
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

Bagian ini akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

dan ruang lingkup penelitian. Adapun pembahasan lebih rinci ditunjukkan pada 

bagian-bagian berikut ini. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan  masalah yang sangat penting bagi Indonesia sebagai 

negara yang sedang berkembang. Suatu bangsa dapat dikatakan maju ditandai 

dengan majunya pendidikan di negara tersebut oleh sebab itu kualitas 

pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Pendidikan terbagi menjadi dua, 

yaitu pendidikan formal dan nonformal, penelitian ini dilakukan di sekolah 

formal yaitu SMKN 1 Bandar Lampung, SMKN 4 Bandar Lampung, dan 

SMK Trisakti Bandar Lampung yang berlatar belakang ekonomi dan bisnis 

karena linier dengan program studi yang dijalani oleh penulis. Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dengan 

adanya pendidikan akan terbentuk manusia yang terampil dan berkualitas. 

Kualitas sistem pendidikan secara umum memiliki keterkaitan terhadap 

kinerja guru. Kinerja merupakan tentang melakukan pekerjaan dan  hasil yang 
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dicapai dari pekerjaan tersebut, kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan 

dan bagaimana mengerjakannya (kunandar 2009:7). Kualitas guru dapat 

dilihat dari kemampuan mengajar yaitu guru dituntut menggunakan model 

pembelajaran yang lebih variatif,  memanfaatkan media pembelajaran secara 

optimal, dan yang tidak  kalah  penting guru harus memiliki buku panduan 

pembelajaran. Guru merupakan komponen yang paling menentukan dalam 

dunia pendidikan, dapat dikatakan guru merupakan ujung tombak dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan. Guru akan berinteraksi langsung dengan 

peserta didik dalam proses pembelajaran  di kelas. Melalui proses belajar 

mengajar inilah kualitas pendidikan Indonesia ditentukan. Artinya, secara 

keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang 

diberikan oleh guru di ruang kelas. Dapat dikatakan bahwa tugas seorang 

guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui sektor 

pendidikan, upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja guru agar guru menjadi 

tenaga yang professional sangat diperlukan. Salah satu bentuknya guru 

disarankan mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan yang dilaksanakan oleh 

Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) karena guru perlu memiliki 

kemampuan untuk menggali informasi kependidikan dan bidang studi dari 

berbagai sumber, termasuk dari sumber elektronik, pertemuan ilmiah, serta 

melakukan kajian untuk menunjang pembelajaran yang mendidik. 

Kenyataannya, secara  kuantitas jumlah guru di Indonesia sudah cukup 

memadai, namun secara mutu pada umumnya dinilai masih rendah. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan banyaknya guru yang mengajar tidak sesuai dengan 

disiplin ilmu yang mereka miliki. Kinerja seorang guru dirasa perlu 
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ditingkatkan, gunanya untuk meningkatkan kualitas guru dan mutu 

pendidikan itu sendiri.   

Untuk meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja 

guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang kinerjanya baik dapat 

ditunjukkan dengan lengkapnya perangkat  pembelajaran yang ia miliki 

sebelum pembelajaran dimulai pada awal tahun pembelajaran. Perangkat 

pembelajaran yang dimaksud disini seperti RPP, silabus, modul 

pembelajaran, media pembelajaraan dan lain-lain.  Guru juga disarankan 

mengikuti program sertifikasi untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu yaitu memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan 

kesejahteraan yang layak. Saat ini guru juga dituntut untuk memenuhi jam 

mengajar minimal 24 jam/minggu. Namun kenyataannya ada beberapa guru 

yang jumlah jam mengajarnya tidak memenuhi 24 jam, dari hasil penelitian 

pendahuluan didapat 32 orang guru belum memenuhi jam mengajar sebanyak 

24 jam, yaitu 3 orang di SMKN 1 Bandar Lampung, 16 orang di SMKN 4 

Bandar Lampung, dan 13 orang di SMK Trisakti Bandar Lampung. Seorang 

guru yang jam mengajarnya kurang dari 24 jam/minggu, disarankan untuk 

memenuhi jam mengajar tersebut dengan mengajar mata pelajaran yang lain 

atau dengan mengajar mata pelajaran yang sama tetapi di sekolah yang lain 

agar seorang guru dapat memenuhi jam mengajar sebanyak 24jam/minggu.  
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Kinerja guru dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun 

eksternal. Salah satu faktor internal yang perlu dipertimbangkan dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru adalah disiplin kerja. Disiplin kerja guru 

berhubungan erat dengan kepatuhan dalam mematuhi peraturan  yang ada 

disekolah. Dalam disiplin terdapat unsur-unsur yang  meliputi pedoman 

perilaku, peraturan yang konsisten, hukuman dan penghargaan. Dalam 

konteks keguruan, disiplin mengarah pada kegiatan yang mendidik guru 

untuk patuh terhadap aturan-aturan sekolah. Salah  satu bentuk disiplin kerja 

guru dapat dilihat dari tingkat kehadiran guru, tidak datang terlambat ke 

sekolah, memakai seragam yang telah ditetapkan sekolah, dan taat terhadap 

aturan-aturan yang ada di sekolah. Disiplin kerja guru tidak hanya 

ditunjukkan dengan melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada guru, 

tetapi dapat juga dilihat dari apa dan bagaimana cara guru melaksanakan 

program yang disusun agar berjalan dengan optimal. Nyatanya masih banyak 

guru yang belum melakukan tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada 

mereka. Selama ini masih banyak guru yang melalaikan  tugas mereka 

sebagai guru contohnya masih ada guru yang tidak memakai seragam yang 

telah ditentukan sekolah, membolos saat jam kerja, tidak mengajar penuh 

dikelas, pulang sebelum waktunya, tingkat kehadiran guru yang kurang 

optimal yaitu sebanyak 67%. Disiplin kerja  yang terabaikan akan menjadi 

budaya kerja yang buruk dan dapat menurunkan kinerja guru dalam 

penyelenggaraan proses pendidikan.  

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru yaitu sarana di sekolah yang 

merupakan faktor eksternal dari kinerja guru. Agar kegiatan belajar mengajar 
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dapat berjalan dengan lancar diperlukan sarana yang menunjang kinerja guru 

sehingga guru dapat bekerja lebih maksimal. Keberadaan sarana disekolah 

juga mutlak diperlukan disebuah lembaga pendidikan karena pendidikan tidak 

mungkin terlaksana dengan baik apabila tenaga pengajar tidak ditunjang oleh 

ketersediaan sarana yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sarana yang 

lengkap dapat medukung guru dalam melaksanakan tugasnya. Sarana yang 

dimaksud seperti buku panduan pelajaran, alat-alat tulis, meja, kursi, ruang 

kelas dan lain-lain. Nyatanya ketersediaan sarana di sekolah memadai tetapi 

kurang dimanfaatkan secara optimal oleh para guru untuk mendukung 

kinerjanya. Sarana yang dimanfaatkan hanya sekitar 45%, sedangkan untuk 

memenuhi optimal pemanfaatan sarana sebaiknya > 65%. Kita bisa 

membandingkan antara guru yang dilengkapi sarana yang memadai dengan 

guru yang tidak dilengkapi sarana yang memadai. Guru yang dilengkapi 

dengan sarana yang baik akan menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada 

guru yang tidak dilengkapi sarana yang memadai. Kualitas sarana hendaknya 

mengikuti perkembangan teknologi yang lebih mutakhir dan disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik yang ada di sekolah tersebut. 

Seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya  mendapatkan 

banyak kompensasi dari pemerintah diantaranya gaji pokok, tunjangan yang 

melekat pada gaji, penghasilan lain berupa tunjangan sertifikasi, tunjangan 

fungsional, tunjangan mengajar, asuransi kesehatan dan lainnya. Tunjangan 

sertifikasi diberikan pemerintah kepada guru bersertifikasi apabila Ia 

memenuhi jam mengajar 24 jam/minggu yaitu besarnya kompensasi sebanyak 

satu kali gaji pokok perbulan. Tunjangan ini dimaksudkan pemerintah agar 
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kehidupan guru lebih sejahtera dan dapat memotivasi guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. Selain itu, pemberian kompensasi kepada guru 

diharapkan sesuai dengan beban kinerjanya. Guru yang beban kerjanya tinggi 

mendapatkan kompensasi yang tinggi. Pemberian kompensasi dilakukan agar 

semangat guru dalam mengajar meningkat dan siswa akan memperoleh 

pengalaman belajar yang berkualitas. Kompensasi seharusnya juga diberikan 

tepat waktu agar kebutuhan-kebutuhan guru dapat segera terpenuhi dan tidak 

mengganggu konsentrasinya dalam mengajar dan dapat bekerja secara 

professional. Tetapi kenyataannya, kompensasi diberikan tidak sesuai dengan 

tingkat kinerja guru. Kondisi seperti ini menyebabkan motivasi kerja guru 

menjadi menurun. Selain itu, kompensasi yang diberikan tidak tepat waktu 

akan mempengaruhi tingkat kinerja dari guru termasuk kedisiplinan kerja 

guru. 

Berikut disajikan data mengenai jumlah jam mengajar guru sertifikasi yang 

peneliti peroleh melalui penelitian pendahuluan. 

Tabel 1. Data Jumlah Jam Mengajar Guru Sertifikasi SMK Ekonomi 

Negeri dan Swasta Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 
No Jumlah Jam Mengajar Jumlah Guru  Presentase  (%) 

1 

2 

3 

4 

≥ 24 jam/minggu 

20 - 24 jam/minggu 

15 – 20 jam/minggu 

< 15 jam/minggu 

54 

41 

13 

19 

42,51 

32,28 

10,23 

14,96 

Jumlah 127 100% 

Sumber: Tata Usaha di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, SMK Negeri 4 

Bandar Lampung, dan SMK Trisakti Bandar Lampung. 

Tabel 1 menunjukkan jumlah jam mengajar guru sertifikasi SMK ekonomi 

negeri dan swasta di Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014 yang jam 

mengajarnya ≥ 24 jam/minggu ada 54 orang dengan presentase  42,51%, dan 

total guru sertifikasi yang jumlah jam mengajarnya ≤ 24 jam/minggu ada 73 



7 
 

orang dengan presentase 57,49% yang terdiri dari 20 - 24 jam/minggu 

sebanyak 41 orang dengan presentase 32,28%, 15–20 jam/minggu sebanyak 13 

orang dengan presentase10,23%, dan < 15 jam/minggu sebanyak 19 orang 

dengan presentase14,96%. 

Hal ini menunjukkan lebih dari setengah guru sertifikasi SMK ekonomi 

negeri dan swasta di Bandar Lampung jumlah jam mengajarnya tidak 

memenuhi 24 jam/minggu. Hal ini akan berpengaruh terhadap tinggi 

rendahnya kualitas kinerja guru. namun, jumlah jam mengajar bukan 

merupakan satu-satunya indikasi baiknya kinerja. selain itu ada indikasi 

yang tidak kalah penting yaitu kemampuan, kemauan, dan lingkungan. 

Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan baik 

bersifat pribadi maupun kelompok, apabila tanpa disadari dengan usaha 

untuk meningkatkan kinerja, maka tujuan akhir dari satu organisasi tidak 

akan tercapai. tinggi rendahnya kinerja guru berkaitan erat dengan banyak 

faktor, diantaranya adalah disiplin kerja, sarana, dan kompensasi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi 

permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan 

2. Kinerja Guru perlu ditingkatkan seoptimal mungkin, agar target kelulusan 

sekolah dapat tercapai. 

3. Perlunya peningkatan rasa disiplin dalam bekerja oleh Guru maupun pihak 

yang berkaitan dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
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4. Sarana yang ada di sekolah kurang dimanfaatkan secara optimal. 

5. Pemberian kompensasi kepada Guru sertifikasi tidak tepat waktu 

menurunkan semangat kerja guru.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka masalah 

dalam penelitian ini dibatasi pada Pengaruh Disiplin Kerja (  ), Sarana (  ), 

dan Kompensasi (  ) terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi (Y) SMK 

Ekonomi Negeri dan Swasta Bandar Lampung  Tahun Pelajaran 2013/2014. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh positif Disiplin Kerja terhadap Kinerja pada Guru 

Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

2. Apakah ada pengaruh positif Sarana terhadap Kinerja pada Guru 

Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

3. Apakah ada pengaruh positif Kompensasi terhadap Kinerja pada Guru 

Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

4. Apakah ada pengaruh positif Disiplin Kerja, Sarana, dan Kompensasi  

terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014? 
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E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja pada Guru 

Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2013/2014. 

2. Mengetahui Pengaruh Sarana terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK 

Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

3. Mengetahui Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja pada Guru Sertifikasi 

SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2013/2014. 

4. Mengetahui Pengaruh Disiplin Kerja, Sarana, dan Kompensasi  terhadap 

Kinerja pada Guru Sertifikasi SMK Ekonomi Negeri dan Swasta  Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: 

1. Sumbangan pemikiran bagi perubahan khasanah kajian ilmu manajemen 

pendidikan, khususnya dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia 

dan hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan dasar bagi kajian/penelitian 

serupa pada lingkup yang lebih luas. 

2. Bahan informasi tentang Disiplin Kerja, Sarana, kompensasi, kinerja Guru. 
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3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Guru dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Memberikan kontribusi kepada Guru yang telah sertifikasi agar lebih 

meningkatkan kinerjanya dan dapat menyelesaikan Perangkat Pembelajaran. 

5. Bahan informasi untuk perpustakaan, serta dapat mendukung bagi peneliti 

lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: 

1. Objek penelitian 

Ruang lingkup objek penelitian yang akan diteliti adalah disiplin kerja 

(  ), sarana (  ), kompensasi (  ) dan kinerja pada guru sertifikasi (Y). 

2. Subjek Penelitian 

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah guru sertifikasi SMK ekonomi 

negeri dan swasta di Bandar Lampung. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah SMK Negeri 1 Bandar Lampung, SMK 

Negeri 4 Bandar Lampung, dan SMK Trisakti Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. 

5. Disiplin Ilmu 

Disiplin ilmu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah manajemen 

pendidikan dan manajemen sumber daya manusia. 


