris dalam Tangkilisan (2005: 139) adalah 

keseimbangan atau pendekatan optimal pada pencapaian tujuan, 

kemampuan, dan pemanfaatan tenaga manusia. Jadi konsep tingkat 

efektivitas menunjukkan pada tingkat seberapa jauh organisasi 

melaksanakan kegiata atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat 

dan sumber-sumber yang ada. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

kerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan benar sehingga 

pencapaian tujuan perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Penggunaan kinerja yang efektif dan terarah merupakan kunci 

dari peningkatan guru sehingga dibutuhkan suatu kebijaksanaan sekolah 

untuk menggerakkan tenaga kerja tersebut agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

 

Beberapa indikator efektivitas kerja menurut Hasibuan (2003: 105) yaitu. 

a. Kuantitas Kerja 

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan  di bawah 

kondisi normal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan 

keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. 

b. Kualitas Kerja 

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan 

berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan 

hasil dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan di dalam 

mengerjakan pekerjaan. 

c. Pemanfaatan Waktu 

Pemanfaatan waktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan 

dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu 

yang ditetapkan. 
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Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya sangat diperlukan guna 

mewujudkan hasil yang diharapkan oleh setiap sekolah.  Yang terpenting pada 

efektivitas kerja adalah didukung oleh sumber daya manusia yang 

berkompetensi yang memiliki knowledge, skill, dan attitude. Setiap guru 

sudah sepatutnya diarahkan untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja 

mereka melalui berbagai tahapan usaha secara maksimal.  

 

Menurut Strees dalam Tangkilisan (2005:141) mengemukakan 5 (lima) 

kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:  

1) Produktivitas  

2) Kemampuan adaptasi kerja  

3) Kepuasan kerja  

4) Kemampuan berlaba  

5) Pencarian sumber daya  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa untuk mengukur 

efektivitas kerja diperlukan pengukuran terhadap produktivitas, kemampuan 

adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlaba dan pencarian sumber 

daya. Karena uraian di atas merupakan ukuran efektivitas organisasi secara 

umum, maka untuk mengukur efektivitas kerja dalam penelitian ini terutama 

efektivitas kerja guru maka peneliti membatasi pengukuran pada 

produktivitas, kemampuan adaptasi kerja dan kepuasan kerja. 
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2. Pemberdayaan 

Menurut Wibowo (2008: 113), pemberdayaan adalah suatu proses untuk 

menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk 

menyelesaikan masalahnya sendiri, dengan cara memberikan  kepercayaan 

dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. 

Sedangkan menurut Khan dalam dalam Abdullah (2014: 63),pemberdayaan 

adalah hubungan antar personal yang berkelanjutan untuk membangun 

kepercayaan karyawan dan manajemen. Di sisi lain, menurut Robbins dalam 

Wibowo (2008: 112), pemberdayaan adalah menempatkan pekerja 

bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.  

 

Menurut Noe Et Al dalam Abdullah (2014:63), pemberdayaan adalah 

pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja untuk 

mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk. Sedangkan 

menurut Greenberg dan Baron dalam Wibowo (2008:112), pemberdayaan 

adalah suatu proses di mana pekerja diberi peningkatan sejumlah otonomi 

dan keleluasaan dalam hubungan dengan pekerjaan mereka. Di sisi lain, 

Menurut Carver dalam Makmur (2008: 56), pemberdayaan adalah 

ketersediaan individu-individu di bawah situasi dan kondisi yang tepat untuk 

mengemban tanggung jawab pribadi untuk memperbaiki situasi di mana 

mereka berada. Konsep pemberdayaan yang lebih relevan dalam kaitannya 

dengan organisasi adalah konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh 

Stewart dalam Wukir (2008: 56), yang menyatakan pemberdayaan menuntut 
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lebih banyak kecakapan dan sumber daya manajerial yang menuntut 

digunakannya seperangkat kecakapan baru, yaitu: membuat mampu 

(enabling), memperlancar (facilitating), berkonsultasi (consultating), bekerja 

sama (collaborating), membimbing (mentoring), dan mendukung 

(supporting). 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan 

adalah suatu proses di mana setiap karyawan dapat menggunakan 

kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi serta dalam 

pembuatan keputusan dalam organisasi. Pemberdayaan yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pemberdayaan guru. Pemberdayaan guru adalah seorang 

guru bersedia menerima tanggung jawab melebihi tugasnya dan memberikan 

kontribusi untuk pekerjaannya sehingga membuat kinerjanya meningkat. 

Pemberdayaan guru biasa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-

pelatihan keguruan, memenuhi jam mengajar sesuai dengan jadwalnya, 

mendapat pengakuan dari sesama guru maupun pimpinan, ikut terlibat dalam 

bermusyawarah dan pengambilan keputusan program sekolah, mengekspor 

dirinya untuk selalu berkembang baik menggunakan teknologi informasi 

maupun kemampuan yang ada di dalam dirinya, selalu disiplin dalam 

bekerja, bersikap professional, dan pulang sesuai dengan jadwal. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

Pasal 7 ayat 2 dalam Sarimaya (2008: 118) berbunyi: Pemberdayaan profesi 

guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui 
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Gambar 1. Model Pemberdayaan 

 Desire  Trust  Confident 

 Communication  Accountability  Creadibility  

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak 

diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 

 

Menurut Khan dalam Abdullah (2014: 63-65), menawarkan sebuah model 

pemberdayaan  yang dapat dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk 

menjamin keberhasilan proses pemberdayaan dalam organisasi seperti 

gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Dari model empowerment tersebut kita dapat mengetahui: 

1.  Desire 

Adanya keinginan dari manajemen untuk mendelegasikan dan 

melibatkan karyawan. Yang termasuk dalam hal ini antara lain: 

a. Karyawan diberi kesempatan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang sedang berkembang. 

b. Memperkecil directive personality dan memperluas keterlibatan 

karyawan. 

c. Mendorong terciptanya perspektif baru dan memikirkan kembali 

strategi kerja. 

d. Menggambarkan keahlian team dan melatih karyawan untuk 

mengawasi sendiri (self-control). 

2. Trust 

Trust adalah membangun kepercayaan antara manajemen dan 

karyawan. Adanya saling percaya di antara anggota organisasi akan 

tercipta kondisi yang baik untuk pertukaran informasi dan saran tanpa 

adanya rasa takut. Hal-hal yang termasuk trust antara lain: 

a. Memberi kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi 

dalam pembuatan kebijakan. 
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b. Menyediakan waktu dan sumber daya yang mencukupi bagi 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

c. Menyediakan pelatihan yang mencukupi bagi kebutuhan kerja. 

d. Menghargai perbedaan pandangan dan menghargai kesuksesan 

yang diraih oleh karyawan. 

e. Menyediakan akses informasi yang cukup 

3. Confident 

Confident adalah rasa percaya diri karyawan. Hal itu dapat 

dibangkitkan dengan menghargai kemampuan yang dimiliki 

karyawan. Hal-hal yang termasuk tindakan yang menimbulkan rasa 

percaya diri ini adalah: 

a. Mendelegasikan tugas yang penting kepada karyawan. 

b. Memperluas tugas dan membangun jaringan antar departemen. 

c. Menyediakan jadwal job instruction dan mendorong penyelesaian 

yang baik. 

4. Credibility 

Credibility adalah menjaga kredibilitas dengan penghargaan dan 

mengembangkan lingkungan kerja yang mendorong kompetisi yang 

sehat, sehingga tercipta organisasi yang memiliki performance yang 

tinggi. Hal-hal yang termasuk credibilty ini antara lain: 

a. Memandang karyawan sebagai partner strategis. 

b. Peningkatan target di semua bagian pekerjaan. 

c. Memperkenalkan inisiatif individu untuk melakukan perubahan 

melalui partisipasi. 

d. Membantu menyelesaikan perbedaan dalam penentuan tujuan dan 

prioritas. 

5. Accountability 

Accountability adalah pertanggungjawaban karyawan pada wewenang 

yang diberikan. Dilakukan dengan menetapkan secara konsisten dan 

jelas tentang peran, standar, dan tujuan tentang  

6. Communications 

Communications , adanya komunikasi yang terbuka untuk 

menciptakan suasana saling memahami antara karyawan dan 

manajemen. Keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik 

dan saran terhadap hasil prestasi yang dilakukan karyawan. Hal-hal 

yang termasuk dalam communications ini adalah: 

a. Menetapkan kebijakan open door communications. 

b. Menyediakan waktu untuk mendapatkan informasi dan 

mendiskusikan permasalahan secara terbuka. 

 

Model di atas menggambarkan bahwa sebuah pemberdayaan merupakan 

serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap dalam organisasi agar 
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dapat dicapai secara optimal dan membangun kesadaran diri dari anggota 

organisasi akan pentingnya pemberdayaan sehingga perlu adanya komitmen 

dari anggota terhadap organisasi. Dengan pemberian wewenang dan 

tanggung jawab akan menimbulkan motivasi dan komitmen karyawan 

terhadap organisasi. 

 

Menurut Smith dalam Wibowo (2008: 116), memandang ada dua hal yang 

menyebabkan perlunya pemberdayaan. Pertama adalah karena lingkungan 

eksternal telah berubah sehingga mengalihkan cara bekerja dengan orang di 

dalam organisasi bisnis. Kedua adalah karena orangnya sendiri berubah.  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pemberdayaan dibagi 

menjadi dua yaitu lingkungan eksternal dan orangnya sendiri berubah. 

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 

guru. Ada dua hal yang menyebabkan pemberdayaan guru yaitu, yang 

pertama karena standar kualitas pendidikan yang mengharuskan 

pemberdayaan terhadap guru, kedua seorang guru memang harus selalu 

mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kinerja yang ia miliki. 

 

3. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah kumpulan kondisi di mana aktivitas kerja dilakukan 

(Sugian, 2006: 237). Menurut Nitisemito dalam Barnawi dan Arifin (2012: 

54), lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja 

dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 
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dibebankan. Sedangkan menurut Sedarmayanti (2011: 2), lingkungan kerja 

adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi lingkungan 

sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. 

 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa lingkungan kerja 

adalah kondisi di mana aktivitas kerja dilakukan oleh pekerja yang 

mempengaruhinya dalam menjalankan tugasnya. Lingkungan kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja guru. Lingkungan 

kerja guru yaitu kondisi atau keadaan yang ada di sekitar guru selama 

melakukan aktivitas pembelajaran yang dapat mempengaruhi guru dalam 

menjalankan tugasnya. Lingkungan di mana  ada keterlibatan antara kepala 

sekolah, guru dan siswa. 

 

Menurut Barnawi dan Arifin (2012: 54) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja yaitu meliputi pencahayaan, pewarnaan, 

udara, kebersihan, kebisingan, dan keamanan.  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu pencahayaan, pewarnaan, udara, 

kebersihan, sebisingan, dan keamanan. Lingkungan kerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja guru. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi lingkungan kerja guru adalah pencahayaan, pewarnaan, udara, 

kebersihan, kebisingan, dan keamanan di tempat guru tersebut bekerja. 
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Intensitas cahaya yang masuk dalam tempat kerja idealnya tidak terlalu 

terang dan tidak terlalu gelap. Guru dapat melihat benda dengan jelas tanpa 

merasa kesulitan, baik di luar pembelajaran maupun di dalam proses 

pembelajaran. Lingkungan kerja harus ditangani atau didesain agar menjadi 

kondusif terhadap guru untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang 

aman dan nyaman.  

 

Menurut Nitisemito (2002: 183) indikator-indikator lingkungan kerja terdiri 

dari. 

a. Suasana kerja 

b. Hubungan dengan rekan kerja 

c. Hubungan antar bawahan dengan pimpinan 

d. Tersedianya fasilitas untuk karyawan 

 

Sedarmayanti membagi lingkungan kerja menjadi dua bagian, yaitu: (a) 

lingkungan kerja fisik, dan (b) lingkungan kerja perantara. Lingkungan 

kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar 

tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja perantara dapat juga 

disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia 

(Sedarmayanti, 2011: 26)  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa lingkungan kerja dibagi 

menjadi dua bagian yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja 

perantara. Lingkungan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

lingkungan kerja guru. Pertama, Lingkungan kerja fisik guru berupa 

lingkungan yang langsung berhubungan dengan guru seperti siswa, kursi, 



24 

 

meja, papan tulis, buku, LCD, laptop, dan lain sebagainya. Kedua,  

Lingkungan perantara guru dapat berupa temperatur, kelembapan, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis, bau tak sedap, warna, 

keamanan, dan lain sebagainya.  

 

4. Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2009: 118), kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Di 

sisi lain, menurut Wibowo (2008: 133–134), kompensasi adalah kontra 

prestasi terhadap penggunaan tenaga atau jasa yang telah diberikan oleh 

tenaga kerja.  

 

Menurut Werther dan Davis dalam Hasibuan (2009: 119), Compensation 

is what employee receive in exchange of their work. Whether hourly 

wages or periodic salaries, the personnel department usually designs and 

administers employee compensation. (Kompensasi adalah apa yang 

seorang pekerja terima sebagai balasan dari pekerjaann yang 

diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodik didesain dan 

dikelola oleh bagian personalia).  

 

 

Menurut Handoko (2011: 155), kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Di sisi lain, 

Menurut Rivai dan Sagala (2010: 741), kompensasi adalah sesuatu yang 

diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kompensasi merupakan kontribusi 

jasa yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas penggunaan 

tenaga atau jasa baik upah per jam atau per periodik. Kompensasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kompensasi guru yaitu kontribusi jasa 

yang diberikan kepada guru berdasarkan tingkat kinerja dan tanggung jawab 

masing-masing guru baik per jam atau per periodik. Tingkat kompensasi 

yang diberikan kepada guru disesuaikan dengan beban kerjanya, semakin 

tinggi tanggung jawab yang diberikan maka kompensasi yang diberikan juga 

akan tinggi begitu pun sebaliknya. Dengan adanya kompensasi, proses belajar 

mengajar akan berjalan dengan baik dan berdampak kepada siswa, maka 

kinerja guru dan prestasi siswa pun akan lebih tinggi 

 

Menurut Hasibuan (2009: 118), kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu: 

kompensasi langsung (direct compensation) berupa gaji, upah, dan upah 

insentif; kompensasi tidak langsung (indirect compensation atau employee 

welfare atau kesejahteraan karyawan).  

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa kompensasi dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Salah 

satu indikator kompensasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pertama, kompensasi langsung di antaranya gaji, yaitu balas jasa yang 

dibayar secara periodik kepada guru PNS serta mempunyai jaminan yang 

pasti. Maksudnya, gaji akan tetap dibayarkan walaupun guru tersebut tidak 

masuk kerja. Upah yaitu balas jasa yang dibayarkan kepada guru honor 
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dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya. Upah 

merupakan imbalan finansial langsung dibayarkan kepada guru honor 

berdasarkan jam kerja. Upah insentif yaitu tambahan balas jasa yang 

diberikan kepada guru tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. 

Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang 

merupakan kompensasi berdasarkan kinerja (pay for performance plan). 

Kompensasi yang tidak langsung dapat berupa benefit dan service adalah 

kompensasi tambahan (finansial atau nonfinasial) yang diberikan berdasarkan 

kebijakan sekolah terhadap semua guru dalam usaha meningkatkan 

kesejahteraan mereka, seperti tunjangan hari raya, uang pensiun, pakaian 

dinas, kafetaria, mushola, olahraga, asuransi, dan darmawisata. 

 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah ikatan kerja 

sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas karyawan, 

disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintah (Hasibuan, 2009: 121). 

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan kompensasi 

adalah membangun sebuah dorongan untuk berkembang. Tujuan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan kompensasi pada guru. Dengan 

adanya kompensasi, maka dapat memotivasi guru untuk meningkatkan 

kinerjanya, dan disiplin dalam bekerja, serta kepuasan kerja guru akan 

tercapai yaitu guru dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik dan status 

sosial. Selain itu, kompensasi dapat membantu guru meraih potensi terbaik 
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dalam diri mereka serta membangun sebuah dorongan untuk berkembang 

dalam berbagai kebijakan dan perencanaan.  

 

5. Penelitian yang Relevan 

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok-pokok masalah yang 

dihadapkan dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu. Oleh karena itu, pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan pokok masalah ini, antara lain. 

Tabel 2. Hasil Penelitian yang Relevan 
No.  Nama 

Peneliti 

Judul Skripsi Hasil penelitian 

1.  Djonni 

Bangun 

Hubungan Pemberdayaan 

Guru dan Motivasi Kerja 

dengan Kinerja Guru 

Profesional SMK Negeri 

di Kota Malang Tahun 

Pelajaran 2008/2009 

Hasil penelitian menunjukkan rhitung 

0,732 yang berarti ada hubungan 

pemberdayaan guru dengan kinerja 

guru profesional SMK Negeri di 

Kota Malang tahun pelajaran 

2008/2009 

2.  Eddy 

Kembuan 

Hubungan antara 

Kompensasi dan Disiplin 

Kerja dengan 

Produktivitas Kerja 

Pegawai Universitas 

Negeri Manado Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

Hasil penelitian menunjukkan R-

hitung > Rtabel atau 0,568 > 0,323 yang 

berarti ada hubungan antara 

Kompensasi dan Disiplin Kerja 

dengan Produktivitas Kerja 

Pegawai Universitas Negeri 

Manado tahun pelajaran 2010/2011 

3.  Puji Rahayu  Hubungan Antara 

Kepemimpina Kepala 

Sekolah, Lingkungan 

Kerja, dan Motivasi Kerja 

dengan Etos Kerja Guru 

dan Karyawan di SMK 

Arjuna Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 

Hasil penelitian menunjukkan R-

hitung > Rtabel atau 0,673 > 0,361 yang 

berarti ada hubungan antara 

kepemimpinan kepala sekolah, 

lingkungan kerja, dan motivasi 

kerja dengan etos kerja guru dan 

karyawan Di SMK Arjuna Bandar 

Lampung tahun pelajaran 

2008/2009  
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Tabel Lanjutan 
No.  Nama 

Peneliti 

Judul Skripsi Hasil penelitian 

4.  Zubir 

Syahputra 

Pengaruh Pengawasan, 

Disiplin, dan 

Kompensasi Terhadap 

Efektivitas Kerja 

Pegawai Dinas 

Pengelolaan Keuangan 

dan Kekayaan Aceh 

Provinsi Aceh Tahun 

Pelajaran 2011/2012 

Hasil penelitian menunjukkan 

Rhitung > Rtabel atau 0,859 > 0,197 

yang berarti ada hubungan 

antara pengawasan, disiplin, dan 

kompensasi terhadap efektivitas 

kerja pegawai Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan 

Kekayaan Aceh Provinsi Aceh 

tahun pelajaran 2011/2012 

 

B. Kerangka Pikir 

Pendidikan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya 

Manusia (SDM) dalam rangka membentuk nilai, sikap dan perilaku manusia. 

Melalui pendidikan seseorang akan mampu bersaing dalam era globalisasi. Salah 

satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru memiliki tugas dan 

tanggung jawab dalam membentuk dan membangun kepribadian anak didik. 

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen (UUGD), bahwa seorang guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Disebutkan pada Pasal 1 Ketentuan Umum, guru profesional yang 

dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai 

sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang 

memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan 

profesi. 
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Efektivitas kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan 

benar sehingga pencapaian tujuan perusahaan berjalan sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Menurut Hasibuan (2003: 105), efektivitas kerja adalah suatu 

keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan pekerjaan serta kualitas kerja yang baik. Penggunaan 

kinerja yang efektif dan terarah merupakan kunci dari peningkatan guru sehingga 

dibutuhkan suatu kebijaksanaan sekolah untuk menggerakkan tenaga kerja 

tersebut agar mau bekerja lebih produktif sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan oleh sekolah.  

 

Menurut Robbins dalam Wibowo (2008: 112), pemberdayaan adalah 

menempatkan pekerja bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. 

Pemberdayaan guru meliputi mengikuti pelatihan-pelatihan keguruan, memenuhi 

jam mengajar sesuai dengan jadwalnya, mendapat pengakuan dari sesama guru 

maupun pimpinan, ikut terlibat dalam bermusyawarah dan pengambilan 

keputusan program sekolah, mengekspor dirinya untuk selalu berkembang baik 

menggunakan teknologi informasi maupun kemampuan yang ada di dalam 

dirinya, selalu disiplin dalam bekerja, bersikap professional, dan pulang sesuai 

dengan jadwal.  Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen Pasal 7 ayat 2 dalam Sarimaya (2008: 118) berbunyi: Pemberdayaan 

profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui 

pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak 
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diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 

Menurut Nitisemito dalam Barnawi dan Arifin (2012: 54), lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Lingkungan sekitar merupakan suatu keadaan berbentuk fisik yang terdapat di 

sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi guru baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sedangkan metode kerja merupakan semua keadaan 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan kepala 

sekolah maupun dengan hubungan sesama guru, ataupun dengan siswa. Menurut 

Barnawi dan Arifin (2012: 54) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

lingkungan kerja yaitu meliputi pencahayaan, pewarnaan, udara, kebersihan, 

kebisingan, dan keamanan  Lingkungan kerja harus ditangani atau didesain agar 

menjadi kondusif terhadap guru untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana 

yang aman dan nyaman. 

 

Menurut Hasibuan (2009: 118), kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. 

kompensasi berbentuk uang, artinya kompensasi dibayar dengan sejumlah 

uang kartal kepada karyawan bersangkutan. Kompensasi berbentuk barang, 

artinya kompensasi dibayar dengan barang. 

 

 

Kompensasi merupakan balas jasa berupa kompensasi langsung (direct 

compensation) berupa gaji, upah, dan upah insentif; kompensasi tidak langsung 

(indirect compensation atau employee welfare atau kesejahteraan guru) yang 
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dikeluarkan oleh sekolah yang diberikan kepada guru dan staf sebagai balas jasa 

mereka. Jika kemampuan para guru telah dikembangkan sedemikian rupa, maka 

tepatlah kalau sekarang guru diberi kompensasi secara wajar. Dengan adanya 

kompensasi yang wajar akan memberikan semangat dan motivasi yang tinggi 

dalam kegiatan belajar dan mengajar sehingga kinerja guru pun meningkat.  

 

  

 

 

 

 

Gambar 2. Paradigma Penelitian  

 

 

 

C. Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu diadakan peneliti guna 

membuktikan kebenarannya. Berdasarkan landasan teori dan  kerangka pikir di 

atas, maka dirumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut. 

1. Ada hubungan antara pemberdayaan guru dengan efektivitas kerja pada guru 

sertifikasi SMA dan MA Kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 

2014/2015. 

2. Ada hubungan antara lingkungan kerja dengan efektivitas kerja pada guru 

sertifikasi SMA dan MA Kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 

2014/2015. 

 

     

 

 
Pemberdayaan X1 

 
Lingkungan Kerja X2 

 
Kinerja (Y) 

 
Kompensasi X3 r3 

R r2 

r1 

Efektivitas Kerja 

(Y) 

Pemberdayaan Guru 

(X1) 
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3. Ada hubungan antara kompensasi dengan efektivitas kerja pada guru 

sertifikasi SMA dan MA Kecamatan Terbanggi Besar tahun pelajaran 

2014/2015. 

4. Ada hubungan antara pemberdayaan guru, lingkungan kerja, dan kompensasi 

dengan efektivitas kerja pada guru sertifikasi SMA dan MA Kecamatan 

Terbanggi Besar tahun pelajaran 2014/2015. 


